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I MEMÒRIA 
 
 
1 INTRODUCCIÓ  
Ens trobem davant una societat de canvis constants, amb alteracions molt importants 

tant pels modes de vida, com pel que fa a la composició de la població.  En les darreres 

dècades, la societat europea ha experimentat un canvi demogràfic fonamental; L’índex 

de natalitat ha decaigut i l’esperança de vida, afavorida pels avenços tecnològics, ha 

anat en ascens. D’altra banda, l’arribada d’onades migratòries està contribuint també 

als canvis en aquestes tendències demogràfiques. Tot això ha comportat una nova 

manera d’utilitzar l’espai públic i ha suposat per tant, l’aparició de  noves necessitats 

socials. 

 

Els canvis tecnològics, en la mesura en què permeten una major adequació en la 

solució de les problemàtiques socials, i l’augment de l’influència dels mitjans de 

comunicació, que ha permès l’arribada de informació a segments de la població fins ara 

exclosos, ha provocat que els Ajuntaments, conscients d’aquesta situació, abordin el 

futur preveient que la ciutat ha de ser per a Tothom. 

 

Es tracta doncs, d’un propòsit ambiciós i optimista. Es tracta de crear un nou concepte 

de ciutat. Una ciutat que ha de ser sostenible, en la mesura que ha de respectar el 

medi ambient, adaptada, sense exclusions, que estigui configurada per a tots. En 

definitiva, ha de ser una ciutat moderna, ha de ser l’àmbit on les persones puguin 

gaudir de la vida dins d’un entorn saludable, ha de ser una ciutat compromesa amb tots 

i cadascun de nosaltres, sense barreres arquitectòniques. 

 

Per tant aquest Pla pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han 

de dur a terme en els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant 

els aspectes espaials com de comunicació que s’hagin de dur a terme per aconseguir 

aquest objectiu. 
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2. OBJECTIUS I BENEFICIARIS DEL PLA 
Abordar un procés de transformació del municipi, no es pot fer sense tenir una visió de 

conjunt i sense disposar d’un diagnòstic que determini la situació actual, ja que fer tan 

sols intervencions aïllades no portarà mai a una solució de futur. 

 

Per tant és necessari programar les intervencions. Saber on s’ha d’actuar, amb quin 

cost i quin procediment de gestió es pot utilitzar per tal d’optimitzar al màxim les 

accions municipals. 

 

Així doncs el Pla ha de determinar: 

- La diagnosi que estableixi l’estat actual. 

- Les accions que l’Ajuntament té previst realitzar en els propers anys. 
- Els criteris d’actuació en les obres. 
- Els sistemes de gestió.  
- Les accions immediates. 

 
Amb aquest document l’Ajuntament pot abordar l’objectiu previst amb garantia d’èxit. 
 
Objectius del Pla: 

- Disposar d’un instrument que faci possible la transformació del municipi de 

cara al futur. 

- Disposar d’un programa d’intervencions que faci possible conèixer quines són 

les intervencions a dur a terme. 

- Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per tal d’optimitzar al 

màxim les inversions municipals. 

- Contemplar les necessitats municipals i les capacitats d’inversió per tal que 

pugui ser assumit per l’Ajuntament. 

- Dur-lo a terme. 

 

Beneficiaris del Pla: 

Si es tracta l’accessibilitat com hem explicat, si es planifica la ciutat amb els objectius 

que hem descrit, tot ciutadà, tot usuari d’aquesta és un beneficiat directe, fins i tot els 

de les properes generacions.  
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Per tant, quan analitzem la ciutat, quan establim criteris per a aquesta transformació 

hem de pensar en joves, infants, adults, gent gran, persones que tenen dificultats a 

l’hora de caminar, persones que s’han de moure amb l’ajut d’una cadira de rodes, 

persones que no hi veuen bé, persones que tenen problemes per escoltar, ...  

 

3. ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL PLA 
El Pla d’accessibilitat s’estructura en quatre grans àmbits: 

- Espai Públic 

- Edificis  

- Transport 

- Comunicació 

 

Espai públic 
El Pla preveu l’estudi de tot l’espai públic del Municipi, diferenciant dos graus d’anàlisi: 

- En primer lloc, s’ha definit una zona prioritària o d’estudi més concret, 

de la què s’acabarà definint una proposta d’intervenció, un pressupost i 

un pla d’etapes. Per a cada tram o plaça estudiat s’annexa una fitxa 

resum de totes les característiques i qualificació general en funció del 

seu nivell d’accessibilitat. 

Dins la zona prioritària s’han estudiat 88 trams i places.  

- En segon lloc, s’ha realitzat una diagnosi general de la resta del 

Municipi. 

Dins la diagnosi general s’han estudiat 110 trams. 

 

Edificis 

El Pla preveu l’estudi d’aquells edificis municipals que l’Ajuntament ha proposat. De 

cada edifici s’ha realitzat un diagnòstic de l’estat actual, una proposta d’intervenció, un 

pressupost i un pla d’etapes. 

En el cas de Folgueroles, s’han estudiat 10 edificis. 

Per a cada edifici estudiat s’annexa una fitxa definint totes les característiques i 

qualificació general en funció del seu nivell d’accessibilitat. 
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Transport 

El Pla preveu l’estudi dels elements de transport existents en el Municipi. De cada 

element de transport existent s’ha realitzat un diagnòstic de l’estat actual, una proposta 

d’intervenció, un pressupost i un pla d’etapes. 

Per a cada element de transport estudiat s’annexa una fitxa resum de totes les 

característiques i qualificació general en funció del seu nivell d’accessibilitat. 

En el cas de Folgueroles, s’han estudiat: 

- La parada d’autobús 

- La parada de taxi 

- Les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 

 

 Comunicació 

El Pla preveu l’estudi dels elements de comunicació existents en el Municipi. De cada 

element de comunicació existent s’ha realitzat un diagnòstic de l’estat actual i una 

proposta d’intervenció. 

Per a cada element de comunicació estudiat s’annexa una fitxa resum de totes les 

característiques i qualificació general en funció del seu nivell d’accessibilitat. 

 

 

4. NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
Per a la redacció del Pla d’Acessibilitat s'ha tingut en compte la següent legislació i 

normativa vigents en matèria d'accessibilitat:  

- ECA: Concepte Europeu d’Accessibilitat: El ECA és el resultat de la sol·licitud 

de la Comisió Europea del 1987, que des de llavors ha anat elaborant informació 

(consultar la pàgina  www.\eca.lu ) com el European manual for an accessible 

built environtment. 

- Llei 20/91, de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques.  

- Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 

d'Accessibilitat.  

- Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 

disminució visual acompanyades de gossos pigall. 
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- Llei 34/2002 del 2 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de 

Comerç Electrònic. 

- Directiva 2001/85/CE, relativa als vehicles de transport de passatgers amb més 

de 8 places. 

 

Recordem que en les disposició addicional tercera de la Llei 20/1991 es diu: “Els plans 

d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques que disposa aquesta Llei seran 

elaborats per les corresponents administracions públiques en el termini de dos anys 

des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  Aquests plans seran revisats cada cinc anys i 

realitzats en un termini màxim de quinze anys.” 

 

 

5. ACTUACIONS REALITZADES O PREVISTES 
Analitzant les actuacions urbanístiques realitzades per l’ Ajuntament de Folgueroles en 

els últims anys, es pot apreciar una bona sensibilitat i predisposició cap a aspectes 

relacionats amb l’accessibilitat. 

 

Prova d’això són, per exemple,  els projectes de transformació urbanística realitzats, al 

llarg de l’any 2003, d’algunes seccions de carrer en plataforma única, com és el cas de 

gran part dels carrers que formen l’ actual casc antic ( Carrer Major, carrer Onze de 

Setembre, etc.) 

 

D’altra banda, cal destacar també la cura en el disseny de les parts noves del municipi, 

on s’acostuma a construir guals de tipus vorera deprimida ben dissenyats, i les voreres 

sempre tenen unes amplades adequades.  
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6. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCESSIBILITAT 
 
Consens de la proposta 

Un cop feta i pressupostada, la proposta definida pel Pla d’Accessibilitat ha de ser 

aprovada pels tècnics i polítics de l’Ajuntament. Es farà una presentació i es discutirà 

fins que s’arribi al consens. 

 
Gestió del Pla 

El Pla està sotmès a variacions, atès que la seva temporalització es programa a uns 

anys. Aquest fet fa que s’hagi de procedir a refer el programa d’actuacions tant en 

l’Espai Públic com en els edificis municipals i el transport. 

 

Per tant, cal disposar d’un sistema de gestió que contempli: 

- En primer lloc, la creació d’un equip o grup de treball. Aquest grup de treball 

hauria d’estar format per un polític representatiu de l’Ajuntament, tècnics 

responsables de cada àrea que sigui àmbit d’estudi del Pla, i finalment un 

tècnic nomenat pel grup de treball que coordini l’execució del Pla. Per tal 

d’assegurar la participació ciutadana en l’equip, es poden incorporar al grup 

representants de les associacions de discapacitats o representants dels 

ciutadans. 

- Aquest grup de treball assegurarà el correcte desenvolupament del Pla, 

justificarà les possibles variacions en el programa d’execució, assegurarà que 

els recursos destinats al Pla no es destinin a altres actuacions, assegurarà la 

elaboració de informes periòdics sobre la gestió i la planificació del Pla, 

s’assegurarà que s’aprofitin les oportunitats de financiació per la execució del 

Pla (convenis ONCE – IMSERSO). 

- Integració en el manteniment: això implica analitzar com incloure els aspectes 

de l’accessibilitat en les operacions de manteniment urbà.  

- Integració en nous projectes: revisar els projectes i també les compres (per 

exemple de mobiliari urbà) que es faran durant la legislatura per tal 

d’assegurar que les condicions de contractació i control de qualitat integrin 

els aspectes d’accessibilitat i funcionalitat. 

- Integració en projectes d’altres agents socials: és habitual que altres 

administracions desenvolupin infraestructures en el terme municipal, de la 
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mateixa manera les empreses de serveis fan operacions de manteniment o 

de noves xarxes i els promotors generen nous espais industrials, comercials 

o d’habitatge. És necessari negociar amb ells per tal que les seves 

intervencions millorin l’accessibilitat i controlar que el resultat final s’adeqüi a 

les necessitats dels habitants del municipi. 

- L’equip ha de buscar els mecanismes per assegurar que totes les obres que 

s’executin des del propi Ajuntament estiguin d’acord amb el Pla i siguin 

accessibles. Una de les maneres d’aconseguir-ho tant per part dels 

Ajuntaments com amb la participació de promotors públics i privats, seria la 

incorporació de les certificacions dels projectes i obres. 

- Cal integrar en la gestió del Pla, la complicitat entre el sector públic i el privat 

(canalitzacions elèctriques i de gas, establiments accessibles,...) 

- Integració de la participació del sector privat en la organització del transport 

públic. 

- Assistència i cooperació d’entitats de rang superior (diputació, comunitat 

autònoma,...) 

- Caldrà tenir en compte les tendències futures de la població. 

 

Cal destacar que fora dels carrers i sectors de la intervenció del Pla, es podrà actuar 

per necessitats dels usuaris per a resoldre problemes puntuals, especialment en 

urbanitzacions i zones on existeixen greus obstacles. Per aquest concepte es proposa 

un 3 % del pressupost general d’adaptació dels carrers de l’Espai Públic. 
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7. RECULL D’ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 

Tot i que l’objectiu general és aconseguir que la ciutat sigui accessible per a tothom al 

cap d’un nombre determinat d’anys, és aconsellable que la planificació de les 

intervencions es faci  per al termini d’una legislatura. 

 

Els procediments possibles d’intervenció són: 

- Campanyes de sensibilització i participació ciutadana: alguns dels problemes 

d’accessibilitat de la ciutat els generen els ciutadans com l’aparcament 

damunt les voreres. 

- Creació d’una partida específica d’accessibilitat en els pressupostos 

generals: caldrà determinar una partida pressupostària específica que 

asseguri la realització dels projectes. 

 
El grau d’accessibilitat dels equipaments a les ciutats, ja siguin públics o privats, 

condicionen en gran manera la qualitat de vida dels seus habitants. 

 

Disposar a prop del lloc de residència dels equipaments necessaris per a la vida 

quotidiana afavoreix l’habitabilitat de les zones urbanes, evitant l’ús d’un transport 

innecessari i millorant l’autonomia dels segments de població que tenen majors  

dificultats per a desplaçar-se (gent gran, persones amb mobilitat reduïda,...). 

 

Tot seguit s’enumeren alguns criteris d’actuació que pot dur a terme l’administració per 

tal de crear barris autosuficients, millorant l’accessibilitat dels locals de pública 

concurrència més necessaris per a la vida quotidiana: 

- Adaptació d’aquells locals el cost de la qual sigui menor. 

- Prioritzar l’adaptació dels locals que es trobin propers a les principals xarxes 

de transport públic. 

- Prioritzar l’adaptació de locals propers a itineraris accessibles definits a la 

ciutat. 

- Prioritzar l’adaptació de tots aquells locals propers a altres locals accessibles 

que es dediquin a activitats diferents. 

- Priorització de l’adaptació dels locals que es dediquin a una mateixa activitat 

en funció de l’àrea d’influència de territori al què donin servei. 
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8. VARIS 
Equip redactor 

L’equip redactor del Pla de Folgueroles és l’equip humà de ProAsolutions. 

 

Eines de redacció del Pla 

L’estudi d’accessibilitat que presentem s’ha realitzat amb l’ajut d’una eina informàtica 

anomenada S.I.G. (Sistema d’informació Geogràfica). 

 

El S.I.G. que s’ha utilitzat en aquest cas és el MapInfo1, una aplicació que treballa 

sobre bases de dades geogràfiques i que permet visualitzar i tractar locals, elements de 

la via pública, línies de transport, etc., sobre una cartografia del casc urbà. 

 

Totes aquestes dades geogràfiques porten assignades dades tabulars del tipus nivell 

d’accessibilitat, importància d’aforament i altres dades d’interès. 

 

Un cop visualitzada la informació de partida i amb ajut del tractament i consulta de les 

dades geogràfiques i tabulars, es prioritzen les etapes segons cost i índex d’interès de 

les zones per on passen aquests itineraris, per tal d’assolir un Pla d’accessibilitat 

racionalitzat i optimitzat que ofereixi el màxim benefici d’accessibilitat dins el municipi. 

                                                 
1 MapInfo és una marca registrada de MapInfo Corporation. 
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2.1 PLA D’ACTUACIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’espai públic és tot aquell àmbit del terme municipal que configura la ciutat. Són els 

carrers, les places, els parcs i els jardins. És l’espai on tradicionalment a la cultura 

mediterrània s’han anat donant les relacions humanes. 

 

En el transcurs de la història l’espai públic s’ha vist sotmès a modificacions en el seu 

ús. Els carrers s’han vist envaïts per una gran quantitat de vehicles que han anat 

ocupant l’espai dels vianants. Aquest fet ha generat en moltes ocasions la 

inaccessibilitat al propi espai públic. És per tant necessari establir un equilibri entre el 

vianant i el vehicle potenciant el primer i trobant mesures alternatives per al segon.  

 

Així doncs, volem retornar a una ciutat on el vianant pugui moure’s amb comoditat i 

amb seguretat, que pugui gaudir de l’espai urbà, que un passejar pel carrer sigui motiu 

de satisfacció. 

 

L’Espai públic d’una ciutat, és accessible en la mesura que tots i cadascun dels seus 

habitants, i en conseqüència els que la visitin, no trobin cap circumstància que els hi 

dificulti l’ús d’aquest espai. L’eina més utilitzada per tal de dur a terme l’adaptació de 

l’Espai Públic és el Pla d’Accessibilitat. 

 

L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els carrers del municipi 

de Folgueroles, amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i supressió de 

barreres arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24 de març de 

desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
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2. DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI 
 

2.1 Descripció del Municipi 

Emplaçament 

El terme de Folgueroles, de 10’99 Km², és al bell mig de la Plana, a la zona de contacte 

amb els vessants orientals de les Guilleries.  

 

La població limita amb els termes de : 

- Tavèrnoles al Nord 

- Sant Sadurní d’Osormort a l’Est 

- Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes al Sud 

- Vic a l’Oest 

- Gurb al Nord-oest 

 

 

Morfologia urbana 

El poble de Folgueroles, a 5 Km de la ciutat de Vic, és format, bàsicament, per un llarg 

carrer sinuós, amb interessants cases dels segles XVII al XIX. El nucli del poble es va 

formar a partir de la fi del segle XVIi la seva població ha crescut progressivament fins a 

assolir els habitants que ara hi resideixen. L’edificació més important es, sense cap 

mena de dubte, l’esglesia que presideix la plaça principal del poble. El creixement 

recent de Folgueroles ha provocat l’aparició de construccions més modernes prop de la 

riera de Folgueroles però es al centre de la població l’empremta del fill més il·lustre del 

poble es fa palesa.  Diversos fragments de les poesies de Mossèn Cinto Verdaguer es 

troben disseminades en làpides i pedres als racons mes inversemblants de la població.  

 

A partir de les dades extretes per a l’any 2001, s’observa que el 78 % de la població del 

municipi treballa fora del seu terme. La raó principal per explicar aquest fenomen es 

deu a que Folgueroles es troba a molt poca distància de l’autèntic nucli econòmic de la 

comarca, Vic. 
 

Pel que fa a la indústria destaquem l’existència dels polígons: 

- Trobem un polígon industrial a l’extrem Oest de Folgueroles 
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Fotografia aèria de Folgueroles 
Font: Generalitat de Catalunya 

 
 

Les principals vies de comunicació son: 

- Carretera a Vilanova de Sau 

- Carretera a Tavèrnoles 

 

Els barris que formen part del municipi son: 

- La Ricardera 

- El Pedró 

 

Els eixos cívics més importants, són: 

- Eixos trànsit peatonal o passeig i eixos comercials: 

- El carrer Major es considera com l’únic eix peatonal pels vianants ja que es 

tracta d’una secció en plataforma única mixta sense una presència excessiva de 

vehicles. Tots els petits comerços existents a Folgueroles els trobem, en gran 

part, al carrer Major i per tant, el podem considerar l’eix comercial. El fet d’haver 

convertit el carrer Major en un eix peatonal n’ha potenciat la seva importància 

com a eix comercial. 

- Eixos de trànsit rodat: 
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- L’eix més important és l’Avinguda de l’Atlàntida, que creua el poble d’Est a 

Oest. Es tracta de la continuació de la carretera que dona accés al poble i que té 

la seva continuació en la carretera a Vilanova de Sau. Tant el carrer de la Font 

com el carrer Rambla son prolongacions de l’Avinguda de l’Atlàntida i 

absorbeixen també bona part del trànsit rodat de Folgueroles. No existeix cap 

semàfor que reguli el transit i els pocs passos de vianants que trobem no tenen 

un disseny accessible.  

-. De la resta de carrers només en destaquem aquells que permeten accedir, 

sortir o moure’s amb facilitat pel municipi: 

  Avinguda dels Poetes Catalans 

  Carrer Onze de Setembre 

- Eixos d’equipaments: 

- A excepció dels magatzems municipals,el cementiri i el pavelló, tota la resta dels 

equipaments els trobem situats a tot el llarg de l’eix principal del poble format pel 

carrer Major  i el carrer Nou. El fet de trobar tots els equipaments a la zona central 

del poble en destaca d’importància d’aquest eix envers la resta. 

 

Pel que fa a la població total, Folgueroles té uns 1.905 habitants segons dades de 

l’Idescat per l’any 2005  

 

S’adjunta el Plànol VP01-00 : Morfologia del Terme municipal 
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2.2 Àmbits d’actuació del Pla 

S’han establert dos graus en l’anàlisi de l’Espai Públic: 

- En primer lloc, s’ha definit una zona prioritària o d’estudi més concret, 

de la què s’acabarà definint una proposta d’intervenció. 

- En segon lloc, s’ha realitzat una diagnosi general de la resta del 

Municipi. S’ha establert una divisió en tres zones. Per una part la 

urbanització allunyada del nucli urbà principal i per l’altre tots aquells 

trams allunyats del nucli principal i que no han estat inclosos dins la 

recollida de la zona prioritaria.. 

 

Els trams de carrer inclosos en la zona prioritària son: 

NÚMERO DE TRAM NOM DE CARRER 
25 Carretera 
26 Carretera 
27 Carretera 
28 Carretera 
29 Carretera 
30 Carretera 
32 Josep Mª de Casacuberta
33 Fossar Vell 
34 Josep Mª de Casacuberta
35 Plaça d'en Roviretes 
36 Puigjaner 
37 Josep Mª de Casacuberta
38 Plaça d'en Roviretes 
39 Puigjaner 
40 Puigjaner 
41 Onze de Setembre 
42 Josep Mª de Casacuberta
43 Josep Mª de Casacuberta
44 Josep Mª de Casacuberta
55 Josep Mª de Casacuberta
57 Av. Poetes Catalans 
58 Sant Jordi 
59 Sant Jordi 
60 Onze de Setembre 
61 Sant Jordi 
62 Onze de Setembre 
63 Major 
64 Nou 
65 Nou 
66 Carretera 
67 Rambla 
68 Plaça Jacint Verdaguer 
69 Font de la Sala 

NÚMERO DE TRAM NOM DE CARRER 
70 Font de la Sala 
71 Av. de l'Atlàntida 
72 Major 
73 Sant Josep 
74 Major 
75 Av. Poetes Catalans 
76 Av. Poetes Catalans 
77 Av. Poetes Catalans 
78 Av. de l'Atlàntida 
79 Av. de l'Atlàntida 
80 Passeig del Torrent 
81 Av. de l'Atlàntida 
82 Av. de l'Atlàntida 
83 Av. de l'Atlàntida 
86 Av. de l'Atlàntida 
100 Sajolida 
120 Font de la Sala 
121 Doctor Madrenes 
123 Av. de l'Atlàntida 
124 Passeig del Torrent 
125 Passeig del Torrent 
127 Rambla 
128 Nou 
129 Fossar Vell 
130 Fossar Vell 
131 Carretera 
132 Carretera 
133 Carretera 
158 Sant Jordi 
159 Sant Jordi 
163 Sant Jordi 
169 Puigjaner 
170 el Xop 
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NÚMERO DE TRAM NOM DE CARRER 
171 Plaça del Rei 
172 Plaça del Rei 
173 Major 
174 Major 
185 Plaça d'en Roviretes 
186 Plaça carrer Fossar Vell 
187 Plaça 
188 del Campet 
189 del Campet 
190 del Campet 
191 Sant Josep 

NÚMERO DE TRAM NOM DE CARRER 
192 Agudes 
193 Av. Poetes Catalans 
194 Plaça Font del Rector 
195 Plaça carrer del Campet 
197 Plaça 
198 Sant Josep 
199 Plaça Sense Nom 
200 Sant Jordi 
201 Nou 
202 Nou 
203 Nou 

 

 

Els elements de tractament especial inclosos en la zona prioritària son: 

 Plaça del Campet 

 Plaça de la Font del Rector 

 Plaça del Fossar Vell 

 Plaça de L’Onze de Setembre 

 Plaça de Roviretes 

 

S’adjunta el Plànol VP02-00 : Àmbit d’actuació de la Zona Prioritària 

S’adjunta el Plànol VP02-01 : Número de tram dels carrers 
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3. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

 

3.1 Metodologia i fitxes 

Recollida de les dades 

Per a poder recollir les dades, prèviament s’han dibuixat els trams de carrer, és a dir, la 

unitat mínima a la qual es vincularan les dades. Un tram es defineix com a la part de 

carrer compresa entre dues cruïlles. A cada tram de carrers se li ha assignat un número 

i a cada vorera se li assignarà un “doble tramer”. 

 

Una vegada definida clarament la Fase Prioritària, s’ha dut a terme la recollida de les 

dades de tots els eixos de carrer inclosos. Les dades recollides són l’amplada de vorera 

i de carrer, la tipologia de les seccions, l’existència de carrils d’aparcament (tipologia), 

els pendents (longitudinal i transversal) dels carres, la tipologia i estat dels paviments, i 

els elements urbans i elements de mobiliari urbà (inclosos els guals de vehicles i guals 

de vianants), s’han recollit mitjançant un codi prèviament definit per ProAsolutions. 

Durant la recollida es defineix el disseny i la ubicació dels elements existents. 

 

El diagnòstic general de tots els carrers del Municipi s’ha realitzat recollint els pendents 

i l’estat actual de cadascuna de les voreres, per a tots els trams dibuixats. 

 

Paral·lelament a la recollida de les dades, s’han fotografiat tots aquells trams o 

elements que l’equip redactor ha cregut necessari. 

 

L’equip de treball, ha preparat una fitxa específica per a cada tram de carrer i per a 

cada plaça, parc o jardí, on s’han recollit les següents dades: 

 

Un cop acabat el treball de camp, s’ha introduït tota la informació mitjançant una 

aplicació GIS que permet vincular-la als trams dels carrers. 
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Fitxes 

Un cop analitzada tota la informació, s’ha preparat una fitxa resum específica per a 

cada tram i per a cada element de tractament especial inclòs en la zona prioritària. Les 

fitxes s’inclouen en l’Annex I del present Volum. 

 

Cada fitxa inclou: 

- Informació general: nom de carrer, número de tram 

- Situació actual: tipologia, pendent, amplada de voreres, presència de guals, 

fotografies,... 

- Proposta d’intervenció  

- Pressupost  

- Diagnosi: qualificació general de cada tram del carrer segons sigui: 

- Carrer adaptat: carrer que acompleix els paràmetres bàsics 

d’accessibilitat, excepte d’algun aspecte de detall. 

- Carrer convertible: carrer que pot passar a ser adaptat si s’hi 

realitzen certes intervencions. 

- Carrer inaccessible, però d’accessibilitat millorable: carrers que per 

les seves característiques físiques són inaccessibles (pendent 

elevat), però on es proposen intervencions per millorar-ne 

l’accessibilitat. 

- Carrer inaccessible: carrers que per les seves característiques 

físiques son inaccessibles (pendent elevat) i on, de moment, no es 

preveu realitzar cap intervenció per millorar-ne l’accessibilitat. 

 

Bases de dades de preus 

La valoració de la proposta d’intervenció que s’adjunta per a cada tram o element 

d’intervenció especial, es dividirà en tres tipologies d’agrupació d’intervencions: 

- Programes d’actuació municipal: s’inclou el pressupost de les obres 

d’ampliació de voreres, noves urbanitzacions i transformació en plataforma 

única. 

- Manteniment: s’inclou el pressupost de totes les intervencions de reubicació, 

col·locació o substitució d’elements de mobiliari urbà (amb l’excepció de guals 

i semàfors) que poden ser dutes a terme per les brigades municipals. 
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- Actuacions pròpies d’accessibilitat: s’inclou el pressupost de totes les 

intervencions de reubicació, col·locació, remodelació o substitució de guals 

de vianants i semàfors adaptats per a invidents. 

 

Per a l’elaboració dels preus d’urbanització, s’ha considerat que quan un element està 

mal dissenyat cal substituir-lo, que quan un element està mal ubicat, cal reubicar-lo i 

que en cas de construcció o eixamplament de voreres, l’amplada de les mateixes anirà 

en funció dels elements existents (caldrà que deixin pas lliure de 90cm com a mínim). 

 

A continuació s’adjunten les bases de preus d’urbanització utilitzades per al càlcul de la 

proposta d’intervenció. 
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Capítol 01 Urbanització

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.01.01 M2. Demolició paviment existent. 1 37,09 37,09
U.01.02 M2. Suministre i col·locació de panot 1 32,73 32,73
U.01.03 M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 1 87,27 87,27
U.01.04 M2. Reposició de paviment de vorera de panot. 1 48,72 48,72
U.01.05 M2. Pavimentació mitjançant peces de pedra natural.

Incloses les obres prèvies i la col.locació. 1 69,09 69,09
U.01.06 M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 1 123,63 123,63
U.01.07 M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs

el mobiliari urbà i gual de vianants extrems. 1 167,26 167,26
U.01.08 M2. Urbanització complerta del carrer:asfalt, construcció 

vorera de panot, vorada granitíca, const. guals vianants. 1 241,44 241,44
U.01.09 M2. Paviment de formigó vibrat HP-40, amb granulat 

granític de 15 cm. de gruix i junts tallants cada 4 mts. 1 76,36 76,36
U.01.10 Un. Anivellament tapes serveis a nova rasant vorera. 1 76,36 76,36
U.01.11 Un. Enrassament de gaul de vianants existent 1 29,09 29,09

Capítol 02 Guals

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.02.01 Un. Construcció gual de vianants. 1 1.312,66 1.312,66
U.02.02 Un. Construcció de gual de vianants amb proteccions

laterals. 1 1.636,26 1.636,26
U.02.03 Un. Construcció de gual deprimit en tram recte. 1 1.643,53 1.643,53
U.02.04 Un. Construcció de gual deprimit en cantonada. 1 1.745,34 1.745,34
U.02.05 Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants. 1 71,27 71,27
U.02.06 Un. Construcció de gual de vehicles. 1 614,50 614,50

Capítol 03 Jardineria

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.03.01 Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escossell
i pavimentar buit de l'antic escossell. 1 698,14 698,14

U.03.02 Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escossell. 1 632,69 632,69
U.03.03 Un. Construcció d'un escossell de 80x80cm. amb

reixa de fundició de forat 2x2cm. 1 443,61 443,61
U.03.04 Un. Subministre i col.locació reixa escossell. 1 99,63 99,63
U.03.05 Un. Modificació forat reixa escossell existent. 1 99,63 99,63

 Preu partida Total

 Preu partida Total

 Preu partida Total
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Capítol 04 Rampes i Escales

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.04.01 Ml. Construcció d'escales de 14 a 16 cm de davanter
i 30 cm d'estesa, d'amplada mínima de 1,20 de granit 
flamejat, amb part proporcional de passamà i/o barana. 1 159,99 159,99

U.04.02 M2. Construcció de rampa sobre terra compactada
amb contenció de terres laterals, paviment de panot
i passamans en ambdós costats. 1 174,53 174,53

U.04.03 Ml. Enderroc d'escala existent. 1 23,56 23,56
U.04.04 M2. Demolició de rampa existent. 1 117,81 117,81

Capítol 05 Semàfors

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.05.01 Un. Desplaçament de semàfor. 1 523,60 542,64
U.05.02 Un. Subministrament i col.locació de semàfor mes 

adaptació acústica. 1 1.309,00 1.356,60
U.05.03 Un. Adaptació acústica de semàfor. 1 628,32 651,17
U.05.04 Un. Desplaçament de semàfor mes adaptació acústica. 1 1.151,92 1.193,81
U.05.06 Un. Subministre i col.locació semàfor de vehicles. 1 1.018,11 1.055,14
U.05.06 Un. Supressió de semàfor existent. 1 133,81 138,68

Capítol 06 Proteccions laterals

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.06.01 Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 1 87,27 87,27
U.06.02 MI. Desplaçament de barana existent. 1 66,90 66,90
U.06.03 Ml. Supressió de barana existent. 1 36,36 36,36
U.06.04 MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret. 1 58,91 58,91
U.06.05 Ml. Supressió de passamà existent. 1 9,45 9,45
U.06.06 Ml. Protecció lateral inferior rampa 1 50,91 50,91

 Preu partida Total

 Preu partida Total

 Preu partida Total
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Capítol 07 Mobiliari Urbà

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.07.01 Un. Senyalització i col.locació de senyalització i/o
senyal de trànsit 1 392,70 392,70

U.07.02 Un. Desplaçament de senyals de trànsit 1 135,63 135,63
U.07.03 Un. Supressió de senyalització de trànsit existent. 1 28,36 28,36
U.07.04 Un. Subministrament i col.locació de bàcul 

d'enllumenat 1 785,40 785,40
U.07.05 Un. Desplaçament de baculs d'enllumenat 1 523,60 523,60
U.07.06 Un. Subministrament i col.locació de retol informatiu. 1 407,25 407,25
U.07.07 Un. Desplaçament de retol informatiu 1 135,63 135,63
U.07.08 Un. Supressió de retol informatiu. 1 59,63 59,63
U.07.09 Un. Subministrament i col.locació de pal de parada

d'autobus adaptat. 1 232,71 232,71
U.07.10 Un. Desplaçament de pal de parada d'autobus. 1 135,63 135,63
U.07.11 Un. Supressió de pal de parada de bus per duplicitat. 1 59,63 59,63
U.07.12 Un. Subministrament i col.locació de fitons de 0,80mts 1 90,90 90,90

d'alçada
U.07.13 Un. Desplaçament de fitons de 0,80 mts d'alçada 1 43,63 43,63
U.07.14 Un. Supressió de fitó existent. 1 21,82 21,82
U.07.15 Un. Subministrament i col.locació d'armari 

d'instal.lacions. 1 1.745,34 1.745,34
U.07.16 Un. Desplaçament d'armari d'instal.lacions. 1 959,94 959,94
U.07.17 Un. Subministrament i col.locació de bústia de correus. 1 654,50 654,50
U.07.18 Un. Desplaçament de bústia de correus. 1 305,43 305,43
U.07.19 Un. Subministrament i col.locació de rellotge en zona

blava. 1 2.618,01 2.618,01
U.07.20 Un. Desplaçament de rellotge en zona blava. 1 392,70 392,70
U.07.21 Un. Supressió de parquimetre. 1 47,27 47,27
U.07.22 Un. Subministre i col.locació de paperera. 1 127,26 127,26
U.07.23 Un. Desplaçament de paperera. 1 43,63 43,63
U.07.24 Un. Supressió de paperera. 1 18,18 18,18
U.07.25 Un. Subministre de locutori telefònic amb dos aparells. 1 2.363,48 2.363,48
U.07.26 Un. Supressió de locutori telefònic existent. 1 705,41 705,41
U.07.27 Un. Desplaçament de cabina de telèfon. 1 981,75 981,75
U.07.28 Un. Subministrament i col.locació de banc adaptat amb

reposabraços i respatller. 1 549,05 549,05
U.07.29 Un. Desplaçament de banc. 1 112,72 112,72
U.07.30 Un. Supressió de banc existent. 1 43,63 43,63
U.07.31 Un. Subministrament i instal.lació de font adaptada. 1 1.745,34 1.745,34
U.07.32 Un. Desplaçament de font adaptada. 1 349,07 349,07
U.07.33 Un. Supressió de font existent. 1 196,35 196,35
U.07.34 Un. Subministrament i col.locació de jardinera de fundició. 1 705,41 705,41
U.07.35 Un. Desplaçament de jardinera. 1 98,18 98,18
U.07.36 Un. Supressió de jardinera existent. 1 50,91 50,91

 Preu partida Total
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U.07.37 Un. Subministre i col.locació de panell informatiu 1 959,94 959,94
lluminós. Només obra civil.

U.07.38 Un. Desplaçament de panell informatiu lluminós. 1 1.345,37 1.345,37
(Només inclou l'obra civil)

U.07.39 Un. Supressió de panell informatiu lluminós. 1 399,97 399,97
U.07.40 Un. Subministre i col.locació edicle lavabo públic 1 4.872,41 4.872,41

(Només inclou l'obra civil)
U.07.41 Un. Desplaçament edicle lavabo públic. Només obra civil. 1 5.294,20 5.294,20
U.07.42 Un. Supressió edicle lavabo públic. Només l'obra civil. 1 2.079,86 2.079,86
U.07.43 Un. Desplaçament de marquesina. Només obra civil. 1 2.836,18 2.836,18
U.07.44 Un. Desplaçament de quiosc de venda de diaris, flors

i d'altres.Només obra civil. 1 5.381,46 5.381,46
U.07.45 Un. Col.locació de senyal de trànsit vertical 1 183,26 183,26
U.07.46 Un. Supressió de lluminària superficial en pav. existent 1 31,63 31,63

 

Capítol 08 Mobiliari Platges

Codi Descripció del concepte Amid.
Eu. Eu.

U.08.01 Ml. Passarel.la de fusta tractada, d'ample 90 cm., tipus
enrotllable. 1 61,09 61,09

U.08.02 Ml. Passarel.la de fusta tractada, d'ample 120 cm., tipus
enrotllable. 1 117,81 117,81

U.08.03 Ml. Passarel.la fixa de fusta, tipus palet, amb unes
dimensions 120x100 cm. 1 48,00 48,00

U.08.04 Un. Dutxa adaptada, de forma rodona, amb un
diàmetre de 2 mts., amb quatre sortidors. 1 2.036,23 2.036,23

U.08.05 Un. Plataforma formada per 4 mòduls de 120x100
amb entoldat incorporat per a protecció del sol. 1 541,06 541,06

U.08.06 Un. Plataforma formada per 4 mòduls de 120x100 1 191,99 191,99

 Preu partida Total

 

 

3.2 Diagnòstic general de la via pública 

Per tal d’arribar a elaborar una proposta, cal un estudi profund tant de les 

característiques generals de cada tram com de tots els elements que hi podem trobar. 

 

Els resultats de l’anàlisi de l’espai públic es mostren: 

- Per una banda, mitjançant els plànols específics tant de les característiques 

analitzades com de les propostes d’intervenció en la zona prioritària 

- Per un altra banda, els resultats del diagnòstic de les zones no prioritzades 

mitjançant plànols de l’estat actual i els pendents. 
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Zona Prioritària 

Les principals característiques analitzades son:  

- Pendent dels carrers 

- Estat actual de les voreres 

- Amplada dels carrers 

- Tipologia dels carrers 

- Guals de vianants i guals de vehicles 

- Elements urbans (o elements comuns d’urbanització) 

- Elements de mobiliari urbà 

- Existència i tipologia de l’aparcament 

 

3.2.1 Pendent dels carrers: 

El pendent s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer. En 

aquells casos on s’han trobat dos pendents diferents en un mateix tram, s’ha pres el 

més desfavorable (el de major pendent). 

 

El pendent dels carrers s’ha mesurat amb inclinòmetre durant la recollida de les dades i 

s’ha classificat en: 

- Pendent BAIX o SUAU: 0% < p < 6% 

- Pendent MIG: 6% ≤ p < 8% 

- Pendent MIG – ALT: 8% ≤ p < 10% 

- Pendent ALT: 10% ≤ p < 12% 

- Pendent MOLT ALT: p ≥ 12% 

 

Els plànols de la Zona Prioritària van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en 

color i percentatge cada categoria en funció dels metres lineals existents de tramer únic 

dibuixat. 

 

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de pendent de tot el municipi podem afirmar 

que el tant per cent de carrers que presenten un pendent alt o molt alt és de l’ordre del 

10% que indica que hi ha carrers que han de salvar un desnivell important degut a 

l’orografia del terreny. 
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El tant per cent de carrers que presenten un pendent mig és de l’ordre del 15%, mentre 

que la majoria dels carrers presenten un pendent baix, o mig-baix es proper al 75%. 

 

S’adjunta el Plànol VP03-00: Pendent dels carrers 

 



Pendent longitudinal
Zona prioritària

Pendent baix (0% < p < 6%)
Pendent mig (6% <= p < 8%)
Pendent mig - alt (8% <= p < 10%)
Pendent alt (10% <= p < 12%)
Pendent molt alt (p >= 12%)
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Si observem detingudament el plànol de pendents 

podrem distingir clarament la homogeneïtat dels carrers 

de Folgueroles: 

- Tota la zona destaca pels pendents baixos o 

mitjos. La zona del centre i dels voltants de la 

plaça de Roviretes és un clar exemple. 

L’orografia és la causant de que es trobin 

aquest tipus de carrers tot i que puntualment 

trobem algun carrer amb pendent mig-baix. 

- A partir de la rotonda de la font del Rector 

trobem els pocs carrers que puntualment fan 

variar el pendent baix dels carrers. Aquests 

pendents alts o molt alts es deuen a accidents 

topogràfics del terreny. 

Tots aquells carrers que presenten un pendent molt alt 

és a dir, igual o superior al 12% els considerem 

inaccessibles ja que, les característiques orogràfiques 

del territori no són variables.  

Tot i que s’hi poden fer millores que en facilitin el trànsit 

als vianants, no seran aptes per a persones amb 

mobilitat reduïda. Així per exemple es poden instal·lar 

passamans que facilitin el trànsit a persones grans o a 

persones amb problemes d’equilibri. 

Cal tenir present la importància de les característiques 

del paviment que existeixi en aquests carrers, com per 

exemple que no tinguin un acabat que en faciliti el 

lliscament en sec o en mullat. 

 

 
Detall pendent baix 

 
 
 

 
Detall pendent alt 

 
 
 

 
Detall pendent baix 

 
 
 

 
Detall pendent mig 

 
 



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles – 2.1 Pla d’actuació en l’espai públic 

 

25

Les zones que presenten forts pendents també afecten 

com a conseqüència al transport públic, de manera que 

l’arribada a les parades és molt més dificultosa per a 

persones amb mobilitat reduïda que hi visquin i per tant 

cal pensar en reforçar aquests barris o potenciar-los 

amb un transport tipus porta a porta. 

 

Cal afegir que el grau de pendent afecta directament a 

l’existència d’elements urbans i guals mal dissenyats, ja 

que provoca l’aparició de graons aïllats difícilment 

detectables per a persones amb dificultats visuals, 

graons a les voreres, construccions de guals de 

vehicles que afavoreixen l’accés dels cotxes en 

detriment de l’accessibilitat de les voreres,... 

Tots sabem que evitar l’aparició d’aquests elements en 

l’espai públic que presenta pendents alts és gairebé 

impossible, però és important que quan existeixin es 

faciliti al màxim la seva detecció i que el disseny dels 

mateixos eviti els possibles accidents. 

 

 

 
Detall pendent baix 

 

 
 

Detall pendent alt 
 

 
 

Detall pendent mig 
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3.2.2 Tipologia dels carrers, estat actual de les voreres i tipologia d’intervenció 

Identificarem mitjançant categories els graus d’urbanització dels trams dels carrers, i 

aquells trams que actualment es troben en obres. 

La tipologia dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de 

carrer i s’ha classificat en: 

- Camí de terra 

- Carretera 

- En obres  

- Escales 

- Espai lliure o plaça 

- No urbanitzat 

- Plataforma única 

- Rambla 

- Urbanitzat 

Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada 

categoria en funció dels metres quadrats existents, és a dir, en el cas dels trams de 

carrer s’ha multiplicat la longitud del tram per l’amplada i en el cas de les places i 

espais lliures s’han calculat els metres quadrats a través del dibuix de regions. 

 

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de la tipologia dels carrers de tot el municipi 

podem afirmar que la majoria dels carrers de la Zona Prioritària els considerem com a 

urbanitzats, aproximadament un 66%. 

El percentatge destinat a espais lliures és gairebé del 3%. 

El percentatge de carrers amb una secció en plataforma única és gairebé del 25%. 

No es van trobar carrers amb obres els dies de la recollida de dades. 

L’existència de trams no urbanitzats i camins dins la Zona Prioritària és del 7%. 

No trobem cap tram que presenti una secció en rambla. El percentatge d’escales 

urbanes també es inexistent. 

 

S’adjunta el Plànol VP04-00: Tipologia dels carrers 



Tipologia dels carrers
Zona prioritària

Urbanitzat
Rambla
Plataforma única
No urbanitzat
Espai lliure o plaça
Escales
En obres
Carretera
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Si observem detingudament el plànol de tipologia dels 

carrers podrem veure els graus d’urbanització dels 

trams de la zona prioritària i aquells trams que es 

trobaven en obres durant el període de la recollida de 

dades. 

 

Pel que fa a les plataformes úniques, es concentren: 

- Al centre, ja que les amplades no permeten la 

construcció d’una secció de carrer amb 

voreres d’amplada suficient i perquè es 

potencia l’ús peatonal de les mateixes. 

- Puntualment a la zona de nova construcció 

que s’ha fet als voltants de la zona del campet 

on es vol donar mes importància al vianant 

que al vehicle. 

 

Únicament existeix un tram sense urbanitzar a la zona 

del centre de Folgueroles. Es troba al mig de dos trams 

de plataforma única i per tant entenem que el proper 

pas ha de dirigir-se a convertir aquest carrer també en 

plataforma única. Existeixen pocs carrers que no 

estiguin urbanitzats o bé, que els arribem a considerar 

com a camins. Tot i això destaquem que normalment 

aquestes tipologies apareixen en zones aïllades o 

allunyades del nucli o bé en zones limítrofes del terme 

municipal. Citem com a exemples els carrers de vora la 

riera. 

 

 
Exemple de plataforma única 

 
 

 
Exemple de carrer urbanitzat 

 
 

 
Exemple de camí 

 
 

 
Exemple d’espai lliure 
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L’estat actual de les voreres s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada doble 

tram de carrer (és a dir, un color i una identificació per a cada vorera existent).  

 

L’estat actual de les voreres s’ha mesurat durant la recollida de les dades, sempre 

mesurant el inici i el final de l’ample de vorera existent en cada tram de carrer, i 

especificant amb una tercera mesura aquells casos on la vorera es fa més ampla o bé, 

més estreta. 

Tot i que s’han recollit totes aquestes dades, els plànols sempre mostraran la dada més 

desfavorable existent en cada tram. 

 

L’estat actual de les voreres s’ha classificat en: 

- Vorera d’ample < 0,90m 

- Vorera d’ample = 0,90m 

- Vorera d’ample entre 0,90 – 1,40m 

- Vorera d’ample > 1,40m 

- Plataforma única 

- Camí de terra 

- Sense urbanitzar 

- Escales urbanes 

- Inexistència de vorera 

- Espai lliure o plaça 

 

Entenem per a cada categoria: 

- Vorera d’ample < 0,90m: corresponen a voreres inaccessibles ja que no 

permeten l’amplada de pas mínima exigida pel Decret d’Accessibilitat. 

- Vorera d’ample = 0,90m: mínim exigible de vorera sense mobiliari urbà, per 

tal de què una persona amb cadira de rodes pugui transitar-hi. 

- Vorera d’ample entre 0,90 – 1,40m: voreres que admeten l’existència de 

mobiliari urbà (en funció del tipus). 

- Vorera d’ample > 1,40m: voreres que admeten qualsevol tipus de mobiliari 

urbà. 
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- Plataforma única: secció única de carrer sense diferenciació entre voreres i 

calçada. 

- Camí de terra: carrers intransitables 

- Sense urbanitzar: carrers intransitables 

- Escales urbanes: tot i ser inaccessibles per a persones en cadira  de rodes, 

cal que presentin un disseny correcte. 

- Inexistència de vorera: carrers pels quals no es pot transitar per no tenir en la 

seva totalitat i puntualment zones sense vorera. 

- Espai lliure o plaça 

 

Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada 

categoria en funció dels metres lineals existents de tramer doble dibuixat. 

 

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de l’estat actual de les voreres de tot el 

municipi podem afirmar que aproximadament un 20% de ml de vorera presenten 

problemes d’amplades, ja sigui perquè son inferiors a 0,90m, perquè son inexistents o 

perquè els carrers no estan urbanitzats. 

Cal destacar però, que el tant per cent de ml de vorera que podríem considerar com a 

transitable és de l’ordre del 79% (incloses voreres de 0,90m). És una dada destacable 

el percentatge de voreres que presenten una amplada superior al 1,40m que s’estima 

de l’ordre del 21,5%. Els metres lineals de plataforma única es del 25%.  

 

S’adjunta el Plànol VP04-01: Estat actual de les voreres 



Estat actual de les voreres
Zona prioritària
Vorera < 0,90m
Vorera de 0,90m
Vorera de 0,90 - 1,40m
Vorera > 1,40m
Plataforma única existent
Camí
Sense urbanitzar
Escales
Inexistència de vorera
Espai lliure o plaça

PLA
 D

'A
C

C
ESSIB

ILITA
T D

EL M
U

N
IC

IPI D
E FO

LG
U

ER
O

LES

0,19%

3,37%

26,13%

21,54%

25,25%

6,57%

0,48%

13,55%

2,94%

Estat actual en %

VP04
01



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles  – 2.1 Pla d’actuació en l’espai públic. 

 

32

3.2.3 Tipus de guals 

S’han recollit tots els guals de vianants segons un codi alfanumèric durant la fase de 

treball de camp. Per tal de fer més entenedora la informació en els plànols s’han 

representat tots els codis mitjançant una icona: 

 

CODI TIPUS ELEMENT ICONA 

1A – P/R/I GUAL 120  
1B – R/I GUAL BARCA  
1C – R/I VORERA DEPRIMIDA  
1D – R/I ALTRES GUALS  
1F – R/I CALÇADA ELEVADA  
1E INEXISTÈNCIA GUAL  
 

Cadascun dels elements recollits s’ha analitzat en funció de: 

- Disseny: si compleix o no amb els paràmetres exigits pel Decret 

d’Accessibilitat. 

- Ubicació: si permet o no l’ample de pas lliure exigit pel Decret d’Accessibilitat. 

 

En els plànols aquest anàlisi queda reflectit mitjançant un codi de colors: 

- Gual correcte (ben dissenyat i ben ubicat) 

- Gual millorable  (mal dissenyat ) 

- Gual millorable / a desplaçar (mal ubicat) 

- Gual a refer (mal dissenyat i mal ubicat) 

- Inexistència de gual 
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A través de la localització, tipologia i grau de disseny 

dels guals, obtindrem una imatge general de la situació 

actual de les cruïlles de la zona prioritària, així com 

també de la inexistència de guals. 

 

S’han recollit un total de 39 guals durant la recollida de 

dades de la zona prioritària. Dels quals, 21 estan ben 

dissenyat, i 18 caldria millorar-los. 

 

Si entenem que en una cruïlla un vianant ha de poder 

creuar en totes les direccions, caldria construir 97 guals 

més en el municipi de Folgueroles (sense tenir en 

compte les propostes de transformació en plataforma 

única on no caldria la construcció dels guals). D’aquest 

nombre de guals a construir, 25 podrien ser tipus 120 o 

barca, i la resta, uns 72, caldria que fossin tipus gual 

deprimit com a conseqüència de les amplades de 

vorera existent. 

 

La majoria dels guals, independentment de la tipologia, 

cal refer-los perquè no presenten la franja de paviment 

diferenciat per a què les persones invidents puguin 

detectar-los o bé, perquè no estan ben enrassats amb 

l’asfalt. Recordem que aquells guals que superin els 

2cm de ressalt caldrà refer-los. 

 

 
Gual tipus barca 

 
 
 

 
Gual tipus barca 

 
 
 

 
Gual tipus barca 

 
 
 

 
Gual barca 
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És important que la franja de paviment diferenciat 

indiqui la direcció de creuament i per tant en faciliti el 

pas d’un costat a l’altre. 

 

Si es volen construir guals del tipus 120 o barca, cal 

que estiguin en voreres amples que permetin la 

inscripció d’un cercle de ø 1,20m entre la façana i el 

inici del gual per tal de què una persona amb cadira de 

rodes pugui efectuar un gir de 90º. Si l’amplada dels 

carrers on el vulguin ubicar els nous guals no tenen 

l’amplada suficient, s’haurà de pensar en un altre tipus 

de guals que permeti inscriure aquesta circumferència. 

En el cas concret dels guals 120 que no presentin els 

laterals arrodonits o bé, aixamfranats caldrà que 

disposin de mobiliari urbà que impedeixi passar als 

vianants per les zones on existeixen cantells vius. 

 

Els guals deprimits cal que no presentin un pendent 

transversal superior al 2% ja que pot donar lloc a 

caigudes tant de persones amb mobilitat reduïda com 

de persones amb problemes d’equilibri o bé, gent gran. 

Aquests guals els podem trobar a la zona de nova 

construcció del carrer de Sant Jordi i els seus voltants 

on si que  compleixen amb els requisits per estar ben 

dissenyats. 

 

Ala zona del centre, on trobem les plataformes úniques 

no caldrà posar cap tipus de gual ja que tot l’ample del 

carrer pot ser utilitzat pels vianants per moure’s. 

 

S’adjunta el Plànol VP05-00: Guals de vianants 

 

 
Gual deprimit 

 
 
 

 
Gual deprimit 

 
 
 

 
Gual deprimit 

 
 
 

 
Gual barca 

 

 



Guals de vianants

Gual 120
Gual 120 sense protecció lateral
Gual 120 amb ressalt
Gual 120 sense invidents
Gual 120 s. prot. lateral i ressalt
Gual 120 s. prot. lateral i s. invidents
Gual 120 amb ressalt i s. invidents
Gual 120 s. prot. lat., s. invid. i ressalt
Gual barca
Gual barca amb ressalt
Gual barca sense invidents
Gual barca amb ressalt i s. invidents
Gual vorera deprimida
Vorera dep. amb ressalt
Vorera dep. sense invidents
Vorera dep. amb ressalt i s. invidents
Altres guals
Altres guals amb ressalt
Altres guals sense invidents
Altres guals amb ressalt i s. invidents
Gual calçada elevada
Gual calçada elevada amb resaslt
Gual calçada elevada sense invidents
Gual calçada elevada ressalt i s. invidents

CODI DE COLORS

Gual existent correcte
Gual a refer completament (disseny i ubicació
Gual a desplaçar (ubicació)
Gual existent millorable (disseny)
Inexistència de gual
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3.2.4 Tipus de guals de vehicles i intervencions puntuals en paviments  

S’han recollit tots els guals de vehicles i el paviment en mal estat segons un codi 

alfanumèric durant la fase de treball de camp. Per tal de fer més entenedora la 

informació en els plànols s’han representat tots els codis mitjançant una icona: 

 

CODI TIPUS ELEMENT ICONA 

2A GUAL VEHICLES 20/40/60  
2B GUAL VEHICLES BARCA  
2C ALTRES G. VEHICLES  
2E INEXISTÈNCIA G. VEHIC.  
40 PAVIMENT  
 

Cadascun dels elements recollits s’ha analitzat en funció de: 

- Disseny: si compleix o no amb els paràmetres exigits pel Decret 

d’Accessibilitat. 

- Ubicació: si permet o no l’ample de pas lliure exigit pel Decret d’Accessibilitat. 

 

En els plànols aquest anàlisi queda reflectit mitjançant un codi de colors: 

- Gual correcte (ben dissenyat i ben ubicat) 

- Gual o paviment millorable (mal dissenyat) 

- Gual millorable (mal ubicat) 

- Gual o paviment a refer 

- Inexistència d’element 

 

 



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles  – 2.1 Pla d’actuació en l’espai públic. 

 

37

S’han trobat diverses tipologies de guals de vehicles 

durant la recollida de dades. A continuació destaquem 

alguns dels problemes més important trobats: 

- Els guals de barca cal que no interfereixin en 

el pas de vianants per les voreres per tant, cal 

que deixin un espai lliure de pas mínim de 

0,90m sense aparició de pendents 

transversals. La majoria d’aquests guals sí 

afecten al pas de vianants i per tant cal que 

siguin substituïts per guals tipus 40/60. 

- Els guals prefabricats 40/60 en general estan 

ben dissenyats ja que no suposen un obstacle 

per als vianants en les voreres si deixen 

l’amplada de pas mínim de 0,90m. 

- En aquells casos on les voreres presenten 

unes amplades de 0,90m es recomana la 

col·locació de guals de vorada deprimida. 

- En zones de forts pendents apareixen guals 

tipus barca o amb altres tipologies que en 

general estan mal dissenyats i provoquen 

l’aparició de graons aïllats, recrescuts 

inesperats, pendents transversals,... 

Pel que fa al paviment, cal destacar l’existència d’algun 

tram de vorera on no existeix el paviment d’acabat, o bé 

zones on el paviment es troba en mal estat que haurien 

de ser modificades o reparades. 

Tots aquells punts que presenten paviment en mal estat 

s’han senyalitzat mitjançant icones. 

 

S’adjunta el Plànol VP06-00: Guals de vehicles i 

paviment 
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3.2.5 Mobiliari urbà i elements urbans 

S’ha recollit tot el mobiliari urbà existent a les voreres, plataformes úniques i places 

segons un codi alfanumèric durant la fase de treball de camp. Per tal de fer més 

entenedora la informació en els plànols s’han representat tots els codis mitjançant una 

icona:   

 

 
CODI TIPUS ELEMENT ICON  CODI TIPUS ELEMENT ICON
3 TRAM ESCALES  26 PAPERERA 
4 RAMPA  27 FITÓ 
5 ARBRE  28 JARDINERA 
6 ESCOCELL  29 BARANA 
7 REIXA  30 PASSAMÀ 
8 TAPA AMB RESSALT  31 BANC 
9 TELÈFON  32 CONTENIDOR  
10 BÚSTIA CORREUS  33 FONT 
11 RELLOTGE ZONA BLAVA  34 HIDRANT 
12 EDICLE WC ADAPTAT  35 JOCS INFANTILS 
13 PAL BUS  36 PLANTES PUNXEN 
14 MARQUESINA BUS  37 APARCAMENT BICIS 
15 BAR - TERRASSA  38 SÓCOL 
16 QUIOSC ONCE  39 DUTXA 
17 PIM  41 PAS ZEBRA 
18 RÈTOL  42 RESSALT 
19 SENYAL TRÀNSIT  43 GRAÓ AÏLLAT 
20 SEMÀFOR  44 ESCALA ACCÉS CASA 
21 SEMÀFOR SONORITZAT  45 QUIOSC PREMSA 
22 ARMARI INSTAL·LACIONS  46 CONTENIDOR SOTERRAT 
23 BÀCUL ó FANAL  47 JOCS ESPORT 
24 PAL LLUM O TELÈFON  48 EDICLE WC 
25 LLUM AL TERRA  49 PLA INCLINAT 
   50 PENDENT TRANSVERSAL 
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Per tal de mostrar la informació amb més claredat s’ha dividit la informació recollida en 

dos grans grups: 

- Elements urbans: són els que no sobresurten o no haurien de sobresortir, del 

nivell del paviment, raó per la qual qualsevol modificació o reparació 

d’aquests implica efectuar una obra.  

Inclourem en aquest apartat també, els escocells i arbres, ja que la reubicació 

dels mateixos comporta un cost elevat. 

- Elements de mobiliari urbà: són els que es col·loquen a la via pública amb 

l’objectiu de donar un servei al ciutadà. 

Cadascun dels elements recollits s’ha analitzat en funció de: 

- Disseny: si compleix o no amb els paràmetres exigits pel Decret 

d’Accessibilitat. 

- Ubicació: si permet o no l’ample de pas lliure exigit pel Decret d’Accessibilitat. 

 

En els plànols aquest anàlisi queda reflectit mitjançant un codi de colors: 

- Element correcte (ben dissenyat i ben ubicat) 

- Element a substituir (mal dissenyat) 

- Element a desplaçar (mal ubicat) 

- Element a eliminar (mal dissenyat i mal ubicat) 

- Inexistència d’element 
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Elements urbans: 

En primer lloc analitzarem els arbres, que caldrà que 

estiguin podats de manera que les branques no estiguin 

per sota de 2,10m i que l’escocell estigui protegit amb 

una reixa ben dissenyada.  

 

A excepció d’aquells arbres que trobem a les places i 

parcs, la majoria dels arbres existents en el municipi no 

tenen reixa que protegeixi l’escocell.  

 

La col·locació d’una reixa de protecció en el escocells 

és aconsellable sempre que l’amplada de pas lliure que 

deixin a les voreres sigui < 1,40m. Tot i això en els 

plànols s’han considerat mal dissenyats tots els 

escocells sense protecció. 

 

A la zona del centre trobem graons aïllats que caldria 

eliminar o senyalitzar. Alguns apareixen com a 

discontinuïtats en les voreres que caldria modificar. 

 

Dins d’aquest grup d’elements també s’han grafiat 

aquells accessos a cases que envaeixen les voreres. 

Tot i que no s’inclouran en el pressupost creiem que és 

important tenir present on es troben aquets elements ja 

que son un obstacle per als invidents i cal eliminar-los 

amb el pas del temps i evitar-ne la creació de nous 

accessos amb aquestes característiques. 

 

 
Bàcul mal ubicat 

 
 
 

 
Fitons mal dissenyats 

 
 
 

 
Escocell sense reixa 

 
 
 

 
Detall hidrant mal ubicat 
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Per acabar, tenir en compte que totes les escales que 

no compleixin qualsevol dels criteris definits en el 

Decret d’Accessibilitat de Catalunya, ja sigui l’amplada, 

el nombre de graons màxims seguits sense replà, 

l’existència de discontinuïtat entre l’estesa i l’alçada, la 

inexistència de passamans, ... les considerarem mal 

dissenyades. 

De la mateixa manera aquelles rampes que no 

compleixin els criteris definits en el Decret, les 

considerarem mal dissenyades. 

 

Elements de mobiliari urbà: 

Les voreres d’amplada igual a 0,90m no admeten cap 

tipus d’element de mobiliari urbà ja que, la seva 

ubicació disminuiria l’amplada de pas mínima exigida 

pel Decret d’Accessibilitat de Catalunya. 

Pel que fa a la ubicació dels elements de mobiliari urbà, 

alguns dels problemes a destacar son: 

- Existència de bàculs / fanals mal ubicats a les 

voreres, és a dir, que no deixen un pas lliure 

suficient de 0,90m. 

- Existència de pals de llum o telèfon que no deixen 

un pas lliure de 0,90m. 

- Existència de senyals de trànsit mal ubicades. 

- Alguns contenidors en superfície estan ubicats a les 

voreres impedint el pas dels vianants. 

- Ubicació de parades d’autobús en zones on l’accés 

és difícil. 

 

 
Graó no senylaitzat i 

jardinera mal dissenyada 
 
 

 
Paviment en mal estat 

 
 
 

 
Pal llum i bàculs mal ubicats 

 
 
 
 

 
Pal llum mal ubicat 
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- Existència de quioscs O.N.C.E., bústies o cabines 

mal ubicats, és a dir, no es pot inscriure un cercle de 

ø1,50m davant la guixeta o no permeten el mínim de 

0,90m de pas. 

- Existència de jardineres en plataformes compartides 

o mixtes que impedeixen el pas lliure de 0,90m per 

la banda de façana. 

 

Pel que fa al disseny dels elements de mobiliari urbà, 

alguns dels problemes a destacar son: 

- Existència de jardineres mal dissenyades, ja que 

moltes no presenten l’alçada suficient ni el disseny 

adequat per a la seva detecció, per persones 

invidents. A les zones de plataforma única les 

trobem com a element que impedeix el pas de 

vehicles a determinades zones. 

- Fonts públiques mal dissenyades (no poden ser 

utilitzades per a persones amb mobilitat reduïda). 

- Fitons mal dissenyats perquè presenten una alçada 

insuficient per a la seva detecció, i/o que el seu 

disseny no impedeix la caiguda de vianants. Cal 

destacar la presencia d’alguns fitons mal dissenyats 

que trobem esporàdicament a les zones de 

plataformes úniques per separar el transit rodat dels 

vianants. 

-  Inexistència de cabines telefòniques amb locutoris a 

baixa alçada. 

- Existència de rètols i/o senyals de trànsit amb una 

alçada de vol inferior als 2,10m. 

 

S’adjunta el Plànol VP07-00: Elements urbans 

S’adjunta el Plànol VP07-01: Elements de mobiliari 

urbà
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L’estudi i l’anàlisi de l’Espai Públic que s’ha dut a terme dins del Pla d’accessibilitat, ha 

permès l’elaboració d’una proposta d’intervenció en el municipi.  

 

La proposta de intervenció en els carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre 

cada tram de carrer i s’ha classificat en: 

- Carrers amb voreres correctes / sense intervenció 

- Carrers de plataformes úniques existents sense intervenció 

- Carrers amb voreres a ampliar i reubicació d’elements 

- Carrers amb voreres a refer (Reubicació./substitució 

elements. i /o construcció/modificació de guals) 

- Reubicació/substitució d’elements en plat. única existent 

- Transformació en plataforma única 

- Carrers a urbanitzar amb voreres 

- Intervenció en el disseny d’escales (trams inaccessibles 

per pendent) 

S’han establert els següents criteris per a cada nivell de classificació: 

- Ampliació de les voreres i reubicació dels elements: El Pla inclou els carrers 

que cal adaptar i que per les seves característiques o per les seves 

dimensions caldrà ampliar les seves voreres. Aquesta proposta es fa per 

aquells carrers on en funció dels elements que hi ha, necessiten un 

eixamplament però no trobem cap cas a Folgueroles on sigui necessària cap 

intervenció d’aquest tipus. 

Si s’hagués d’ampliar les voreres s’hauria de tenir present l’actual ubicació 

dels elements per una vegada ampliada la vorera no impedeixin el pas o no 

estiguin mal ubicats. S’haurien de posar a la part exterior de la vorera per 

deixar una amplada de pas necessària. 

 

- Reubicació/substitució/modificació d’elements i/o construcció/modificació de 

guals: En aquelles voreres amb amplada de pas suficient, el Pla fa una 

anàlisi de la ubicació i el disseny dels elements del mobiliari urbà per tal que 

aquests no afectin a la circulació de les persones.
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El Pla proposa en aquestes voreres, la reubicació dels elements ben 

dissenyats però situats de tal manera que no deixin una amplada de pas 

mínima o la substitució d’aquells elements que pel seu disseny suposen un 

perill per als vianants. 

En el cas de Folgueroles es proposa la reubicació, substitució o eliminació 

dels elements de mobiliari urbà i /o la construcció de guals en gairebé la 

totalitat de carrers restants de la Zona Prioritària, és a dir, prop d’un 55% dels 

carrers (en relació als ml). 

 

- Reubicació/modificació d’elements en plataforma única existent: El pla preveu 

la substitució i/o reubicació dels elements existents en plataformes úniques 

que no compleixin els requisits de disseny i ubicació exigits per la Normativa 

d’Accessibilitat.  En el cas de Folgueroles, degut al elevat numero de 

plataformes úniques existents, el percentatge de trams que s’han de 

modificar es del 21%.  

 

- Transformació en plataformes úniques: Aquesta intervenció passa per la 

transformació d’alguns carrers de manera que es prioritzi el trànsit de 

vianants respecte el trànsit rodat. Tot i aquest caràcter de priorització del 

vianant, queda a mans de l’Ajuntament la decisió de mantenir el trànsit rodat 

o bé, restringir-lo.  

Per tal de què la proposta no esdevingui agressiva per l’espai públic, i per tal 

de mantenir el caràcter d’alguns dels carrers, es proposen dues possibles 

línies d’intervenció: 

- Mantenint els materials existents a les voreres: on la intervenció 

passaria per realitzar un recrescut de l’asfalt fins a enrasar-lo amb 

les voreres existents. D’aquesta manera obtindríem una secció en 

plataforma única sense perdre el caràcter del carrer. 

- Reurbanització de tota la secció del carrer: en aquells trams on no 

es cregui necessari, per les característiques dels mateixos, 

mantenir les voreres i materials existents i perquè una nova 

urbanització del carrer aportaria millores importants. 
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En el cas de Folgueroles únicament es proposa la transformació en 

plataforma única un carrer sense urbanitzar que només pot ser destinat a 

vianants degut a la seva estretor i un petit accés al cementiri que degut a la 

seva mida també fa impossible cap altre tipus d’actuació. El percentatge de 

carrers a modificar no arriba al 1,5% dels carrers(la relació s’estableix en ml). 

 

- Construcció de voreres: el pla inclou la millora d’aquells carrers que 

actualment no presenten voreres o bé son intermitents. Es proposa que la 

construcció de voreres sigui de l’ordre del 15% aproximadament. Un exemple 

d’aquestes voreres pot ser el tram sense vorera al carrer onze de Setembre 

cruïlla amb el carrer Puigjaner 

 

- Intervenció en el disseny de les escales:  No caldrà intervenció en cap escala 

ja que no s’han trobat al llarg de l’estudi de la Zona Prioritaria. 

 

 

S’adjunta el Plànol VP08-00: Tipologia d’intervencions 
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3.2.6 Elements de tractament especial 

Els parcs i les places, els entenem com espais d’esbarjo, de comunicació i de descans 

mentre que els carrers els considerem com espais de trànsit tant sigui rodat com per a 

vianants. 

 

Tant les places com els parcs els entenem com espais de trobada i comunicació entre 

les persones. En ells, cal que hi hagi cabuda per a tothom, des de la gent gran fins a la 

mainada, i per tant, cal que siguin accessibles a totes les persones. 

 

Una plaça per a considerar-la accessible cal que disposi dels següents elements 

adaptats per tal de satisfer les necessitats dels usuaris en tot moment: 

- Existència de rètols explicatius i descriptius del parc i/o plaça a cadascun dels 

accessos. 

- Com a mínim, existirà un itinerari accessible, ben il·luminat, amb un paviment 

antilliscant, sense elements que volin més de 15cm, amb una alçada lliure de 

pas de com a mínim 2,10m. 

- Existiran bancs amb respatller i a ser possible amb recolzabraços, al costat 

dels arbres (aconsellable de fulla caduca per tal de què donin ombra a l’estiu i 

deixin passar el sol a l’hivern). Al costat dels bancs existirà espai suficient per 

a què persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de companyia o bé, per 

a poder fer la transferència lateral. 

- En el cas d’existir una font, cal que estigui adaptada i que estigui dins d’un 

recorregut accessible. Es recomana l’existència de dos sortidors a alçades 

diferents. 

- Existiran papereres adaptades al voltant dels recorreguts. 

- Es recomana que els jocs infantils diposin de paviment de cautxú per evitar 

els possibles accidents.  

 

S’adjunta el Plànol VP09-00 Places 
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3.2.7 Resum de l’estat de l’accessibilitat 

Un cop recollida tota la informació dels carrers inclosos en la zona prioritària, i un cop 

analitzats per separat tots els aspectes que influeixen en l’accessibilitat, cal avaluar-los 

conjuntament per tal de determinar quin és el grau d’accessibilitat en l’actualitat dels 

carrers de Folgueroles. 

 

El nivell d’accessibilitat dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada 

tram de carrer i s’ha classificat en: 

- Carrers adaptats  

-  Carrers convertibles 

- Carrers inaccessibles, d’accessibilitat millorable 

- Carrers inaccessibles 

 

S’han establert els següents criteris per a cada nivell de classificació: 

- Carrer adaptat: carrer que acompleix els paràmetres bàsics d’accessibilitat, 

excepte d’algun aspecte de detall. 

- Carrer convertible: carrer que pot passar a ser adaptat si s’hi realitzen certes 

intervencions. 

- Carrer inaccessible, però d’accessibilitat millorable: carrers que per les seves 

característiques físiques són inaccessibles (pendent elevat), però on es 

proposen intervencions per millorar-ne l’accessibilitat. 

- Carrer inaccessible: carrers que per les seves característiques físiques son 

inaccessibles (pendent elevat) i on, de moment, no es preveu realitzar cap 

intervenció per millorar-ne l’accessibilitat. 

 

Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada 

categoria en funció dels metres lineals existents de tramer doble dibuixat. 
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Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi dels nivells d’accessibilitat de tot el municipi 

podem afirmar que aproximadament el 5% dels ml de vorera del municipi mai podran 

ser accessibles a conseqüència del pendent que presenten , però s’hi preveuen 

millores. 

 

Gairebé un 90% dels ml de vorera poden passar a ser considerats adaptats fent 

intervencions de millora de l’accessibilitat. 

 

Gairebé un 6% dels ml de vorera actualment els podem considerar adaptats. 

 

S’adjunta el Plànol VP10-00: Resum de l’estat de l’accessibilitat 
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3.2.8 Altres plànols 

 

Estacionament: 

Els conceptes de mobilitat i accessibilitat van molt lligats. L’accessibilitat busca que tots 

els ciutadans es puguin desplaçar i comunicar, siguin quines siguin les seves 

capacitats. Així moure’s d’una forma senzilla i còmode és un objectiu compartit tan per 

l’accessibilitat com per la mobilitat.  

 

Tot i que aquests conceptes van molt units, caldria un estudi específic pel que fa a 

mobilitat, que contemplaria: 

 - Estudi d’aparcaments 

 - Reordenació dels sentits circulatoris dels carrers 

 - Estudis d’ubicació de noves rotondes 

 - Estudis d’itineraris per a carrils bici 

 

Tot i que l’objectiu del Pla d’Accessibilitat no és un estudi de la mobilitat, sí creiem 

necessari tenir en compte certs aspectes directament relacionats amb la mobilitat tant 

dels vianants com dels vehicles dins la Zona Prioritària.  

 

Amplada dels carrers: 

L’amplada dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de 

carrer. En aquells casos on els carrers presenten diverses amplades, s’ha pres la més 

desfavorable (amplada menor). 

 

Els carrers s’han classificat en: 

- Carrers d’ample < 5,80m  

- Carrers d’ample ≥ 5,80m 

 

S’ha pres com a dada límit els 5,80m perquè és el mínim que consirem necessari per 

tal de que una secció de carrer admeti dues voreres (d’amplada 1,40m o 1,20m 

cadascuna) i un carril de circulació ( de 3,00m o 3,40m en funció de les voreres). 
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Aquells carrers que presentin una amplada inferior als 5,80m caldrà transformar-los en 

una secció única és a dir, en una plataforma única. 

 

Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada 

categoria en funció dels metres lineals existents de tramer únic dibuixat. 

 

S’adjunta el Plànol VP11-00: Existència i tipologia dels aparcaments 

S’adjunta el Plànol VP11-01: Amplada dels carrers 
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Diagnosi General 

 

• ZONA 1: EL PADRÓ 

 

El barri del Padró es situa a la zona Nord-est de 

Folgueroles i limita amb el municipi de Tavèrnoles. 

 

L’accés a la zona des del centre es realitza a través de 

la ronda de la Damunt. que és la única  ruta possible 

per accedir a aquesta zona urbanitzada,que tot i trobar-

se una mica allunyada del nucli urbà forma part del 

poble. Des d’aquest mateix eix que dona accés al Pedró 

donem la volta sencera al barri. 

 

Tota la zona és de caràcter residencial, de baixa 

densitat i formada per cases aïllades que en general, no 

superen les tres plantes d’alçada. 

 

Pel que fa a equipaments  existents, únicament trobem 

el Camp de Futbol a l’entrada del barri del Padró, el 

magatzem municipal que està al costat del camp de 

futbol i a l’extrem nord del barri del pedró l’ermita de la  

Damunt. 

 

 
Carrer accés al Padró 

 
 

 
Detall pendent alta 

 
 

 
Detall amplada vorera 
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La majoria dels carrers del Pedró presenten pendent 

molt alt o baix. Aquesta diferencia tan gran en els 

pendents es deu a que l’orografia del terreny condiciona 

el pendent que trobem en el barri. A la zona de l’entrada 

els pendents son baixos però cap a l’est els pendents 

dels carrers es fan més acusats. 

 

Pel que fa a la tipologia dels carrers, existeixen: 

- Carrers amb una secció en calçada i dues voreres 

laterals. La majoria d’aquests carrers presenten  una 

relació adequada entre l’amplada de carrer i 

l’amplada de les voreres, tot i que existeix certa 

prioritat del vehicle respecte al vianant. 

- La majoria de les voreres existents presenten una 

amplada superior a 1,40m. Puntualment alguns 

trams presenten voreres de 0,90m i no trobem cap 

vorera amb una amplada inferior a 0,90m. 

L’existència de mobiliari urbà en voreres de 0,90m fa 

que aquestes siguin inaccessibles ja que no 

permeten l’ample de pas necessari. 

- Carrers amb una secció similar a la anterior però 

amb inexistència de vorera en un dels laterals, o bé 

amb inexistència de vorera intermitent. Aquesta 

inexistència de vorera es correspon amb la zona 

exterior del barri que no té urbanitzada la vorera on 

no hi ha construccions.  

- Carrers amb inexistència de vorera als dos costats. 

- Carrers sense urbanitzar  i camins. 

 

En quan als paviments: 

- La majoria de voreres estan pavimentades amb 

panot estriat de 20x20. 

 
 

 
Detall tipologia carrer 

 
 
 

 
Detall existència d’elements 

urbans 
 
 

 
Camí  

 
 
 

 
Inexistència de guals 
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Pel que fa als guals de vianants: 

- Inexistència total de  guals de vianants a tots els 

carrers del barri del Pedró. Qualsevol itinerari que es 

vulgui crear serà totalment inaccessible degut a que 

no pot existir cap creuament de carrer que sigui 

accessible. 

 

Pel que fa als guals de vehicles: 

- La majoria dels guals que trobem son del tipus barca 

o una tipologia molt semblant però amb petites 

variacions que no permet classificar-lo en un tipus 

determinat. Els barca afecten a la totalitat de la 

vorera i els considerem mal dissenyats. Els que no 

tenen un tipus concret prioritzen el pas del cotxe per 

sobre del vianant i creen graons aïllats o recrescuts 

inesperats..  

- Algunes de les finques han optat per la col·locació 

de guals tipus 40/60 que no afecten al pas de 

vianants per les voreres. 

 

Pel que fa al mobiliari urbà existent: 

- En primer lloc caldrà tenir present el mobiliari 

existent (pals de llum, faroles, senyals,...) a la ronda 

del Damunt on té una vorera no urbanitzada, ja que, 

quan es construeixi, aquest mobiliari s’haurà 

d’ordenar i caldrà que deixi un pas lliure de 0,90m. 

- Als carrers on l’amplada és superior a 1,40m tots els 

elements que trobem estan ben col·locats. En la 

majoria dels casos es tracta de bàculs que deixen el 

pas lliure de 0,90m i estan ubicats a la part exterior 

de la vorera. 

 

 
Detall secció de carrer  

 
 
 

 
Inexistència de voreres 

 
 
 

 
Inexistència de vorera 

 
 
 

 
Detall desproporció  

vorera- calçada 
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- Armaris d’instal·lacions que no haurien de sortir més 

de 15cm de línia de façana i  esdevenen un obstacle 

en un recorregut. Alguns carrers presenten arbres 

que permeten l’amplada de pas de 0,90m però no 

tenen l’escocell protegit. 

 

S’adjunta el Plànol VP11-02: Zona 1: El Padró.Estat 

actual i pendents. 
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• ZONA 2: LA RICARDERA 

Aquesta zona la trobem ubicada a l’extrem més  al nord 

dins del municipi de Folgueroles. Aquesta zona 

compren el barri de la Ricardera i els seus voltants. 

L’accés a la zona des del centre es realitza a través de 

dos carrers principals que son el carrer Onze de 

Setembre i el carrer Ricardera que dona accés a la 

plaça amb el mateix nom. 

 

Tota la zona té un tipus d’urbanització de caràcter urbà 

on els seus edificis entre mitgeres son de 3 plantes com 

a màxim, trobant també cases aïllades de caràcter 

residencial que evidencien l’heterogeneïtat de les 

construccions. 

 

En aquesta zona hi ha absència de qualsevol tipus 

d’equipament. 

 

A la Ricardera i els seus voltants trobem tots els tipus 

de pendent que poden definir un carrer. Els carrers de 

pendent baixa son majoritaris i evidencia el caràcter 

planer de la zona. Els carrers de pendent mig situats a 

la zona del centre de la Ricardera ens fan notar la 

lleugera pendent cap la zona del torrent. Els pocs 

carrers amb pendent alta els trobem a la zona perifèrica 

i de manera esporàdica. 

 

Pel que fa a la tipologia dels carrers, existeixen: 

- Tant al carrer Onze de Setembre com als adjacents, 

trobem una secció de calçada i dues voreres amb 

una amplada entre 0,90m i 1,40m i puntualment una 

zona amb una amplada de pas superior a 1,40m. 

 

 
Detall tipologia de carrer 

 
 
 

 
Gual barca mal dissenyat 

 
 
 

 
Plataforma única 

 
 
 

 
Inexistència de guals 
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- Carrers amb vorera d’amplada 0,90m on qualsevol 

element que trobem estarà mal ubicat ja que no 

permet el mínim de pas obligatori per llei per crear 

un itinerari adaptat. 

- Plataformes úniques on l’ús del vial es compartit 

entre vianants i vehicles. 

- Carrers sense urbanitzar tot i estar les parcel·les 

edificades. 

- Carrers on les amplades de les voreres son inferiors 

a 0,90 i per tant, ha de ser modificada perquè no 

permeten el pas segons els criteris d’accessibilitat.  

En quan als paviments: 

- La majoria de voreres estan pavimentades amb 

panot estriat de 20x20 

- A les plataformes úniques trobem llamborda i 

paviment prefabricat de 30x30 

Pel que fa als guals de vianants: 

- Inexistència de guals de vianants en la majoria de 

les cruïlles tot i tenir l’amplada suficient per la 

construcció de guals tipus barca o guals 120 amb 

peces prefabricades. 

Pel que fa als guals de vehicles: 

- Existència de guals no tipificats. Tot i tenir molta 

semblança amb els guals de barca no es poden 

considerar com a tal però creen ressalts i graons per 

facilitar l’accés dels vehicles a les cases sense tenir 

respecte pels vianants. 

- Guals de barca que afecten a la totalitat de 

l’amplada de la vorera i que a més tenen el paviment 

molt deteriorat. Es recomana la utilització de guals 

tipus vorada deprimida, o bé guals 40/60 als carrers 

que la seva amplada ho permeti. 

 
 

 
Detall paviment 

 
 
 

 
Plataforma única amb 

elements mal dissenyats 
 
 
 

 
Fitons i mobiliari urbà mal 

dissenyat i mal ubicat 
 
 
 

 
Gual vianants mal dissenyat 
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Pel que fa al mobiliari urbà existent: 

- Bàculs que varien si estan ben ubicats o mal ubicats 

en funció de l’amplada del carrer on es troben 

localitzats. Depèn també de si els bàculs es troben a 

la part exterior o interior de la vorera. Si el pal de 

telèfon o similar  se situa en una vorera d’amplada 

superior a 0,90m estarà ben ubicat sempre que se 

situï a la part exterior. Si està situat en voreres 

d’amplada igual o inferior a 0,90 qualsevol element 

estarà mal ubicat.  

- Pals de llum o telèfon que es regeixen per els 

mateixos criteris que els bàculs. 

- Elements ubicats a plataformes úniques que estaran 

mal ubicats sempre que estiguin situats molt pròxims 

a la paret i no deixin una amplada de pas per 

distingir un itinerari lliure. 

- Fitons amb alçada inferior a 0,80m i degut a que no 

tenen l’alçada mínima recomanada, els considerem 

mal dissenyats. 

- Rètols de carrers que  impedeixen crear un itinerari 

sense cap obstrucció ja que no compleixen amb les 

mides obligades per llei per crear un itinerari 

adaptat. 

- Alguns carrers presenten arbres que permeten 

l’amplada de pas de 0,90m però no tenen l’escocell 

protegit. 

 

 

S’adjunta el Plànol VP11-03: Zona 2:La Ricardera. 

Estat actual i pendents. 
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Detall plataforma única 
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ZONA 3 :  

Aquesta zona es situa al Sud-oest de Folgueroles i és la 

part compresa a la banda esquerra del torrent que 

travessa el municipi pel centre. 

 

L’accés a la zona ve determinat per la ubicació 

d’aquests carrers respecte al centre de Folgueroles. 

Situats a l’entrada del poble l’eix principal és també 

l’accés principal per tots els carrers d’aquesta zona.  

 

La zona situada més al Sud és de caràcter residencial 

on predominen les construccions d’habitatges de 3 

plantes com a màxim de tipus plurifamiliar. A la part per 

sobre del carrer de la Font hi predomina el sòl industrial 

i per tant les edificacions són naus industrials en la gran 

part dels carrers, excepte al mateix carrer de la Font 

que trobem edificacions del tipus unifamiliar. 

 

Pel que fa a equipaments  existents, únicament trobem 

les piscines municipals a l’extrem nord de la zona del 

polígon industrial. 

 

La majoria dels carrers presenten pendent baixa degut 

a la orografia suau del terreny que és proper a la riera, i 

per tant, bastant pla. Pel contrari, el carrer que va en 

perpendicular al curs de la riera i que connecta la plaça 

de la Font del Rector amb la carretera de Sau té un 

pendent molt elevat degut al desnivell que ha de 

remuntar. 

 

 
Gual vianants mal dissenyat 

 
 
 

 
Detall gual vehicles mal 

dissenyat 
 

 

 
Detall pendent alt 

 
 
 

 
Gual mal dissenyat 
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Pel que fa a la tipologia dels carrers, existeixen: 

- Carrers amb una tipologia que està directament 

relacionada amb l’existència de moltes carreteres en 

aquesta zona i que per tant, hi predomina  la 

inexistència de voreres. En la majoria dels casos no 

seria necessària la construcció de voreres ja que no 

es consideren zones de pas de vianants. 

- Els carrers de la zona més al Sud barregen 

amplades entre 0,90m i 1,40m,  els  perpendiculars 

a aquests carrers no estan urbanitzats i existeixen 

també carrers amb una amplada inferior a 0,90m i 

que per tant, son totalment inaccessibles i no és 

possible crear un itinerari adaptat que connecti 

aquests carrers amb els del centre de Folgueroles..  

- La gran part dels carrers del polígon industrial 

compten amb amplades compreses entre 0,90 i 

1,40m i als carrers perifèrics on no trobem cap més 

edificació no trobem vorera construïda. 

- Carrers amb amplada de 0,90m on no serà possible 

trobar cap element ja que no deixarien l’amplada de 

pas suficient. 

- Voreres amb una amplada superior a 1,40m que 

corresponen a l’únic tram de la carretera amb 

construccions de tipus unifamiliar. 

 

En quan als paviments: 

- La part del sud està pavimentada amb Panot estriat 

de 9 pastilles. 

- A la zona del polígon el paviment es formigó llis 

enrasat amb l’alçada de la vorera. 

 

 
Carrer sense urbanitzar 

 
 

 
Detall paviment i gual 

 
 

 
Detall paviment en un gual 

de vianants 
 
 

 
Inexistència de paviment  en 

vorera 
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Pel que fa als guals de vianants: 

- Inexistència de guals de vianants en la majoria de 

les cruïlles. 

- Existència de guals tipus barca en voreres 

d’amplada insuficient ja que no es pot inscriure un 

cercle de ø 1,20m entre el gual i la façana. En 

alguns casos trobem una franja de paviment diferent 

entre el gual i la vorera però està mal dissenyada i 

no compleix la funció de indicació de direcció del 

creuament. 

- En algun dels guals de barca trobem paviment 

diferenciat de botons i de color vermell però la 

col·locació tampoc és la correcta i aquest paviment 

pot esdevenir lliscant amb el pas del temps. 

- A la zona del polígon industrial tota la vorada de les 

voreres està deprimida per permetre l’accés de 

vehicles, però no l’accés de vianants a les voreres. 

- En alguns carrers existeixen guals de calçada 

elevada mal executats ja que, únicament serveixen 

per a reduir la velocitat del trànsit rodat i no 

funcionen per als vianants ja que no estan enrassats 

amb les voreres (cal enrasar-los o col·locar una 

reixa,...). 

 

Pel que fa als guals de vehicles: 

- La zona del polígon presenta tota la vorada 

deprimida per facilitar l’accés dels vehicles als 

recintes del polígon. Aquests guals deixen l’amplada 

de pas necessària i per tant estan ben dissenyats. 

 
 

 
Detall tipologia carrer 

 
 
 

 
Inexistència vorera 

 
 
 

 
Senyal mal ubicada 

 
 

 

 
Inexistència guals de 

vianants 
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- Alguns dels guals existents son tipus barca i afecten 

a la totalitat de l’amplada de la vorera. Per tant els 

considerarem mal dissenyats.  

- Es recomana la construcció de guals tipus 40/60 allà 

on es facin noves intervencions. 

 

Pel que fa al mobiliari urbà existent: 

- Caldrà tenir en consideració el mobiliari existent als 

carrers sense urbanitzar, quan es construeixin les 

voreres. 

- L’existència de pals de llum i telèfon és habitual a la 

zona del polígon. La majoria d’aquest pals els 

trobem al mig de les voreres impedint completament 

el pas. Quan les voreres tenen una amplada de 

0,90m tots els pals existents estan mal ubicats. Si 

els trobem ubicats en voreres d’amplada més gran 

s’ha de tenir en compte que deixin l’amplada de pas 

necessària. Alguns dels pals tenen tensors difícils de 

detectar i que poden provocar accidents al vianants. 

- Senyals de trànsit al costat de façana que 

impedeixen la creació d’un recorregut sense 

obstacles. Recordem que les que es situïn a la part 

exterior de la vorera s’han de col·locar a l’alçada 

mínima de vol de 2,10m per considerar-les ben 

dissenyades.  

- Elements urbans com contenidors que impedeixen el 

pas i que haurien de ser ubicats fora de la vorera. 

 

S’adjunta el Plànol VP11-04: Zona 3. Estat actual i 

pendents. 
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4. FASES D’EXECUCIÓ 

4.1 Criteris de priorització 

Per a jerarquitzar  les intervencions i seleccionar les zones de prioritat alta cal definir en 

termes generals: 

- Zones de prioritat alta: itineraris amb majors fluxos de vianants i que recorrin 

espais d’especial interès com els cascs històrics, barris amb un major nombre 

d’envelliment de la població, barris amb un nombre major de persones amb 

discapacitat, zones o eixos en els què s’ubiquin els edificis públics més 

concorreguts. També s’inclouen les zones de major intensitat comercial i les 

zones destinades a oci i temps lliure. 

 

- Zones de prioritat mitjana: aquelles zones que no s’inclouen en les prioritats 

alta i baixa. 

 

- Zones de prioritat baixa: zones industrials (especialment aquelles ubicades a les 

perifèries), urbanitzacions i zones d’escàs flux de vianants. 

 

S’adjunta el Plànol VP12: Carrers segons criteris de priorització 
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4.2 Fases de l’execució 

Durant la reunió amb els tècnics de l’Ajuntament es van establir una sèrie de carrers de 

màxima prioritat.  

La zona prioritària compren la zona urbana existent entre l’Avinguda de l’Atlàntida i la 

continuació amb el carrer Rambla pel Sud i pel Nord limita pel carrer de Casacuberta 

amb la cruïlla de l’onze de Setembre. 

 

Fora dels carrers i sectors de la intervenció es podrà actuar per necessitat dels usuaris 

per a resoldre problemes puntuals, especialment a les urbanitzacions i zones on 

existeixin greus obstacles a l’Espai Públic. Per aquest concepte es proposa un 3% del 

pressupost general d’adaptació dels carrers de l’Espai Públic, aconseguint un cop 

finalitzat el pla, una actuació global a tots els indrets del municipi. 

 

La realització del pla es realitzarà dins dels terminis determinats per la llei. 

 

Perquè l’Ajuntament pugui dur a terme l’execució de les propostes del Pla 

d’Accessibilitat, es proposa un Pla d’etapes que caldria executa bianualment. 

 

S’adjunta el Plànol VP13: Pla d’etapes 
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5. PRESSUPOST 

A continuació s’adjunta el pressupost d’intervenció (PEM) en l’espai públic, per 

cadascun dels carrers i elements de tractament especial, per etapes i per a cada 

carrer,inclosos dins la zona prioritaria. 

 

Al càlcul del pressupost d’Execució material, caldrà afegir els percentatges 

corresponents a: 

 

− Despeses generals 13% PEM 

− Benefici Industrial 6% PEM 

− Redacció de projecte i direcció d’obra 8% PEM 

Total Base imposable del Pla 

 

− Gestió del Pla 3% (Total Base imposable) 

− IVA (16%) (Total Base imposable) 

 

 

5.1 Pressupost per carrers 

 

5.2 Pressupost per etapes 

 

5.3 Pressupost resumit per etapes 

 

 

 



Pla d'Accessibilitat de Folgueroles - 2.1 Pla d'actuació en l'espai públic 78

5.1 Pressupost per carrers

AgudesCARRER 398,52 €

398,52 €192-Tram entre Sant Jordi i del Campet
Manteniment 398,52 €

Av. de l'AtlàntidaCARRER 29.478,34 €

13.695,08 €71-Tram entre Font de la Sala i Major
Programa d'actuació Municipal 174,52 €
Manteniment 10.155,64 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.364,92 €

5.116,00 €79-Tram entre Av. Poetes Catalans i Major
Manteniment 1.843,50 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

3.272,50 €81-Tram entre Major i Passeig del Torrent
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

4.122,26 €82-Tram entre Passeig del Torrent i de la Font
Manteniment 849,76 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

3.272,50 €86-Tram entre de la Font i Av. Poetes Catalans
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

Av. Poetes CatalansCARRER 24.973,50 €

20.133,10 €57-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Sant Jordi
Manteniment 13.588,10 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

1.295,19 €75-Tram entre Sant Jordi i del Campet
Manteniment 1.295,19 €

3.545,21 €193-Tram entre del Campet i Av. Poetes Catalans
Manteniment 3.283,43 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 261,78 €

CarreteraCARRER 96.991,66 €

5.017,70 €25-Tram entre Carretera i Ronda del Damunt
Programa d'actuació Municipal 1.745,20 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

1.308,90 €26-Tram entre Carretera i Josep Mª de Casacuberta
Programa d'actuació Municipal 1.308,90 €

9.428,69 €27-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Carretera
Programa d'actuació Municipal 6.156,19 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €



Pla d'Accessibilitat de Folgueroles - 2.1 Pla d'actuació en l'espai públic 79

5.1 Pressupost per carrers

2.984,29 €28-Tram entre Carretera i Carretera
Programa d'actuació Municipal 2.984,29 €

10.241,94 €29-Tram entre Carretera i Carretera
Programa d'actuació Municipal 10.241,94 €

46.516,26 €30-Tram entre Carretera i Carretera
Programa d'actuació Municipal 46.516,26 €

990,00 €66-Tram entre Nou i Rambla
Manteniment 990,00 €

5.450,25 €131-Tram entre Carretera i Carretera
Programa d'actuació Municipal 541,50 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 4.908,75 €

7.204,91 €132-Tram entre Ronda del Damunt i Carretera
Programa d'actuació Municipal 2.296,16 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 4.908,75 €

7.848,72 €133-Tram entre Carretera i Nou
Programa d'actuació Municipal 4.909,25 €
Manteniment 654,50 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 2.284,97 €

del CampetCARRER 8.437,20 €

2.841,27 €189-Tram entre Av. Poetes Catalans i Agudes
Manteniment 2.841,27 €

5.595,93 €190-Tram entre Agudes i Sajolida
Manteniment 5.595,93 €

Doctor MadrenesCARRER 24.732,60 €

24.732,60 €121-Tram entre Font de la Sala i Passeig del Torrent
Programa d'actuació Municipal 2.617,80 €
Manteniment 15.569,80 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

el XopCARRER 5.040,63 €

5.040,63 €170-Tram entre Puigjaner i Plaça del Rei
Programa d'actuació Municipal 436,30 €
Manteniment 4.604,33 €

Font de la SalaCARRER 41.484,91 €

11.926,46 €69-Tram entre Rambla i Av. de l'Atlàntida
Manteniment 5.381,46 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €
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5.1 Pressupost per carrers

9.756,43 €70-Tram entre Av. de l'Atlàntida i Doctor Madrenes
Manteniment 4.847,68 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 4.908,75 €

19.802,02 €120-Tram entre Esbart de Vic i Doctor Madrenes
Programa d'actuació Municipal 13.995,63 €
Manteniment 2.204,24 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.602,15 €

Fossar VellCARRER 9.841,46 €

6.545,00 €33-Tram entre  i Josep Mª de Casacuberta
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

3.101,58 €129-Tram entre Nou i Puigjaner
Programa d'actuació Municipal 436,30 €
Manteniment 2.665,28 €

194,88 €130-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner
Actuacions pròpies d'accessibilitat 194,88 €

Josep Mª de CasacubertaCARRER 42.841,60 €

11.315,56 €32-Tram entre Carretera i Fossar Vell
Programa d'actuació Municipal 174,52 €
Manteniment 4.596,04 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

7.068,56 €34-Tram entre Fossar Vell i Plaça d'en Roviretes
Programa d'actuació Municipal 523,56 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

1.810,70 €37-Tram entre Plaça d'en Roviretes i Plaça d'en Roviretes
Manteniment 135,63 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 1.675,07 €

10.054,93 €42-Tram entre ONze de Setembre i Canigó
Manteniment 3.509,93 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

6.545,00 €43-Tram entre Canigó i Vilanova de Sau
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

4.908,75 €44-Tram entre Vilanova de Sau i Plaça d'en Roviretes
Actuacions pròpies d'accessibilitat 4.908,75 €

1.138,10 €55-Tram entre ONze de Setembre i Av. Poetes Catalans
Manteniment 1.138,10 €
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5.1 Pressupost per carrers

MajorCARRER 25.809,71 €

10.747,68 €63-Tram entre Plaça del Rei i Nou
Programa d'actuació Municipal 872,60 €
Manteniment 9.875,08 €

8.739,36 €72-Tram entre Sant Josep i Av. de l'Atlàntida
Programa d'actuació Municipal 523,56 €
Manteniment 1.670,80 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

4.522,67 €74-Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre
Manteniment 4.522,67 €

1.800,00 €173-Tram entre Plaça del Rei i Plaça del Rei
Manteniment 1.800,00 €

NouCARRER 21.692,00 €

630,00 €64-Tram entre Major i Nou
Manteniment 630,00 €

8.467,27 €65-Tram entre Nou i Fossar Vell
Programa d'actuació Municipal 4.645,72 €
Manteniment 549,05 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

3.289,95 €128-Tram entre Fossar Vell i Nou
Programa d'actuació Municipal 17,45 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

3.447,02 €201-Tram entre Carretera i Nou
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.447,02 €

5.857,76 €202-Tram entre Nou i Fossar Vell
Programa d'actuació Municipal 5.397,03 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 460,73 €

ONze de SetembreCARRER 27.786,17 €

13.490,54 €41-Tram entre Puigjaner i Josep Mª de Casacuberta
Programa d'actuació Municipal 3.971,20 €
Manteniment 2.974,34 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

11.369,40 €60-Tram entre Sant Jordi i Puigjaner
Programa d'actuació Municipal 4.716,40 €
Manteniment 108,00 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

2.926,23 €62-Tram entre Sant Jordi i Major
Manteniment 2.926,23 €
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5.1 Pressupost per carrers

Passeig del TorrentCARRER 27.783,93 €

21.815,87 €124-Tram entre Font de la Sala i Doctor Madrenes
Programa d'actuació Municipal 21.815,87 €

5.968,06 €125-Tram entre Doctor Madrenes i Av. de l'Atlàntida
Programa d'actuació Municipal 1.047,12 €
Manteniment 1.570,80 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.350,14 €

PlaçaCARRER 5.319,62 €

3.399,76 €187-
Manteniment 127,26 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

1.919,86 €197-
Manteniment 1.745,34 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 174,52 €

Plaça carrer del CampetCARRER 13.265,34 €

13.265,34 €195-
Manteniment 13.265,34 €

Plaça carrer Fossar VellCARRER 1.803,60 €

1.803,60 €186-
Manteniment 1.803,60 €

Plaça del ReiCARRER 4.968,10 €

4.968,10 €171-Tram entre el Xop i Major
Manteniment 4.968,10 €

Plaça d'en RoviretesCARRER 3.781,95 €

87,54 €35-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner
Actuacions pròpies d'accessibilitat 87,54 €

1.675,07 €38-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner
Actuacions pròpies d'accessibilitat 1.675,07 €

2.019,34 €185-
Manteniment 1.745,34 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 274,00 €
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5.1 Pressupost per carrers

Plaça Font del RectorCARRER 5.593,18 €

5.593,18 €194-
Manteniment 1.628,72 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.964,46 €

Plaça Jacint VerdaguerCARRER 5.403,28 €

5.403,28 €68-Tram entre Major i Rambla
Manteniment 5.403,28 €

Plaça Sense NomCARRER 398,52 €

398,52 €199-
Manteniment 398,52 €

PuigjanerCARRER 13.313,17 €

6.545,00 €36-Tram entre Plaça d'en Roviretes i Fossar Vell
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

135,63 €39-Tram entre Plaça d'en Roviretes i el Xop
Manteniment 135,63 €

6.545,00 €40-Tram entre Plaça d'en Roviretes i ONze de Setembre
Actuacions pròpies d'accessibilitat 6.545,00 €

87,54 €169-Tram entre el Xop i Plaça d'en Roviretes
Actuacions pròpies d'accessibilitat 87,54 €

RamblaCARRER 16.291,14 €

3.369,94 €67-Tram entre Carretera i Plaça Jacint Verdaguer
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.369,94 €

12.921,20 €127-Tram entre Carretera
Programa d'actuació Municipal 7.093,36 €
Manteniment 2.555,34 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

SajolidaCARRER 14.574,54 €

14.574,54 €100-Tram entre del Rec d'Acumulada i Bellmunt
Programa d'actuació Municipal 8.618,67 €
Manteniment 1.636,25 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 4.319,62 €
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5.1 Pressupost per carrers

Sant JordiCARRER 14.911,54 €

5.639,60 €58-Tram entre Av. Poetes Catalans i Sant Jordi
Manteniment 2.367,10 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 3.272,50 €

1.080,00 €59-Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre
Manteniment 1.080,00 €

597,78 €158-Tram entre Bisbe Torres i Bages i Av. Poetes Catalans
Manteniment 597,78 €

4.278,26 €159-Tram entre Bisbe Torres i Bages i Agudes
Manteniment 2.642,01 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 1.636,25 €

3.315,90 €163-Tram entre Sajolida i Agudes
Manteniment 2.940,90 €
Actuacions pròpies d'accessibilitat 375,00 €

Sant JosepCARRER 16.388,01 €

1.221,64 €191-Tram entre del Campet i Major
Programa d'actuació Municipal 1.221,64 €

15.166,37 €198-Tram entre Sant Jordi i Sant Josep
Programa d'actuació Municipal 15.166,37 €

Imprevistos 20% s/

Obres a petició d'usuaris 3% s/

503.304,22 €

503.304,22 €

100.660,84 €

15.099,13 €

PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (P.E.M) 619.064,19 €

TOTAL PER TOTS ELS CARRERS 503.304,22 €
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5.2 Pressupost per etapes

1Etapa:

CarreteraCarrer 990,00 €

990,00 €66-Tram entre Nou i Rambla

MajorCarrer 17.070,35 €

10.747,68 €63-Tram entre Plaça del Rei i Nou
4.522,67 €74-Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre
1.800,00 €173-Tram entre Plaça del Rei i Plaça del Rei

NouCarrer 15.834,24 €

630,00 €64-Tram entre Major i Nou
8.467,27 €65-Tram entre Nou i Fossar Vell
3.289,95 €128-Tram entre Fossar Vell i Nou
3.447,02 €201-Tram entre Carretera i Nou

PlaçaCarrer 1.919,86 €

1.919,86 €197-

Plaça Jacint VerdaguerCarrer 5.403,28 €

5.403,28 €68-Tram entre Major i Rambla

RamblaCarrer 16.291,14 €

3.369,94 €67-Tram entre Carretera i Plaça Jacint Verdaguer
12.921,20 €127-Tram entre Carretera

1TOTAL PER L'ETAPA 57.508,87 €
Imprevistos 20% s/
Obres a petició d'usuaris 3% s/

57.508,87 €
57.508,87 €

11.501,77 €
1.725,27 €

PRESSUPOST PER L'ETAPA          (PEM) 70.735,91 €1
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5.2 Pressupost per etapes

2Etapa:

CarreteraCarrer 96.001,66 €

5.017,70 €25-Tram entre Carretera i Ronda del Damunt
1.308,90 €26-Tram entre Carretera i Josep Mª de Casacuberta
9.428,69 €27-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Carretera
2.984,29 €28-Tram entre Carretera i Carretera

10.241,94 €29-Tram entre Carretera i Carretera
46.516,26 €30-Tram entre Carretera i Carretera

5.450,25 €131-Tram entre Carretera i Carretera
7.204,91 €132-Tram entre Ronda del Damunt i Carretera
7.848,72 €133-Tram entre Carretera i Nou

el XopCarrer 5.040,63 €

5.040,63 €170-Tram entre Puigjaner i Plaça del Rei

Font de la SalaCarrer 41.484,91 €

11.926,46 €69-Tram entre Rambla i Av. de l'Atlàntida
9.756,43 €70-Tram entre Av. de l'Atlàntida i Doctor Madrenes

19.802,02 €120-Tram entre Esbart de Vic i Doctor Madrenes

Josep Mª de CasacubertaCarrer 1.810,70 €

1.810,70 €37-Tram entre Plaça d'en Roviretes i Plaça d'en Roviretes

ONze de SetembreCarrer 2.926,23 €

2.926,23 €62-Tram entre Sant Jordi i Major

Plaça del ReiCarrer 4.968,10 €

4.968,10 €171-Tram entre el Xop i Major

Plaça d'en RoviretesCarrer 3.781,95 €

87,54 €35-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner
1.675,07 €38-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner
2.019,34 €185-

PuigjanerCarrer 223,17 €

135,63 €39-Tram entre Plaça d'en Roviretes i el Xop
87,54 €169-Tram entre el Xop i Plaça d'en Roviretes

SajolidaCarrer 14.574,54 €

14.574,54 €100-Tram entre del Rec d'Acumulada i Bellmunt

Sant JordiCarrer 14.911,54 €

5.639,60 €58-Tram entre Av. Poetes Catalans i Sant Jordi
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5.2 Pressupost per etapes

1.080,00 €59-Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre
597,78 €158-Tram entre Bisbe Torres i Bages i Av. Poetes Catalans

4.278,26 €159-Tram entre Bisbe Torres i Bages i Agudes
3.315,90 €163-Tram entre Sajolida i Agudes

2TOTAL PER L'ETAPA 185.723,43 €
Imprevistos 20% s/
Obres a petició d'usuaris 3% s/

185.723,43 €
185.723,43 €

37.144,69 €
5.571,70 €

PRESSUPOST PER L'ETAPA          (PEM) 228.439,82 €2
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5.2 Pressupost per etapes

3Etapa:

Av. de l'AtlàntidaCarrer 3.272,50 €

3.272,50 €81-Tram entre Major i Passeig del Torrent

Fossar VellCarrer 3.296,46 €

3.101,58 €129-Tram entre Nou i Puigjaner
194,88 €130-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner

Josep Mª de CasacubertaCarrer 39.892,80 €

11.315,56 €32-Tram entre Carretera i Fossar Vell
7.068,56 €34-Tram entre Fossar Vell i Plaça d'en Roviretes

10.054,93 €42-Tram entre ONze de Setembre i Canigó
6.545,00 €43-Tram entre Canigó i Vilanova de Sau
4.908,75 €44-Tram entre Vilanova de Sau i Plaça d'en Roviretes

MajorCarrer 8.739,36 €

8.739,36 €72-Tram entre Sant Josep i Av. de l'Atlàntida

NouCarrer 5.857,76 €

5.857,76 €202-Tram entre Nou i Fossar Vell

Passeig del TorrentCarrer 27.783,93 €

21.815,87 €124-Tram entre Font de la Sala i Doctor Madrenes
5.968,06 €125-Tram entre Doctor Madrenes i Av. de l'Atlàntida

Plaça carrer Fossar VellCarrer 1.803,60 €

1.803,60 €186-

3TOTAL PER L'ETAPA 90.646,41 €
Imprevistos 20% s/
Obres a petició d'usuaris 3% s/

90.646,41 €
90.646,41 €

18.129,28 €
2.719,39 €

PRESSUPOST PER L'ETAPA          (PEM) 111.495,08 €3
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5.2 Pressupost per etapes

4Etapa:

Av. de l'AtlàntidaCarrer 26.205,84 €

13.695,08 €71-Tram entre Font de la Sala i Major
5.116,00 €79-Tram entre Av. Poetes Catalans i Major
4.122,26 €82-Tram entre Passeig del Torrent i de la Font
3.272,50 €86-Tram entre de la Font i Av. Poetes Catalans

Av. Poetes CatalansCarrer 24.973,50 €

20.133,10 €57-Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Sant Jordi
1.295,19 €75-Tram entre Sant Jordi i del Campet
3.545,21 €193-Tram entre del Campet i Av. Poetes Catalans

Josep Mª de CasacubertaCarrer 1.138,10 €

1.138,10 €55-Tram entre ONze de Setembre i Av. Poetes Catalans

ONze de SetembreCarrer 24.859,94 €

13.490,54 €41-Tram entre Puigjaner i Josep Mª de Casacuberta
11.369,40 €60-Tram entre Sant Jordi i Puigjaner

PlaçaCarrer 3.399,76 €

3.399,76 €187-

Plaça Font del RectorCarrer 5.593,18 €

5.593,18 €194-

PuigjanerCarrer 13.090,00 €

6.545,00 €36-Tram entre Plaça d'en Roviretes i Fossar Vell
6.545,00 €40-Tram entre Plaça d'en Roviretes i ONze de Setembre

4TOTAL PER L'ETAPA 99.260,32 €
Imprevistos 20% s/
Obres a petició d'usuaris 3% s/

99.260,32 €
99.260,32 €

19.852,06 €
2.977,81 €

PRESSUPOST PER L'ETAPA          (PEM) 122.090,19 €4
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5.2 Pressupost per etapes

5Etapa:

AgudesCarrer 398,52 €

398,52 €192-Tram entre Sant Jordi i del Campet

del CampetCarrer 8.437,20 €

2.841,27 €189-Tram entre Av. Poetes Catalans i Agudes
5.595,93 €190-Tram entre Agudes i Sajolida

Doctor MadrenesCarrer 24.732,60 €

24.732,60 €121-Tram entre Font de la Sala i Passeig del Torrent

Fossar VellCarrer 6.545,00 €

6.545,00 €33-Tram entre  i Josep Mª de Casacuberta

Plaça carrer del CampetCarrer 13.265,34 €

13.265,34 €195-

Plaça Sense NomCarrer 398,52 €

398,52 €199-

Sant JosepCarrer 16.388,01 €

1.221,64 €191-Tram entre del Campet i Major
15.166,37 €198-Tram entre Sant Jordi i Sant Josep

5TOTAL PER L'ETAPA 70.165,19 €
Imprevistos 20% s/
Obres a petició d'usuaris 3% s/

70.165,19 €
70.165,19 €

14.033,04 €
2.104,96 €

PRESSUPOST PER L'ETAPA          (PEM) 86.303,18 €5
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5.3 Pressupost resumit per etapes

1Etapa:
Carretera 990,00 €
Major 17.070,35 €
Nou 15.834,24 €
Plaça 1.919,86 €
Plaça Jacint Verdaguer 5.403,28 €
Rambla 16.291,14 €

1Suma total per la etapa 57.508,87 €
2Etapa:

Carretera 96.001,66 €
el Xop 5.040,63 €
Font de la Sala 41.484,91 €
Josep Mª de Casacuberta 1.810,70 €
ONze de Setembre 2.926,23 €
Plaça del Rei 4.968,10 €
Plaça d'en Roviretes 3.781,95 €
Puigjaner 223,17 €
Sajolida 14.574,54 €
Sant Jordi 14.911,54 €

2Suma total per la etapa 185.723,43 €
3Etapa:

Av. de l'Atlàntida 3.272,50 €
Fossar Vell 3.296,46 €
Josep Mª de Casacuberta 39.892,80 €
Major 8.739,36 €
Nou 5.857,76 €
Passeig del Torrent 27.783,93 €
Plaça carrer Fossar Vell 1.803,60 €

3Suma total per la etapa 90.646,41 €
4Etapa:

Av. de l'Atlàntida 26.205,84 €
Av. Poetes Catalans 24.973,50 €
Josep Mª de Casacuberta 1.138,10 €
ONze de Setembre 24.859,94 €
Plaça 3.399,76 €
Plaça Font del Rector 5.593,18 €
Puigjaner 13.090,00 €

4Suma total per la etapa 99.260,32 €
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5.3 Pressupost resumit per etapes

5Etapa:
Agudes 398,52 €
del Campet 8.437,20 €
Doctor Madrenes 24.732,60 €
Fossar Vell 6.545,00 €
Plaça carrer del Campet 13.265,34 €
Plaça Sense Nom 398,52 €
Sant Josep 16.388,01 €

5Suma total per la etapa 70.165,19 €

Imprevistos 20% s/

Obres a petició d'usuaris 3% s/

503.304,22 €

503.304,22 €

100.660,84 €

15.099,13 €

PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (P.E.M) 619.064,19 €

TOTAL PER TOTES LES ETAPES 503.304,22 €
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6. INDICADORS 

    
ÀMBITS  Trams Longitud (m)  
Terme Municipal 198 11.649,39  
Casc consolidat 0 0,00  
Urbanitzacions 0 0,00  
Carretera 0 0,00  
Poligons industrials 0 0,00  
Zona prioritaria 88 3.901,66  
      

PENDENTS Trams % Longitud (m) % 
0% <= P < 6% 71 80,68% 2.610,40 66,90%
6% <= P < 8% 3 3,41% 202,11 5,18%
8% <= P < 10% 5 5,68% 302,71 7,76%
10% <= P < 12% 7 7,95% 616,81 15,81%
P >= 12% 2 2,27% 169,64 4,35%

TOTAL 88 100,00% 3.901,67 100,00%
      

TIPOLOGIA DE CARRERS  Trams % Longitud (m) % 
Carrers plataforma única 22 25,00% 958,75 24,57%
Carrers plataforma única proposats  3 3,41% 50,03 1,28%
Ample vorera i estat vorera correctes 41 46,59% 1.456,36 37,33%
Vorera a eixamplar 13 14,77% 769,62 19,73%
Voreres a refer (mal estat) 9 10,23% 666,90 17,09%

TOTAL 88 100,00% 3.901,66 100,00%
      

GUALS DE VIANANTS  Unitats %   
Guals correctes  21 53,85%   
Guals millorables  18 46,15%   

Guals Existents 39 100,00%   
Guals 120 a construir  25 25,77%   
Guals de vorera deprimida a construir  72 74,23%   

Guals a construir 97 100,00%   
      

ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ  Unitats %   
Correctes  390 57,78%   
A desplaçar  57 8,44%   
A eliminar  63 9,33%   
A substituir  165 24,44%   

 TOTAL 675 100,00%   
      

 ACCESSIBILITAT DELS CARRERS  Trams % Longitud (m) % 
Carrers adaptats 8 9,88% 191,59 5,05%
Carrers convertibles 71 87,65% 3.430,98 90,47%
Carrers inaccessibles, però d'accessibilitat millorable 2 2,47% 169,64 4,47%
Carrers inaccessibles i que no es preveu abordar 0 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 81 100,00% 3.792,21 100,00%
       

ACCESSIBILITAT DELS ELEMENTS TRACTAMENT ESPECIAL Elements %   
Elements de tractament especial adaptats 0 0,00%  
Elements de tractament especial convertibles 7 100,00%  
Elements trac. Especial inaccessibles, però millorables 0 0,00%  
Elements trac. Especial inaccessibles, sense intervenció 0 0,00%  

TOTAL 7 100,00%  
 

FASES Trams Longitud (m) Elements tractament  especial 
Etapa 1 13 517,07 1 
Etapa 2 28 1.103,31 1 
Etapa 3 12 689,34 1 
Etapa 4 18 860,62 2 
Etapa 5 10 621,88 2 

TOTAL 81 3.792,21 7 
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Carretera

Tram entre Carretera i Ronda del Damunt

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 15,50 m

Longitud: 10,62 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
26

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

25

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.017,70 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 20,00 87,26 € 1.745,20 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €
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Carretera

Tram entre Carretera i Josep Mª de Casacuberta

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 15,50 m

Longitud: 9,10 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
30

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

29

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.308,90 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 15,00 87,26 € 1.308,90 €
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Carretera

Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 20,00 m

Longitud: 44,32 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
34

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

33

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 9.428,69 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 70,55 87,26 € 6.156,19 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €
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Carretera

Tram entre Carretera i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,50 m

Longitud: 24,54 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
40

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

39

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 2.984,29 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 34,20 87,26 € 2.984,29 €
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Carretera

Tram entre Carretera i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,00 m

Longitud: 8,75 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
38

Inexistència de vorera.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

37

Inexistència de vorera.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 10.241,94 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, 
inclòs el mobiliari urbà i gual de vianants extrems.

61,23 167,27 € 10.241,94 €



30
Carretera

Tram entre Carretera i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 23,15 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
36

Inexistència de vorera.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

35

Inexistència de vorera.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 46.516,26 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Supressió de banc existent. 1,00 43,64 € 43,64 €
M2. Urbanització de carrer de plataforma única, 
inclòs el mobiliari urbà i gual de vianants extrems.

277,83 167,27 € 46.472,62 €
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Josep Mª de Casacuberta

Tram entre Carretera i Fossar Vell

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,50 m

Longitud: 91,18 m

Pendent: 10% <= P < 12%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
32

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

31

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 11.315,56 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 2,00 87,26 € 174,52 €
Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 4,00 614,50 € 2.458,00 €
Un. Senyalització i col.locació de senyalització i/o 
senyal de trànsit.

1,00 392,70 € 392,70 €

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €
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Fossar Vell

Tram entre  i Josep Mª de Casacuberta

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 42,79 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
302

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

301

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 6.545,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €
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Josep Mª de Casacuberta

Tram entre Fossar Vell i Plaça d'en Roviretes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 74,23 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
98

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

97

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 7.068,56 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 6,00 87,26 € 523,56 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €
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Plaça d'en Roviretes

Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 6,50 m

Longitud: 50,46 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
96

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

95

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 87,54 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

1,20 48,72 € 58,46 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 1,00 29,08 € 29,08 €



36
Puigjaner

Tram entre Plaça d'en Roviretes i Fossar Vell

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,50 m

Longitud: 76,58 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
94

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

93

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 6.545,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



37
Josep Mª de Casacuberta

Tram entre Plaça d'en Roviretes i Plaça d'en Roviretes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 15,00 m

Longitud: 20,80 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
100

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

99

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.810,70 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament de senyals de trànsit. 1,00 135,63 € 135,63 €
M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

0,20 48,72 € 9,74 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 1,00 29,08 € 29,08 €
Un. Construcció de gual de vianants. 1,00 1.636,25 € 1.636,25 €



38
Plaça d'en Roviretes

Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,50 m

Longitud: 50,77 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
102

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

101

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.675,07 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

0,20 48,72 € 9,74 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 1,00 29,08 € 29,08 €
Un. Construcció de gual de vianants. 1,00 1.636,25 € 1.636,25 €



39
Puigjaner

Tram entre Plaça d'en Roviretes i el Xop

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 12,08 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
106

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

105

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 135,63 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament de senyals de trànsit. 1,00 135,63 € 135,63 €



40
Puigjaner

Tram entre Plaça d'en Roviretes i ONze de Setembre

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,50 m

Longitud: 84,61 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
178

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

177

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 6.545,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



41
ONze de Setembre

Tram entre Puigjaner i Josep Mª de Casacuberta

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,30 m

Longitud: 50,61 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
180

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

179

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 13.490,54 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 45,51 87,26 € 3.971,20 €
Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 2,00 614,50 € 1.229,00 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



42
Josep Mª de Casacuberta

Tram entre ONze de Setembre i Canigó

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,50 m

Longitud: 36,43 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
182

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

181

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 10.054,93 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament de rètol informatiu. 1,00 135,63 € 135,63 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 4,00 614,50 € 2.458,00 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 1,00 523,60 € 523,60 €
Un. Senyalització i col.locació de senyalització i/o 
senyal de trànsit.

1,00 392,70 € 392,70 €

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



43
Josep Mª de Casacuberta

Tram entre Canigó i Vilanova de Sau

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,50 m

Longitud: 38,86 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
226

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

225

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 6.545,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



44
Josep Mª de Casacuberta

Tram entre Vilanova de Sau i Plaça d'en Roviretes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 23,26 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
228

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

227

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 4.908,75 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 3,00 1.636,25 € 4.908,75 €



55
Josep Mª de Casacuberta

Tram entre ONze de Setembre i Av. Poetes Catalans

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 33,70 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
220

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

219

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.138,10 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vehicles. 1,00 614,50 € 614,50 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 1,00 523,60 € 523,60 €



57
Av. Poetes Catalans

Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Sant Jordi

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 82,04 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
218

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

217

Vorera igual 90 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 20.133,10 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vehicles. 17,00 614,50 € 10.446,50 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 6,00 523,60 € 3.141,60 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



58
Sant Jordi

Tram entre Av. Poetes Catalans i Sant Jordi

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 42,83 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
170

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

169

Vorera igual 90 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.639,60 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vehicles. 3,00 614,50 € 1.843,50 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 1,00 523,60 € 523,60 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



59
Sant Jordi

Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,00 m

Longitud: 43,55 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
172

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

171

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.080,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 12,00 90,00 € 1.080,00 €



60
ONze de Setembre

Tram entre Sant Jordi i Puigjaner

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,70 m

Longitud: 61,33 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
176

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

175

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 11.369,40 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 54,05 87,26 € 4.716,40 €
Ml. Anivellament de paviments. 1,20 90,00 € 108,00 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



61
Sant Jordi

Tram entre ONze de Setembre i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 6,50 m

Longitud: 27,93 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
174

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

173

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



62
ONze de Setembre

Tram entre Sant Jordi i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,30 m

Longitud: 28,17 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
118

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

117

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 2.926,23 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 9,00 90,00 € 810,00 €
Un. Substitució i col.locació de jardinera de fundició. 3,00 705,41 € 2.116,23 €



63
Major

Tram entre Plaça del Rei i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 6,00 m

Longitud: 29,91 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
2

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

1

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 10.747,68 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 10,00 87,26 € 872,60 €
Ml. Anivellament de paviments. 45,00 90,00 € 4.050,00 €
Un. Substitució i col.locació de jardinera de fundició. 8,00 705,41 € 5.643,28 €
Un. Substitució i col.locació de fitons de 0,80mts 
d'alçada.

2,00 90,90 € 181,80 €



64
Nou

Tram entre Major i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 17,50 m

Longitud: 16,51 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
12

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

11

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 630,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 7,00 90,00 € 630,00 €



65
Nou

Tram entre Nou i Fossar Vell

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,50 m

Longitud: 29,64 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
10

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

9

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 8.467,27 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 53,24 87,26 € 4.645,72 €
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

1,00 549,05 € 549,05 €

Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



66
Carretera

Tram entre Nou i Rambla

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 8,00 m

Longitud: 52,90 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
18

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

17

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 990,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 11,00 90,00 € 990,00 €



67
Rambla

Tram entre Carretera i Plaça Jacint Verdaguer

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,00 m

Longitud: 96,81 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
8

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

7

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.369,94 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

2,00 48,72 € 97,44 €

Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



68
Plaça Jacint Verdaguer

Tram entre Major i Rambla

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 11,00 m

Longitud: 18,56 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
4

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

3

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.403,28 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució de locutori telefònic amb dos aparells. 2,00 2.363,48 € 4.726,96 €
Un. Desplaçament de banc. 2,00 112,72 € 225,44 €
Un. Desplaçament de paperera. 2,00 43,64 € 87,28 €
Un. Substitució i col.locació de fitons de 0,80mts 
d'alçada.

4,00 90,90 € 363,60 €



69
Font de la Sala

Tram entre Rambla i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 24,00 m

Longitud: 28,80 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
6

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Bateria.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

5

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Bateria.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 11.926,46 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Desplaçament de quiosc ONCE. 1,00 5.381,46 € 5.381,46 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



70
Font de la Sala

Tram entre Av. de l'Atlàntida i Doctor Madrenes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 11,00 m

Longitud: 64,45 m

Pendent: 10% <= P < 12%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
128

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

127

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 9.756,43 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 18,00 99,63 € 1.793,34 €
Un. Desplaçament d'armari d'instal.lacions. 1,00 959,94 € 959,94 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 4,00 523,60 € 2.094,40 €
Un. Construcció de gual de vianants. 3,00 1.636,25 € 4.908,75 €



71
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Font de la Sala i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,50 m

Longitud: 184,74 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
126

Inexistència de vorera.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

125

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 13.695,08 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 2,00 87,26 € 174,52 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 9,00 614,50 € 5.530,50 €
Un. Desplaçament d'armari d'instal.lacions. 1,00 959,94 € 959,94 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 7,00 523,60 € 3.665,20 €
M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

1,30 48,72 € 63,34 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 1,00 29,08 € 29,08 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



72
Major

Tram entre Sant Josep i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,50 m

Longitud: 56,12 m

Pendent: P >= 12%.

Diagnóstic: Inaccesible millorable

Estudi de Voreres
124

Vorera igual 90 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

123

Vorera igual 90 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 8.739,36 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 6,00 87,26 € 523,56 €
Ml. Anivellament de paviments. 2,00 90,00 € 180,00 €
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

2,00 549,05 € 1.098,10 €

Un. Senyalització i col.locació de senyalització i/o 
senyal de trànsit.

1,00 392,70 € 392,70 €

Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



73
Sant Josep

Tram entre del Campet i Sant Josep

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 6,00 m

Longitud: 31,61 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
122

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

121

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



74
Major

Tram entre Sant Josep i ONze de Setembre

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,50 m

Longitud: 71,39 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
120

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

119

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 4.522,67 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 41,00 90,00 € 3.690,00 €
Un. Substitució i col.locació de jardinera de fundició. 1,00 705,41 € 705,41 €
Un. Substitució i col.locació de paperera. 1,00 127,26 € 127,26 €



75
Av. Poetes Catalans

Tram entre Sant Jordi i del Campet

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 66,14 m

Pendent: 6% <= P < 8%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
168

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

167

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.295,19 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 13,00 99,63 € 1.295,19 €



76
Av. Poetes Catalans

Tram entre Av. Poetes Catalans i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,40 m

Longitud: 15,17 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
158

Vorera superior a 140 cm.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

157

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



77
Av. Poetes Catalans

Tram entre Av. Poetes Catalans i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 16,63 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
160

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

159

Vorera superior a 140 cm.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



78
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Av. Poetes Catalans i Passeig del Torrent

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 9,11 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
156

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

155

Vorera superior a 140 cm.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



79
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Av. Poetes Catalans i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 11,00 m

Longitud: 30,89 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
144

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

143

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.116,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vehicles. 3,00 614,50 € 1.843,50 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



80
Passeig del Torrent

Tram entre Av. Poetes Catalans i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 23,32 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
146

Vorera superior a 140 cm.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

145

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



81
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Major i Passeig del Torrent

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 17,92 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
142

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

141

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.272,50 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



82
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Passeig del Torrent i de la Font

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,25 m

Longitud: 25,91 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
150

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

149

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 4.122,26 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 1,00 99,63 € 99,63 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 1,00 614,50 € 614,50 €
Un. Desplaçament de senyals de trànsit. 1,00 135,63 € 135,63 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



83
Av. de l'Atlàntida

Tram entre de la Font i Josep Antón Bru de la Sala

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,50 m

Longitud: 15,82 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
152

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

151

Vorera superior a 140 cm.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



86
Av. de l'Atlàntida

Tram entre de la Font i Av. Poetes Catalans

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 8,18 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
154

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

153

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.272,50 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



100
Sajolida

Tram entre del Rec d'Acumulada i Bellmunt

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 113,52 m

Pendent: P >= 12%.

Diagnóstic: Inaccesible millorable

Estudi de Voreres
286

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

285

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 14.574,54 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 98,77 87,26 € 8.618,67 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 5,00 99,63 € 498,15 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 1,00 614,50 € 614,50 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 1,00 523,60 € 523,60 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 12,00 87,26 € 1.047,12 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



120
Font de la Sala

Tram entre Esbart de Vic i Doctor Madrenes

Carrer:

Tipologia de carrer: Camí de terra

Amplada: 10,50 m

Longitud: 94,32 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
130

Camins.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

129

Camins.

Construcció de vorera.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 19.802,02 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 160,39 87,26 € 13.995,63 €
Ml. Anivellament de paviments. 2,00 90,00 € 180,00 €
Un. Desplaçament de rètol informatiu. 1,00 135,63 € 135,63 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 1,00 99,63 € 99,63 €
Un. Substitució i instal.lació de font adaptada. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Desplaçament de paperera. 1,00 43,64 € 43,64 €
Ml. Enderroc d'escala existent. 18,00 23,56 € 424,08 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 3,42 87,26 € 298,43 €
Ml. Construcció d'escales de 14 a 16 cm de davanter 
i 30 cm d'estesa, d'amplada mínima de 1,20 de granit 
flamejat, amb part proporcional de passamà i/o 
barana.

18,00 159,98 € 2.879,64 €



121
Doctor Madrenes

Tram entre Font de la Sala i Passeig del Torrent

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,50 m

Longitud: 142,96 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
140

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

139

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 24.732,60 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 30,00 87,26 € 2.617,80 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 10,00 614,50 € 6.145,00 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 18,00 523,60 € 9.424,80 €
Un. Construcció de gual de vianants. 4,00 1.636,25 € 6.545,00 €



123
Av. de l'Atlàntida

Tram entre Passeig del Torrent i Passeig del Torrent

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 8,35 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
148

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

147

Inexistència de vorera.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



124
Passeig del Torrent

Tram entre Font de la Sala i Doctor Madrenes

Carrer:

Tipologia de carrer: Camí de terra

Amplada: 6,50 m

Longitud: 144,33 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
132

Camins.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

131

Camins.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 21.815,87 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 250,01 87,26 € 21.815,87 €



125
Passeig del Torrent

Tram entre Doctor Madrenes i Av. de l'Atlàntida

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 63,78 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
138

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

137

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.968,06 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 12,00 87,26 € 1.047,12 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 3,00 523,60 € 1.570,80 €
M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

0,40 48,72 € 19,48 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 2,00 29,08 € 58,16 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



127
Rambla

Tram entre Carretera i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 47,77 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
20

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

19

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 12.921,20 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 81,29 87,26 € 7.093,36 €
Ml. Anivellament de paviments. 9,00 90,00 € 810,00 €
Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



128
Nou

Tram entre Fossar Vell i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,00 m

Longitud: 34,18 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
16

Vorera igual 90 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

15

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.289,95 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 0,20 87,26 € 17,45 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



129
Fossar Vell

Tram entre Nou i Puigjaner

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 4,00 m

Longitud: 57,50 m

Pendent: 6% <= P < 8%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
14

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

13

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.101,58 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 5,00 87,26 € 436,30 €
Un. Substitució i col.locació de jardinera de fundició. 3,00 705,41 € 2.116,23 €
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

1,00 549,05 € 549,05 €



130
Fossar Vell

Tram entre Josep Mª de Casacuberta i Puigjaner

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 45,42 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
92

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

91

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 194,88 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

4,00 48,72 € 194,88 €



131
Carretera

Tram entre Carretera i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 21,90 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
28

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

27

Vorera < 90 cm.

Ampliació de vorera, reubicació d'elements 
i construcció de guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.450,25 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 4,38 123,63 € 541,50 €
Un. Construcció de gual de vianants. 3,00 1.636,25 € 4.908,75 €



132
Carretera

Tram entre Ronda del Damunt i Carretera

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 11,50 m

Longitud: 23,78 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
24

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

23

Vorera < 90 cm.

Ampliació de vorera, reubicació d'elements 
i construcció de guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 7.204,91 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica. 4,76 123,63 € 588,48 €
M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 19,57 87,26 € 1.707,68 €
Un. Construcció de gual de vianants. 3,00 1.636,25 € 4.908,75 €



133
Carretera

Tram entre Carretera i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 7,00 m

Longitud: 73,25 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
22

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

21

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 7.848,72 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 56,26 87,26 € 4.909,25 €
Un. Substitució i col.locació de bústia de correus. 1,00 654,50 € 654,50 €
M2. Enderroc i construcció de rampa sobre terra 
compactada amb contenció de terres laterals

4,00 150,00 € 600,00 €

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

1,00 48,72 € 48,72 €

Un. Construcció de gual de vianants. 1,00 1.636,25 € 1.636,25 €



158
Sant Jordi

Tram entre Bisbe Torres i Bages i Av. Poetes Catalans

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 48,29 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
214

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

213

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 597,78 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 6,00 99,63 € 597,78 €



159
Sant Jordi

Tram entre Bisbe Torres i Bages i Agudes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 50,77 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
216

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

215

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 4.278,26 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 9,00 99,63 € 896,67 €
Un. Construcció de gual de vianants. 1,00 1.636,25 € 1.636,25 €



163
Sant Jordi

Tram entre Sajolida i Agudes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 10,00 m

Longitud: 72,84 m

Pendent: 6% <= P < 8%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
234

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

233

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.315,90 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 12,00 99,63 € 1.195,56 €
M2. Enderroc i construcció de rampa sobre terra 
compactada amb contenció de terres laterals

2,50 150,00 € 375,00 €



169
Puigjaner

Tram entre el Xop i Plaça d'en Roviretes

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,50 m

Longitud: 9,17 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
104

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

103

Vorera entre 90 i 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 87,54 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Reposició de paviment de panot ( senyalització 
per a invidents ).

1,20 48,72 € 58,46 €

Un. Enrasament de gual de vianants existent. 1,00 29,08 € 29,08 €



170
el Xop

Tram entre Puigjaner i Plaça del Rei

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 2,00 m

Longitud: 76,84 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
108

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

107

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.040,63 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 5,00 87,26 € 436,30 €
Ml. Anivellament de paviments. 15,00 90,00 € 1.350,00 €
Un. Substitució i col.locació de jardinera de fundició. 3,00 705,41 € 2.116,23 €
Un. Construcció de gual de vehicles. 1,00 614,50 € 614,50 €
Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat. 1,00 523,60 € 523,60 €



171
Plaça del Rei

Tram entre el Xop i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 10,00 m

Longitud: 28,72 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
110

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

109

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 4.968,10 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 43,00 90,00 € 3.870,00 €
Un. Substitució i col.locació de banc adaptat amb 
reposabraços i respatller.

2,00 549,05 € 1.098,10 €



172
Plaça del Rei

Tram entre el Xop i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 2,50 m

Longitud: 13,41 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
112

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

111

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



173
Major

Tram entre Plaça del Rei i Plaça del Rei

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,50 m

Longitud: 18,41 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
114

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

113

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.800,00 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 20,00 90,00 € 1.800,00 €



174
Major

Tram entre Plaça del Rei i ONze de Setembre

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,00 m

Longitud: 44,53 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
116

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

115

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



185
Plaça d'en Roviretes

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 20,00 m

Longitud: 30,62 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
368

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

367

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 2.019,34 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i instal.lació de font adaptada. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 3,14 87,26 € 274,00 €



186
Plaça carrer Fossar Vell

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 11,00 m

Longitud: 9,50 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
370

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

369

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.803,60 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 16,00 90,00 € 1.440,00 €
Un. Substitució i col.locació de fitons de 0,80mts 
d'alçada.

4,00 90,90 € 363,60 €



187
Plaça

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 13,00 m

Longitud: 13,51 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
372

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

371

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.399,76 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació de paperera. 1,00 127,26 € 127,26 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



188
del Campet

Tram entre Sant Josep i Av. Poetes Catalans

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 5,00 m

Longitud: 46,47 m

Pendent: 10% <= P < 12%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
376

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

375

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



189
del Campet

Tram entre Av. Poetes Catalans i Agudes

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 6,00 m

Longitud: 86,40 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
380

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

379

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 2.841,27 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 11,00 99,63 € 1.095,93 €



190
del Campet

Tram entre Agudes i Sajolida

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 6,00 m

Longitud: 119,35 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
384

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

383

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.595,93 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 50,00 90,00 € 4.500,00 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 11,00 99,63 € 1.095,93 €



191
Sant Josep

Tram entre del Campet i Major

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 5,40 m

Longitud: 33,38 m

Pendent: 6% <= P < 8%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
374

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

373

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.221,64 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 14,00 87,26 € 1.221,64 €



192
Agudes

Tram entre Sant Jordi i del Campet

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 5,00 m

Longitud: 72,85 m

Pendent: 6% <= P < 8%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
382

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Línia.Aparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

381

Plataforma única.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 398,52 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 4,00 99,63 € 398,52 €



193
Av. Poetes Catalans

Tram entre del Campet i Av. Poetes Catalans

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 12,00 m

Longitud: 67,47 m

Pendent: 8% <= P < 10%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
378

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

377

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.545,21 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Suministre i col·locació d'hidrant. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 15,00 99,63 € 1.494,45 €
Un. Desplaçament de paperera. 1,00 43,64 € 43,64 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 3,00 87,26 € 261,78 €



194
Plaça Font del Rector

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 18,00 m

Longitud: 13,88 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
386

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

385

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.593,18 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 16,40 90,00 € 1.476,00 €
Un. Anivellament de tapes serveis a nova rasant 
vorera.

2,00 76,36 € 152,72 €

Ml. Enderroc d'escala existent. 21,60 23,56 € 508,90 €
Ml. Construcció d'escales de 14 a 16 cm de davanter 
i 30 cm d'estesa, d'amplada mínima de 1,20 de granit 
flamejat, amb part proporcional de passamà i/o 
barana.

21,60 159,98 € 3.455,56 €



195
Plaça carrer del Campet

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 25,00 m

Longitud: 23,08 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
388

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

387

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 13.265,34 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Anivellament de paviments. 128,00 90,00 € 11.520,00 €
Un. Substitució i instal.lació de font adaptada. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €



197
Plaça

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 8,50 m

Longitud: 4,43 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
392

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

391

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 1.919,86 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i instal.lació de font adaptada. 1,00 1.745,34 € 1.745,34 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 2,00 87,26 € 174,52 €



198
Sant Josep

Tram entre Sant Jordi i Sant Josep

Carrer:

Tipologia de carrer: No urbanitzat

Amplada: 5,00 m

Longitud: 18,13 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
393

Sense urbanitzar.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

394

Sense urbanitzar.

Transformació de la secció del carrer en 
plataforma única.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 15.166,37 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, 
inclòs el mobiliari urbà i gual de vianants extrems.

90,67 167,27 € 15.166,37 €



199
Plaça Sense Nom

Tram entre  i 

Carrer:

Tipologia de carrer: Espai lliu./Plaça

Amplada: 8,50 m

Longitud: 14,43 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
396

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

395

Espai lliure/ plaça.

Sense intervenció.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 398,52 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Un. Substitució i col.locació reixa escossell. 4,00 99,63 € 398,52 €



200
Sant Jordi

Tram entre Sant Jordi i Sant Josep

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,00 m

Longitud: 14,13 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
398

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

397

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



201
Nou

Tram entre Carretera i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 9,00 m

Longitud: 30,22 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
402

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

401

Vorera superior a 140 cm.

Reubicació, substitució o millora 
d'elements, i/o construcció o modificació de 
guals.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 3.447,02 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 2,00 87,26 € 174,52 €
Un. Construcció de gual de vianants. 2,00 1.636,25 € 3.272,50 €



202
Nou

Tram entre Nou i Fossar Vell

Carrer:

Tipologia de carrer: Urbanitzat

Amplada: 8,50 m

Longitud: 40,31 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Convertible

Estudi de Voreres
400

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

399

Inexistència de vorera.

Construcció de vorera.

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

Pressupost 5.857,76 €

Descripció Unitats Preu unitari Pressupost

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica. 61,85 87,26 € 5.397,03 €
Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants. 5,28 87,26 € 460,73 €



203
Nou

Tram entre Nou i Nou

Carrer:

Tipologia de carrer: Plataforma única

Amplada: 3,00 m

Longitud: 26,24 m

Pendent: 0% <= P < 6%.

Diagnóstic: Adaptat

Estudi de Voreres
403

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:

404

Plataforma única.

Plataforma única existent. (Sense 
Intervenció)

Sense AparcamentAparcament:
Proposta d'intervenció

Tipus Vorera
Vorera:



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

PLAÇA DEL CAMPET

 IDENTIFICACIÓ FOTOGRAFIES

Adreça c/ del Campet
Tamany Mig
Tipus Oberta
Zones Una zona
Jocs Infantils Si
Serveis Adaptats No

ACCÉS Elements dins la plaça

S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat NO
Senyalitzat correctament a l'exterior NO
Entrada a nivell o salvat per rampa NO
Plànols amb ubicació dels serveis NO
Plànols amb relleu NO
Suficientment il·luminat SI 

RECORREGUTS

Recorreguts clarament distingits NO
Recorreguts sense obstacles SI 
Recorreguts d'amplada igual o major de 0,90m SI 
Paviments no lliscants SI 
Canvis de cota salvats amb rampa adaptada
Suficientment il·luminat NO Joc infantil

PAVIMENTS 

Paviment de terra o arena compactada SI 
Paviment d'asfalt o similar NO
Paviment de goma NO
Paviment de formigó NO
Altres paviments NO

CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Els arbres són de fulla caduca SI 
Els arbres estan podats (alçada lliure de 2,10m) SI 
Existéncia de plantes que punxen NO

Zones sense pavimentar

1
ESTUDI

PLAÇA



JOCS INFANTILS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat NO
L'espai de joc està protegit NO
Disposa de bancs propers SI 
El paviment és continu NO
El tipus de paviment és:

terra o arena SI 
asfalt o similar NO
goma o cautxú NO
altres NO

El joc és compacte NO Detall dels jocs infantils
Es un conjunt de jocs aïllats SI 
Diferenciació de jocs per edats NO
Les activitats que s'hi desenvolupen tenen risc SI 
El material predominant en els jocs es:

fusta SI 
plàstic NO
metall NO
altres SI 

Els jocs presenten colors contrastats SI 
El grau de manteniment és:

molt bo NO
bo SI NO
regular NO
dolent NO

BANCS

Tenen respatller SI 
Tenen recolzabraços NO
L'alçada del seient està entre 43 i 45cm SI Accés a la plaça

FONT

S'hi arriba a través d'itinerari adaptat NO
Té dues sortides d'aigua a dues alçades diferents NO
Qualsevol usuari pot accionar-la NO
Enrasada amb el paviment de l'entorn NO

SERVEIS HIGIÈNICS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
Reuneix les condicions d'accessibilitat

Font no adaptada



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

PLAÇA DEL LA FONT DEL RECTOR

 IDENTIFICACIÓ FOTOGRAFIES

Adreça c/ de la Font-Av.Atlàntida
Tamany Petit
Tipus Obert
Zones Una única zona
Jocs Infantils No
Serveis Adaptats No

ACCÉS Accés a la plaça

S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat NO
Senyalitzat correctament a l'exterior NO
Entrada a nivell o salvat per rampa NO
Plànols amb ubicació dels serveis NO
Plànols amb relleu NO
Suficientment il·luminat SI

RECORREGUTS

Recorreguts clarament distingits NO
Recorreguts sense obstacles NO
Recorreguts d'amplada igual o major de 0,90m NO
Paviments no lliscants NO
Canvis de cota salvats amb rampa adaptada
Suficientment il·luminat Detall del paviment

PAVIMENTS 

Paviment de terra o arena compactada SI 
Paviment d'asfalt o similar NO
Paviment de goma NO
Paviment de formigó NO
Altres paviments NO

CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Els arbres són de fulla caduca NO
Els arbres estan podats (alçada lliure de 2,10m) NO
Existéncia de plantes que punxen NO

Accés a la plaça

2
ESTUDI

PLAÇA



JOCS INFANTILS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
L'espai de joc està protegit
Disposa de bancs propers
El paviment és continu
El tipus de paviment és:

terra o arena
asfalt o similar
goma o cautxú
altres

El joc és compacte
Es un conjunt de jocs aïllats
Diferenciació de jocs per edats
Les activitats que s'hi desenvolupen tenen risc
El material predominant en els jocs es:

fusta
plàstic
metall
altres Escales 

Els jocs presenten colors contrastats
El grau de manteniment és:

molt bo
bo
regular
dolent

BANCS

Tenen respatller NO
Tenen recolzabraços NO
L'alçada del seient està entre 43 i 45cm NO

FONT

S'hi arriba a través d'itinerari adaptat
Té dues sortides d'aigua a dues alçades diferents
Qualsevol usuari pot accionar-la Bancs inaccessibles
Enrasada amb el paviment de l'entorn

SERVEIS HIGIÈNICS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
Reuneix les condicions d'accessibilitat



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

PLAÇA DEL FOSAR VELL

 IDENTIFICACIÓ FOTOGRAFIES

Adreça c/ Fosar Vell
Tamany Petit
Tipus Obert
Zones Tancat
Jocs Infantils Si
Serveis Adaptats No

ACCÉS Accés a la plaça

S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat SI 
Senyalitzat correctament a l'exterior NO
Entrada a nivell o salvat per rampa SI 
Plànols amb ubicació dels serveis NO
Plànols amb relleu NO
Suficientment il·luminat NO

RECORREGUTS

Recorreguts clarament distingits NO
Recorreguts sense obstacles
Recorreguts d'amplada igual o major de 0,90m
Paviments no lliscants NO
Canvis de cota salvats amb rampa adaptada
Suficientment il·luminat NO

PAVIMENTS Jocs infantils existents

Paviment de terra o arena compactada SI 
Paviment d'asfalt o similar NO
Paviment de goma NO
Paviment de formigó NO
Altres paviments SI 

CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Els arbres són de fulla caduca SI 
Els arbres estan podats (alçada lliure de 2,10m) SI 
Existéncia de plantes que punxen NO
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JOCS INFANTILS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat NO
L'espai de joc està protegit NO
Disposa de bancs propers SI 
El paviment és continu NO
El tipus de paviment és:

terra o arena NO
asfalt o similar NO
goma o cautxú SI NO
altres NO

El joc és compacte SI Sorral 
Es un conjunt de jocs aïllats NO
Diferenciació de jocs per edats NO
Les activitats que s'hi desenvolupen tenen risc NO
El material predominant en els jocs es:

fusta SI 
plàstic NO
metall NO
altres NO

Els jocs presenten colors contrastats SI NO
El grau de manteniment és:

molt bo SI NO
bo SI NO
regular SI NO
dolent SI NO

BANCS

Tenen respatller SI Zones pavimentades i zones de gespa
Tenen recolzabraços NO
L'alçada del seient està entre 43 i 45cm SI 

FONT

S'hi arriba a través d'itinerari adaptat
Té dues sortides d'aigua a dues alçades diferents
Qualsevol usuari pot accionar-la
Enrasada amb el paviment de l'entorn

SERVEIS HIGIÈNICS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
Reuneix les condicions d'accessibilitat



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

PLAÇA ONZE DE SETEMBRE

 IDENTIFICACIÓ FOTOGRAFIES

Adreça Av. P. Catalans-Av. Onze de Set.
Tamany Petit
Tipus Obert
Zones Una zona
Jocs Infantils Si
Serveis Adaptats No

ACCÉS Mobiliari urbà existent

S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat NO
Senyalitzat correctament a l'exterior NO
Entrada a nivell o salvat per rampa NO
Plànols amb ubicació dels serveis NO
Plànols amb relleu NO
Suficientment il·luminat SI 

RECORREGUTS

Recorreguts clarament distingits NO
Recorreguts sense obstacles SI 
Recorreguts d'amplada igual o major de 0,90m SI 
Paviments no lliscants SI 
Canvis de cota salvats amb rampa adaptada NO
Suficientment il·luminat SI 

PAVIMENTS Accés no adaptat

Paviment de terra o arena compactada SI 
Paviment d'asfalt o similar NO
Paviment de goma NO
Paviment de formigó NO
Altres paviments NO

CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Els arbres són de fulla caduca NO
Els arbres estan podats (alçada lliure de 2,10m) SI 
Existéncia de plantes que punxen NO
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JOCS INFANTILS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat NO
L'espai de joc està protegit NO
Disposa de bancs propers SI 
El paviment és continu NO
El tipus de paviment és:

terra o arena SI 
asfalt o similar NO
goma o cautxú NO
altres NO

El joc és compacte SI Detall de la plaça
Es un conjunt de jocs aïllats NO
Diferenciació de jocs per edats NO
Les activitats que s'hi desenvolupen tenen risc NO
El material predominant en els jocs es:

fusta SI 
plàstic NO
metall NO
altres NO

Els jocs presenten colors contrastats SI 
El grau de manteniment és:

molt bo SI NO
bo SI NO
regular SI NO
dolent SI NO

BANCS

Tenen respatller SI 
Tenen recolzabraços NO
L'alçada del seient està entre 43 i 45cm SI 

FONT

S'hi arriba a través d'itinerari adaptat
Té dues sortides d'aigua a dues alçades diferents Zones no pavimentades
Qualsevol usuari pot accionar-la
Enrasada amb el paviment de l'entorn

SERVEIS HIGIÈNICS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
Reuneix les condicions d'accessibilitat



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

PLAÇA DE ROVIRETES

 IDENTIFICACIÓ FOTOGRAFIES

Adreça c/ Josep Maria de Casacuberta
Tamany Mig
Tipus Obert
Zones Una Zona
Jocs Infantils Si
Serveis Adaptats No

ACCÉS Vista general de la plaça

S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat SI 
Senyalitzat correctament a l'exterior NO
Entrada a nivell o salvat per rampa SI 
Plànols amb ubicació dels serveis NO
Plànols amb relleu NO
Suficientment il·luminat SI 

RECORREGUTS

Recorreguts clarament distingits NO
Recorreguts sense obstacles SI 
Recorreguts d'amplada igual o major de 0,90m SI 
Paviments no lliscants SI Accés a la plaça
Canvis de cota salvats amb rampa adaptada
Suficientment il·luminat SI 

PAVIMENTS 

Paviment de terra o arena compactada SI 
Paviment d'asfalt o similar NO
Paviment de goma NO
Paviment de formigó NO
Altres paviments NO

CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Els arbres són de fulla caduca SI 
Els arbres estan podats (alçada lliure de 2,10m) SI 
Existéncia de plantes que punxen NO

Entorn de la plaça
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JOCS INFANTILS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat NO
L'espai de joc està protegit NO
Disposa de bancs propers SI 
El paviment és continu NO
El tipus de paviment és:

terra o arena SI NO
asfalt o similar NO
goma o cautxú NO
altres NO

El joc és compacte SI Jocs infantils
Es un conjunt de jocs aïllats NO
Diferenciació de jocs per edats NO
Les activitats que s'hi desenvolupen tenen risc SI 
El material predominant en els jocs es:

fusta SI 
plàstic NO
metall NO
altres NO

Els jocs presenten colors contrastats SI 
El grau de manteniment és:

molt bo SI NO
bo NO
regular NO
dolent NO

BANCS

Tenen respatller SI 
Tenen recolzabraços NO
L'alçada del seient està entre 43 i 45cm SI 

FONT Zones sense pavimentar

S'hi arriba a través d'itinerari adaptat SI NO
Té dues sortides d'aigua a dues alçades diferents NO
Qualsevol usuari pot accionar-la NO
Enrasada amb el paviment de l'entorn SI 

SERVEIS HIGIÈNICS

S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat
Reuneix les condicions d'accessibilitat



GUALS PEATONALS

Gual 120
Gual 120 sense protecció lateral
Gual 120 amb ressalt
Gual 120 sense invidents
Gual 120 s. prot. lateral i ressalt
Gual 120 s. prot. lateral i s. invidents
Gual 120 amb ressalt i s. invidents
Gual 120 s. prot. lat., s. invid. i ressalt
Gual barca
Gual barca amb ressalt
Gual barca sense invidents
Gual barca amb ressalt i s. invidents
Gual vorera deprimida
Vorera dep. amb ressalt
Vorera dep. sense invidents
Vorera dep. amb ressalt i s. invidents
Altres guals
Altres guals amb ressalt
Altres guals sense invidents
Altres guals amb ressalt i s. invidents
Gual calçada elevada
Gual calçada elevada amb resaslt
Gual calçada elevada sense invidents
Gual calçada elevada ressalt i s. invidents

GUAL DE VEHICLES

Gual tipus 20/40/60
Gual tipus barca
Altres tipologies

ELEMENTS URBANS

Escocell
Arbre
Tram d'escales
Rampa
Paviment
Graó aïllat
Ressalt
Tapa amb ressalt
Reixa
Escala accés casa
Pla inclinat
Pendent transversal
Passamà

ELEMENTS MOBILIARI URBÀ

Telèfon
Bústia correus
Rellotge Zona blava
Servei adaptat
Servei higiènic
Pal bus
Marquesina bus

Bar
ONCE
Quiosc
PIM
Rètol

Senyal trànsit
Semàfor
Semàfor sonoritzat
Armari instal·lacions
Bàcul
Pal llum o telèfon

Paperera
Fitó
Jardinera
Barana
Banc
Contenidor
Contenidor soterrat
Font
Hidrant
Plantes que punxen
Llum al terra
Sòcol
Pas vianants
Aparcament bicis
Jocs esportius
Jocs infantils

CODI COLORS

Element correcte
Element a eliminar
Element a desplaçar
Element a substituir o millorar
Inexistència d'element
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3.1 PLA DE ACTUACIÓ EN ELS EDIFICIS 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
De la mateixa manera que circular per la via pública sense cap impediment és 

important, també ho és accedir als edificis. 

 

Qualsevol persona té dret a l’accés i al servei dels equipaments, dels edificis públics i 

fins i tot de qualsevol edificació. 

 

Per aquest motiu tota edificació nova ha de resultar accessible, tota edificació que es 

rehabilita, que sigui equipament públic, ha de resultar accessible. Amb més motiu els 

equipaments municipals han de ser accessibles, ja siguin de nova planta o bé existents, 

ja que l’administració que vetlla pels interessos dels ciutadans ha de donar exemple.  

 

Per tant, cal que disposem d’un programa d’actuació que pugui determinar les prioritats 

i les inversions a dur a terme. 

 

L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els Edificis Municipals, 

amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i supressió de barreres 

arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24 de març de 

desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

D’aquesta manera, i conjuntament amb el grau d’accessibilitat de l’Espai Públic es 

podran traçar itineraris accessibles que afavoreixen el desenvolupament quotidià de les 

persones amb problemes d’interacció amb l’entorn. 
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2.  ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
Aquest Pla d’Accessibilitat ha estudiat els següents edificis i el seu entorn, fent unes 

propostes per tal de que es puguin realitzar en el temps les millores necessàries i es 

tinguin clars els conceptes bàsics que permetin l’accés per a tothom als edificis. 

 

Tots els edificis s’han visitat i l’estudi s’ha centrat en els accessos, la comunicació 

vertical, els serveis higiènics i la evacuació. En tots els casos s’ha realitzat una 

valoració aproximada del cost de les intervencions. 

 

Prioritat Nom edifici Propietat Usos Disponibilitat 
de plànols 

Tipus 
auditoria 

1 Ajuntament  Municipal Administratiu Suport paper C 

2 Camp de futbol Municipal 
Generalitat Esportiu Suport paper C 

3 Casa Museu Jacint Verdaguer Municipal Cultural Suport paper C 

4 Caseta del Mestre Municipal Social - 
cultural No C 

5 Cementiri Municipal Religiós Esquema C 
6 Dispensari Municipal Sanitari Suport paper C 
7 Escoles Municipal Educatiu Suport paper C 
8 Llar d’infants Municipal Educatiu Suport paper C 
9 Pavelló Municipal Esportiu Suport paper C 

10 Piscines Municipal Esportiu No C 
 

 

En el Municipi existeixen altres centres d’interès, que queden fora de l’àmbit d’estudi: 
Nom edifici Propietat Usos 

Església Parroquial  Església Religiós 
Ermita de la Damunt Església Religiós 
Magatzem municipal Municipal Magatzem 
 

 
S’adjunta Plànol ED01: Ubicació i localització dels edificis 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1

Edificis no estudiats
Edificis estudiats

Ubicació i localització
dels edificis

01.- Ajuntament
02.- Camp de futbol
03.- Casa Museu Jacint Verdaguer
04.- Caseta del Mestre
05.- Cementiri
06.- Dispensari
07.- Escola
08.- Llar d'infants
09.- Pavelló poliesportiu
10.- Piscines
11.- Esglèsia parroquial
12.- Ermita de la Damunt
13.- Magatzem municipal
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3. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 
 
3.1 Introducció 
S’han realitzat les següents tipologies d’informe segons la documentació facilitada per 

l’Ajuntament: 

- Informe A: Quan es disposa de plànols digitals es fa un informe amb la 

descripció dels problemes i les solucions. S’acompanya amb una proposta 

dibuixada i s’afegeix una valoració de la intervenció. 

- Informe B: Quan es disposa de plànols en paper, es realitza un informe on 

es senyalitzen els problemes detectats sobre plànols escanejats. Quan sigui 

possible, s’acompanyarà d’una valoració econòmica de les intervencions 

proposades. 

- Informe C: Quan no es disposa de plànols o els proporcionats no són 

manipulables, es fa un informe escrit on es detallen els problemes i possibles 

solucions. S’afegeix una valoració de la intervenció. 

 

S’ha partit de la base que tots els edificis han de ser adaptats o practicables, buscant 

sempre la solució més senzilla i econòmica possible per a la seva reforma, integrant 

sempre les solucions adoptades a l’arquitectura existent. 

 
3.2 Fitxes 
Documentació i visita 
Durant la reunió realitzada amb l’Ajuntament es van definir aquells edificis que serien 

inclosos en l’estudi del Pla d’Accessibilitat.  

 

Per tal de poder analitzar “in situ” els edificis i poder verificar que els plànols cedits per 

l’Ajuntament (en el cas d’existir) concordaven amb l’estat actual, s’han concertat visites 

en cadascun dels equipaments.  

 

Durant les visites s’ha analitzat l’estat actual, detectant en cada planta, totes les 

barreres arquitectòniques existents i verificant les possibles solucions. Per tal de poder 

dur a terme aquestes verificacions s’han realitzat amidaments i s’han pres totes 

aquelles fotografies que l’equip redactor ha cregut necessàries. 
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Fitxes 

Per a cada edifici s’ha realitzat una fitxa que s’adjunta en l’Annex d’aquest volum. Cada 

fitxa consta de: 

- Informació general: s’inclou ús, número de plantes, adreça, municipi i 

fotografia general de l’edifici. 

- Diagnòstic general de l’edifici: aquesta qualificació es regeix pel següent 

criteri: 

 Accessible: edifici que acompleix plenament els 

paràmetres bàsics d’accessibilitat, excepte alguna 

intervenció de detall. 

 Parcialment accessible: edifici que permet un accés i una 

serveis higiènics accessibles, però on no és possible 

accedir a les plantes superiors. 

 Practicable: edifici que acompleix els paràmetres de 

practicable que descriu la llei.  

 No accessible: edificis que no es poden catalogar com a 

accessibles, parcialment accessibles o practicables, degut 

a la seva inaccessibilitat. 

 Altres: en obres, derruït, tancat,... 

- Situació actual i proposta d’intervenció: s’analitzarà cada zona de 

l’edifici en funció de: 

 Recinte 

 Accés 

 Comunicació horitzontal 

 Comunicació vertical 

 Serveis higiènics 

 Altres 

- Plànols de l’estat actual i de la proposta d’intervenció: en funció del tipus 

del tipus d’informe s’adjuntarà aquest apartat. 

- Pressupost aproximat de l’adaptació: s’adjunta un pressupost que 

permet valorar la proposta d’intervenció. Recordem que son únicament 

pressupostos estimatius i que caldrà desenvolupar un projecte executiu 

per tal de fer una valoració concreta de la intervenció. 
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Per a cada edifici es detallarà el nivell d’intervenció econòmica que es regirà segons els 

següents criteris: 

- Nivell 1: intervencions amb pressupostos estimatius de menys de 

10.000€. 

- Nivell 2: intervencions amb pressupostos estimatius de més de 10.000€ 

i fins a 100.000€. 

- Nivell 3: Intervencions amb pressupostos estimatius de més de 

100.000€ i fins a 1.000.000€, o més. 

- Nivell “99”: edificis no valorats, perquè no s’han pogut visitar o perquè 

estan pendents de projectes o finalització d’obres,... 

 

Bases de dades de preus: 

Per a la valoració s’ha utilitzat la base de dades de preus estimatius d’elements 

d’intervenció, utilitzada per a la elaboració de valoracions estimatives per a la supressió 

de barreres arquitectòniques en els equipaments públics municipals i publicada en el 

Setmanari Informatiu de la Direcció General de l’Administració Local QUADERS núm. 

24 de juliol del 1993. 

 

Aquesta base de dades va ser confeccionada en els anys 1991-1992 i ha estat 

actualitzada tant pel que fa a conceptes com pel que fa a preus. 

 

El principal motiu de la elaboració d’aquesta base de dades de preus, és el de poder 

disposar d’un criteri homogeni per a comparar els diferents elements a l’hora d’establir 

els criteris del disseny del pla d’etapes i per tant, de la programació de la inversió 

municipal en els propers anys, pel que fa a intervencions destinades a la supressió de 

barreres arquitectòniques. 
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Capítol 01 Aparells elevadors

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.01.01 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 2 nivells,
portes a un costat, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 38.556,13 38.556,13

E.01.02 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 2 nivells,
portes a un costat, construït a l'exterior de l'edifici, 
incloses les obres corresponents. 1 42.840,14 42.840,14

E.01.03 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 2 nivells,
portes als dos costats, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 42.840,14 42.840,14

E.01.04 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 2 nivells,
portes als dos costats, construït a l'exterior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 47.124,16 47.124,16

E.01.05 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 3 nivells,
portes a un costat, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 42.840,14 42.840,14

E.01.06 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 3 nivells,
portes a un costat, construït a l'exterior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 47.124,16 47.124,16

E.01.07 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 3 nivells,
portes als dos costats, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 47.124,16 47.124,16

E.01.08 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 3 nivells,
portes als dos costats, construït a l'exterior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 47.124,16 47.124,16

E.01.09 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 4 nivells,
portes als dos costats, construït a l'exterior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 51.408,17 51.408,17

E.01.10 Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 5 nivells,
portes als dos costats, construït a l'exterior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 55.692,19 55.692,19

E.01.11 Unitat d'afegiment d'una parada a un altre nivell en 
ascensor existent, incloses les obres corresponents. 1 10.710,04 10.710,04

E.01.12 Unitat electro-elevador de plataforma per a cadira de 
rodes, amb plataforma batent, per escales. 1 21.420,07 21.420,07

E.01.13 Unitat de Pool-lift, grua mòbil o fixa per a piscines,
incloses les obres prèvies. 1 11.781,04 11.781,04

E.01.14 Unitat d'ascensor, 1.60 x 2.00 m., adaptat, per 2 nivells,
portes als dos costats, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents. 1 64.260,21 64.260,21

E.01.15 Unitat de plataforma vertical per a cadira de rodes
d'alçada 62 cm. 1 8.726,70 8.726,70

E.01.16 Unitat d'adaptació d'ascensor existent, amb botoneres 
i barres, senyalització acústica. 1 2.148,62 2.148,62

E.01.17 Unitat d'adaptació cabina ascensor  i maquinària
existent. 1 4.958,35 4.958,35

Total capítol 01 533.344,15
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Capítol 02 Guals

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.02.01 Unitat de gual a l'exterior per "pas zebra", de 4.50 ml.
d'amplada, incloses les obres d'enderrocs. 1 1.943,67 1.943,67

E.02.02 Unitat de gual a l'exterior per "zona d'estacionament",
0.90 ml. d'amplada, incloses les obres d'enderrocs. 1 535,50 535,50

E.02.03 MI. de gual al pati, per desnivells de 4-20 cm, incloses 
les obres prèvies corresponents. 1 214,20 214,20

E.02.04 MI. d'aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, de dim. 3.50 ml. d'amplada, encastat amb 
1.50 ml. en la vorera, incloses les obres prèvies 1 267,75 267,75
corresponents.

E.02.05 MI. de gual a l'interior, per desnivells de 4-20 cm, 
incloses les obres prèvies corresponents. 1 321,30 321,30

E.02.06 Un. semàfors de vianants amb senyal sonoritzat,
incloses les obres prèvies i la instal.lació. 1 2.142,01 2.142,01

E.02.07 Un. Ampliació semàfor de vianants existent amb senyal 
acústic. 1 1.071,00 1.071,00

Total capítol 02 5.904,94

Capítol 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.01 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies. 1 428,40 428,40

E.03.02 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 1 535,50 535,50

E.03.03 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm., 
incloses les obres prèvies. 1 535,50 535,50

E.03.04 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 0.50 -1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 1 642,60 642,60

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 1 214,20 214,20
E.03.06 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior. 1 214,20 214,20
E.03.07 MI. de passamà metàl.lic a l'exterior, cargolat a la paret. 1 107,10 107,10
E.03.08 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 1.20 - 2.00 m.,

incloses les obres prèvies. 1 642,60 642,60
E.03.09 M2. de rampa metàl.lica per a exterior, per a desnivells

de 10 - 50 cm., no fixa. 1 216,18 216,18
E.03.10 Ml.de barana d'acer pintat, per a rampa a l'exterior 1 79,33 79,33
E.03.11 Ml.de barana d'acer pintat, per a rampa a l'interior 1 79,33 79,33
E.03.12 M2. de rampa de fusta per a interior, per a desnivells

de 10 - 50 cm., no fixa. Inclosos passamans. 1 429,72 429,72

Total capítol 03 3.694,96
 



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles: 3.1 Pla d’actuació en els Edificis 
 

 

13

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.01 M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 1 321,30 321,30

E.04.02 M2. de replà a l'exterior de 50 cm. fins a 1.20 m. d'altura,
incloses les obres prèvies. 1 428,40 428,40

E.04.03 MI. de barana d'acer inoxidable, per replans en l'exterior. 1 214,20 214,20
E.04.04 MI. de barana d'acer pintat, per replans en l'exterior. 1 79,33 79,33
E.04.05 M2. de replà a l'interior fins a 50 cm. d'altura, incloses

les obres prèvies. 1 428,40 428,40
E.04.06 M2. de replà a l'interior de 50 cm. fins a 1.20 m. d'altura,

incloses les obres prèvies. 1 535,50 535,50
E.04.07 MI. de barana d'acer inoxidable, per replans en l'interior. 1 214,20 214,20
E.04.08 MI. de barana d'acer pintat, per replans en l'interior. 1 79,33 79,33

Total capítol 04 2.091,52

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.01 MI. d'esglaó a l'exterior, incloses les obres prèvies. 1 214,20 214,20
E.05.02 MI. d'esglaó a l'interior, incloses les obres prèvies. 1 321,30 321,30
E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 1 214,20 214,20
E.05.04 MI. de barana d'acer pintat per escales. 1 79,33 79,33
E.05.05 MI. enderroc d'esglaons escala existent. 1 21,42 21,42
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 1 31,07 31,07
E.05.07 Ml. adaptació d'esglaó existent. 1 20,49 20,49

Total capítol 05 820,02

Capítol 06 Senyalització tàctil

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.06.01 MI. de senyalització tàctil a l'exterior, incloses les
obres prèvies. 1 107,10 107,10

E.06.02 MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la 
preparació. 1 53,55 53,55

E.06.03 MI. d'abuixardat d'esteses d'escala. 1 24,46 24,46
E.06.04 Un. de senyalització en Braille, imprès en làmina

autoadhesiva en soport de vinil. 1 49,19 49,19

Total capítol 06 213,00
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Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.01 Unitat de bany multifuncional, 2.25 x 2.25 m., incloses les
obres prèvies i les instal·lacions. 1 7.068,62 7.068,62

E.07.02 Unitat de bany adaptat, 1.65 x 2.25 m., incloses les obres 
prèvies i les instal·lacions. 1 5.140,82 5.140,82

E.07.03 Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.25 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions. 1 5.569,22 5.569,22

E.07.04 Unitat de bany vestidor, 2.25 x 2.75 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions. 1 7.711,23 7.711,23

E.07.05 Unitat d'adaptació d'un lavabo existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 1 2.142,01 2.142,01

E.07.06 Unitat d'adaptació d'una dutxa existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 1 1.071,00 1.071,00

E.07.07 Unitat de safareig, cambra de neteja, incloses les 
obres prèvies i les instal·lacions. 1 2.142,01 2.142,01

E.07.08 Unitat de grup de lavabos, inclòs un bany adaptat, 
de 20 m2 de superfície total, incloses les obres prèvies 
i les instal·lacions. 1 16.065,05 16.065,05

E.07.09 Unitat de grup de lavabos, inclòs un bany adaptat, de 
16 m2. de superfície total, incloses les obres prèvies i les 
instal·lacions. 1 13.923,05 13.923,05

E.07.10 Unitat de bany, 0.90 x1.60 m., incloses les obres prèvies i
 les instal·lacions. 1 2.142,01 2.142,01

E.07.11 Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.20 m., amb dutxa, incloses
les obres prèvies i les instal·lacions. 1 5.997,62 5.997,62

E.07.12 Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 428,40 428,40

E.07.13 Unitat col·locació de seient dutxa.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 428,40 428,40

E.07.14 Unitat aixeta de parada dutxes, incloses les instal·lacions. 1 319,98 319,98
E.07.15 Unitat de grup de vestidors, amb lavabos i dutxes, de

20 m2 de superfície total.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 12.852,04 12.852,04

E.07.16 Unitat de grup de lavabos, homes i dones, i bany multi-
funcional (2.25 x 2.40 m.), farmaciola i armari de neteja, 
total 32 m2 de superficíe d'actuació. 1 37.485,12 37.485,12

E.07.17 Unitat d'adaptació de lavabo minusvàlids existent i posar 
complements. 1 1.606,51 1.606,51

E.07.18 Unitat de grup de lavabos, inclòs un bany adaptat, de 
24 m2 de superfície total.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 21.420,07 21.420,07

E.07.19 Unitat de grup de lavabos, inclòs un bany adaptat, de
 32 m2de superfície total.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 25.704,09 25.704,09
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E.07.20 Unitat de col.locació de barres per a lavabo adaptat. 1 357,00 357,00
E.07.21 Unitat de baixada inodor existent i col.locació aparell nou.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 515,67 515,67
E.07.22 Un. Conjunt de dutxa format per telefón, soport i flexometre

incorporat.Incloses les obres prèvies i la instal.lació. 1 126,93 126,93
E.07.23 Un. Aixeta amb termostat incorporada.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 333,20 333,20
E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 1 70,61 70,61
E.07.25 Un. Mampara de dutxa, amb ajust inclosos. 1 452,20 452,20
E.07.26 Ml. Banc per a vestuaris de 45 cm. d'amplada. 1 142,80 142,80
E.07.27 Ml. Banc per a vestuaris doble, de 45 cm. d'amplada

i penjadors incorporat. 1 515,67 515,67
E.07.28 Un. Numero en relleu, de material plàstic, adherit

directament en superficie. 1 19,83 19,83
E.07.29 Un. d'aixeta monocomandament.

Totalment instal.lada i conexionada. 1 138,83 138,83
E.07.30 Unitat de bany adaptat, amb dutxa de superficies variables.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 9.492,86 9.492,86
E.07.31 Unitat de supressió d'aparells existents.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 297,50 297,50

Total capítol 07 10.118,46

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.01 Unitat de porta metàl·lica de tanca exterior.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 535,50 535,50

E.08.02 Unitat de porta d'entrada de 100 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20

E.08.03 Unitat de dues portes d'entrada (2x90 cm.).
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.713,61 1.713,61

E.08.04 Unitat de porta interior de 85 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 642,60 642,60

E.08.05 Unitat de porta exterior de 85 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20

E.08.06 Unitat de porta d'entrada de 90 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.178,10 1.178,10
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E.08.07 Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 516,99 516,99

E.08.08 Unitat de canvi de sentit de porta interior existent. 1 535,50 535,50
E.08.09 Unitat de portes automàtiques corredisses, elèctriques,

de vidre de seguretat, de total 3.30 ml. d'amplada. 1 9.639,03 9.639,03
E.08.10 Unitat de porta interior de 90 cm. d'amplada.

Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 642,60 642,60
E.08.11 Unitat de portes automàtiques corredisses, elèctriques, 

de vidre de seguretat, de total 2.45 ml. d'amplada. 1 8.568,03 8.568,03
E.08.12 Unitat de porta exterior de 75 cm. d'amplada.

Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.178,10 1.178,10
E.08.13 Unitat de porta exterior de 80 cm. d'amplada, incloses la 

Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20
E.08.14 Unitat de portes d'emergència exterior d'1,80 ml. d'ampla- 

da total.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 2.142,01 2.142,01

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 321,30 321,30

E.08.16 Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada. 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 753,67 753,67

E.08.17 Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons 
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 991,67 991,67

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 991,67 991,67

E.08.19 Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 142,80 142,80

E.08.20 Un. Conjunt de plafons mòbils corredissos. 2 2.148,62 4.297,24

Total capítol 08 35.132,76

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.01 M2. de pavimentació del pati de panot sobre solera de 
formigó, incloses les obres prèvies. 1 64,26 64,26

E.09.02 M2. d'estora de 100% poliamida amb base de pvc imper-
meabilitzable, inclosa la col·locació. 1 128,52 128,52

E.09.03 M2. de reixa metàl·lica galvanitzada de malla 20 x 20 mm. 1 107,10 107,10
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E.09.04 M2. de pavimentació de pista exterior, de formigó, acabat
lliscat, incloses les obres prèvies. 1 42,84 42,84

E.09.05 M2. d'elevació de paviment, inclosos l'acabat i les obres
prèvies. 1 128,52 128,52

E.09.06 MI. de reixa metàl·lica galvanitzada de malla 20 x20 mm.,
inclosos el premarc i la col·locació. 1 149,94 149,94

E.09.07 M2. de pavimentació sobre solera de formigó
pobre i lloses de pedra, incloses les obres  prèvies. 1 76,95 76,95

E.09.08 M2. de pavimentació sobre solera de formigó pobre
amb toves ceràmiques, incloses les obres prèvies. 1 37,29 37,29

E.09.09 M2. Anivellament diferents paviments. 1 47,60 47,60

Total capítol 09 711,84

Capítol 10 Pintades carrer

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.10.01 MI. de pintada de pas de zebra, de 4.50 ml. d'amplada,
inclosa la preparació superficial. 1 64,26 64,26

E.10.02 MI. de pintada de zona d'estacionament, de 2.00 ml. 
d'amplada, inclosa la preparació superficial. 1 32,13 32,13

E.10.03 MI. de pintada de zona d'aparcament, de 3.50 ml. d'ampla-
da, inclosa la preparació superficial. 1 107,10 107,10

Total capítol 10 184,99

Capítol 11 Aïllament acústic

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.11.01 MI. de caixa de ventilació amb aïllament acústic.
Incloses les obres de l'instal.lació. 1 642,60 642,60

E.11.02 M2. d'aïllament acústic de porxo.
Incloses les obres de l'instal.lació. 1 32,13 32,13

E.11.03 Unitat de substitució de vidre d'una lluna per vidre aïllant. 1 428,40 428,40

Total capítol 11 1.002,85
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Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.01 MI. d'envà de paredó de 3 ml. d'altura, revestit i enguixat.
Incloses les obres prèvies. 1 171,36 171,36

E.12.02 Ml. d'envà de 4 cm. de gruix de ml. d'altura, revestit i 
Enguixat. Incloses les obres prèvies. 1 214,20 214,20

E.12.03 Ml. de formació de passadís fins a 1.20 ml. d'amplada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 642,60 642,60

E.12.04 Ml. de formació de passadís d'1.20 ml. fins a 2.50 ml. 
d'amplada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 963,90 963,90

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 428,40 428,40

E.12.06 M2. de formació de tancament exterior.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 856,80 856,80

E.12.07 Unitat de formació d'un armari.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20

E.12.08 M2. d'ampliació de superfície de distribuïdor.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 2.142,01 2.142,01

E.12.09 Unitat de formació d'una escala d'1.20 ml. d'amplada i 
3.50 ml. d'altura.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 9.639,03 9.639,03

E.12.10 Unitat d'adaptació entrada dutxes de 50 cm. d'amplada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 749,70 749,70

E.12.11 MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors. 1 214,20 214,20

E.12.12 M2. de coberta nova.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 535,50 535,50

E.12.13 M2. modificació de tribuna per crear places per a cadires
de rodes, inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 535,50 535,50

E.12.14 Unitat de modificació de pati de butaques per crear 
places per a cadires de rodes. 1 214,20 214,20

E.12.15 MI. de passarel·la metàl·lica d'1.20 ml. d'amplada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 2.142,01 2.142,01

E.12.16 Unitat de formació d'una escala d'1,20 ml. d'altura.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 3.213,01 3.213,01

E.12.17 Unitat baixar penjadors. 1 42,84 42,84
E.12.18 Unitat col·locació de banc de repòs. 1 856,80 856,80
E.12.19 Unitat ampliació entrada/pas edifici.

Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 856,80 856,80
E.12.20 Unitat trasllat d'aparcament de bicicletes. 1 321,30 321,30
E.12.21 Unitat trasllat banc. 1 214,20 214,20
E.12.22 Unitat de cadira adaptada. 1 214,20 214,20
E.12.23 M2. modificació de parada mercat.

Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 856,80 856,80
E.12.24 M2. obres de redistribució, inclosos els acabats i les 

obres prèvies. 1 1.071,00 1.071,00
E.12.25 Un. Desmontatge cabina telefònica existent. 1 396,67 396,67
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E.12.26 Un. Suministre i col·locació de cabina telefònica interior
amb estructura de vidre i taulell de fusta. 1 1.785,01 1.785,01

E.12.27 Ml. d'alumini de 30 cm.  d'amplada per a protecció de 
zones inferiors. 1 53,15 53,15

E.12.28 M2. enguixat i pintat de parets existents. 1 23,14 23,14
E.12.29 M2. de formació escala adaptada.

Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 2.294,06 2.294,06

Total capítol 12 29.939,66

Capítol 13 Passamans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.13.01 MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret. 1 53,55 53,55
E.13.02 MI. de passamà metàl·lic empotrat al terra o al paviment. 1 74,97 74,97

Total capítol 13 116,84

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 1 32,13 32,13
E.14.02 Un. Marcació a l'àcid de logotip en superficies de

vidre. 1 161,97 161,97

Total capítol 14 176,46

Capítol 15 Climatització

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.15.01 Unitat instal·lació d'un sistema d'aire condicionat, amb 
una superfície aproximada de 75 m2. 1 21.420,07 21.420,07

Total capítol 15 19.472,79

Capítol 16 Instal·lacions auditives

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.16.01 Unitat d'un sistema de reproducció de so mitjançant
 l'emissió de senyals infraroigs. 1 53.550,18 53.550,18

Total capítol 16 48.681,98
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3.3 Diagnòstic general dels edificis  
Una vegada feta la visita a tots els edificis inclosos dins el pla, s’han trobat els següents 

problemes generals d’accessibilitat: 

 
3.3.1 Accés 

Graons d’accés 

Una problemàtica habitual en els accessos als edificis 

és l’existència de graons, ja sigui un o més graons 

d’accés. En moltes ocasions l’existència d’aquests 

graons són conseqüència de la orografia del Municipi i 

per tant, del pendent dels carrers. 

En alguns casos quan trobem un únic graó d’accés, 

aquest varia d’alçada segons les necessitats o bé, 

segons el pendent del carrer, i s’allunya dels 16cm que 

aconsella la Normativa, com en el cas de l’accés a la 

Casa Museu Verdaguer. L’accés des del carrer a la 

oficina de turisme i informació de l’Ajuntament presenta 

un únic graó que cal resoldre. 

 

És necessari que els graons d’accés tinguin passamans 

a les dues bandes. Es recomana perllongar els 

passamans uns 30cm en aquells casos on no comportin 

cap perill, en el sentit de baixada. En l’accés a través 

d’escales al Dispensari existeix un passamà al mig, que 

caldria modificar per tal de què fos doble. 

 

Destaquem que en alguns dels edificis l’accés es 

realitza completament a nivell com en l’accés a la Llar 

d’infants o a les Escoles. 

 

Cal que els graons existents no presentin 

discontinuïtats entre l’estesa i l’alçada, i es recomana 

que existeixi senyalització visual i tàctil en les esteses  

 

 

 
Graó d’accés a la oficina 

turisme 
 
 
 
 

 
Graons d’accés a la Casa 
Museu Jacint Verdaguer 

 
 
 
 

 
Escales accés al dispensari 
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dels graons. El material utilitzat cal que no sigui lliscant 

ni en sec ni en mullat per evitar accidents. 

 
Rampes d’accés als edificis 

Podem diferenciar entre rampes i petites superfícies 

inclinades. 

Entre els edificis que presenten rampes d’accés 

destaquem el Camp de futbol, la caseta del Mestre i el 

Dispensari. No s’han trobat edificis que presentin petites 

superfícies inclinades de suau pendent i que permetin 

superar un graó. 

Les rampes d’accés han de tenir el pendent adient 

(12% 0-3m, 10% 3-10m, 8% 10-20m). Aquestes rampes 

han de dur sempre passamans a les dues bandes o 

baranes si hi ha desnivell lateral superior a 20cm. El 

disseny d’aquest passamà ha de ser similar al d’un tub 

rodó de diàmetre 0,03-0,05m col·locat a 0,90-0,95m 

d’alçada i separat 0,04m de la paret. Es recomana 

perllongar els passamans uns 30cm en aquells casos 

on no comportin cap perill, en el sentit de baixada. El 

paviment utilitzat en els trams en pendent cal que no 

sigui lliscant ni en sec ni en mullat, i es recomana que 

els trams en pendent estiguin diferenciats 

cromàticament respecte dels replans. 

En el cas del Camp de futbol, la rampa presenta un 

pendent molt pronunciat i no existeix cap passamà, en 

el cas de la rampa d’accés a la caseta del Mestre 

existeixen pendents diferents sense replà intermedi i 

tampoc presenta passamans. La rampa d’accés al 

dispensari presenta directriu corba però de suau 

pendent. 

 

 

 
Rampa accés cementiri amb 

ressalt 
 

 
Rampa accés camp de futbol 

sense passamans 
 

 
Rampa accés a Caseta del 

Mestre 
 

 
Rampa d’accés al dispensari 
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Plataformes elevadores 

En alguns casos, quant l’adaptació d’un accés a través 

de rampa comporta un gran desenvolupament de la 

mateixa, i per tant una gran ocupació d’espai, existeix 

l’alternativa de la instal·lació d’una plataforma elevadora 

exterior. 

En aquests casos cal que la plataforma estigui molt a 

prop de les escales i per tant es pugui detectar amb 

facilitat. 

De totes maneres, sempre que sigui possible es 

recomana la construcció d’una rampa, ja que la seva 

utilització es realitza de forma més natural i per un 

major nombre de diversitat de persones (gent gran, 

pares amb cotxets,...). 

A Folgueroles, no s’ha trobat cap edifici que presenti 

plataforma elevadora. 

 
Ressalts d’accés 

En ocasions no es pot parlar de graons sinó de ressalts, 

però si aquests tenen una alçada superior a 2cm. poden 

impedir l’entrada a l’edifici a persones amb cadira de 

rodes o a mares i pares que porten el cotxet del seu 

nadó. En qualsevol cas, sempre es recomana que 

aquests ressalts es solucionin amb un pla inclinat.  

L’accés a l’Ajuntament en planta baixa i l’accés al 

interior de la caseta del mestre presenten un petit 

ressalt d’accés. 

 
Portes d’accés i portes interiors 

Pel que fa a les portes, algunes no tenen l’amplada de 

pas lliure mínim de 0,80m que garanteixi l’accés per a 

tothom a l’edifici. Com és el cas de les portes interiors 

de la porta tallavents d’accés al Dispensari. 

 

 
Ressalt d’accés a 

l’Ajuntament 
 

 
Ressalt d’accés a la Caseta 

del Mestre 
 

 
Ressalt d’accés a les 

piscines 
 

 
Porta tallavents del 

Dispensari 
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Algunes portes estan formades per dues fulles 

abatibles, en aquests casos, una de les fulles ha 

d’assegurar l’amplada de pas lliure de 0,80m. La 

justificació respon a que en aquestes portes 

normalment una, està permanentment tancada amb una 

fixació. No s’intervé en aquells casos en què 

normalment les dues fulles es mantenen obertes com 

és el cas d’algunes de les portes existents a la primera 

planta de l’Ajuntament. 

És necessari que el mecanisme d’obertura estigui a una 

alçada d’ 1,00m i sigui de pressió o palanca. El més 

indicat són les manetes. És convenient que aquestes 

tinguin un disseny anatòmic que les faci fàcilment 

prensibles.  

En aquells casos on el mecanisme d’obertura de la 

porta sigui tipus pom giratori, aquest caldrà substituir-lo 

ja que, presenta dificultat en la manipulació per als nens 

i persones amb mobilitat reduïda a les mans, com en el 

cas de les portes interiors dels vestuaris del Pavelló. 

Si la porta és de vidre, cal que estigui correctament 

senyalitzada amb una franja de color contrastat a 1,50m 

d’alçada i que disposi d’un panell inferior de protecció 

de 30cm d’alçada (en el cas de portes de vidre 

d’obertura manual). En el cas de les Escoles, 

considerem que la senyalització visual existent és 

suficient. 

 

3.3.2 Comunicació horitzontal 

Rampes en la comunicació horitzontal 

Les rampes han de tenir sempre passamans a les dues 

bandes i és especialment important que el seu paviment 

sigui antilliscant i preferiblement que es puguin distingir 

per un contrast de color o material (el tram en pendent 

respecte dels replans).

 

 
Portes amb senyalització 

visual a l’Escola 
 
 

 
Portes parcialment vidriades 

a la Llar d’infants 
 
 

 
Portes de dues fulles a 

l’Ajuntament 
 
 

 
Mecanismes d’accionament 

tipus pom al Pavelló 
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En el Cementiri existeixen rampes en diferents itineraris 

però que no presenten passamans i caldria col·locar-

los. En les Escoles existeixen diverses rampes en 

l’edifici antic que resolen perfectament els desnivells 

existents.  

Destaquem que en el recinte de la piscina, cal 

pavimentar la zona inclinada que comunica la pròpia 

piscina amb l’accés i els vestuaris. 

 

Graons en la comunicació horitzontal 

Si en el recorregut horitzontal de zones d’àmbit públic 

es troben graons, estarem discriminant una zona de 

l’edifici al seu ús per a tothom; per això en aquests 

casos la proposta sempre serà l’enderrocament dels 

graons i la seva substitució per una rampa.  

 

S’ha d’evitar l’aparició de graons aïllats, especialment si 

estan resolts amb el mateix paviment de l’entorn. En el 

cas d’existir cal que estiguin especialment ben 

senyalitzats.  

 

En un dels itineraris del Cementiri existeixen graons 

amb ressalt i sense passamans, i en el cas de l’accés a 

la Oficina de turisme des de la planta baixa de 

l’Ajuntament també trobem un graó. 

 
Obstacles per sota de 2,10m 

En el recorregut interior, no han de trobar-se obstacles 

per sota de 2,10m d’alçada ni que volin per davant del 

pla vertical més de 15cm. 

La majoria d’elements que trobem per sota de 2,10m 

son extintors i mànegues. Tot i que aquests elements 

no volen més de 15cm, cal tenir-los presents en la  

 

 
Rampes a l’Escola 

 

 
Rampes en els recorreguts 

del cementiri 

 
Rampa accés vestidors al 

pavelló 

 
Accés a piscina sense 

pavimentar 

 
Rampa accés pista i 

vestuaris al camp de futbol 
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construcció de nous edificis d’ús públic, ja que és 

recomanable que estiguin empotrats en la paret. 

 
3.3.3 Comunicació vertical 

Alguns dels edificis estudiats es desenvolupen en 

planta baixa. Tot i això alguns edificis presenten 

diverses plantes que poden estar o no comunicades 

mitjançant ascensor. 

En cada cas, s’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar un 

ascensor i en alguns casos s’ha desestimat ja que, 

representaria un important esforç de modificacions i 

reforços estructurals, o bé, perquè únicament s’utilitza 

la planta baixa. 

 

Ascensors 

L’accessibilitat de la planta d’un edifici depèn de la 

utilització de dos mitjans: l’ascensor i la rampa.  

Les rampes no són aconsellables en el seu ús com a 

comunicació vertical ja que la longitud per salvar el 

desnivell entre dues plantes fa que les rampes hagin de 

tenir una  longitud excessiva. Únicament son 

aconsellables en les sortides d’emergència. 

 

Únicament hem trobat l’existència d’una rampa exterior 

que comuniqui diferents nivells en el Camp de futbol, 

però no està acabada.  

En qualsevol cas no es poden admetre subversions de 

la rampa com la generació de la rampa esglaonada. 

Aquest tipus no serveix com a rampa ni permet un ús 

còmode com a escala. 

 

Els ascensors adaptats existents han de tenir 

senyalització en cada replà i les botoneres en relleu o 

Braille i senyalització de la planta d’aturada. 

 

 
Graons en el itinerari del 

Cementiri 
 
 

 

 
Graó d’accés a la oficina 

turisme des de l’Ajuntament 
 
 
 

 
Ascensor a l’Escola 

 
 
 
 

 
Ascensor a l’Escola 
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El mecanisme d’obertura de les portes ha de ser doble 

automàtic en la cabina i semiautomàtic en l’exterior. Les 

dimensions de la cabina variaran segons sigui adaptada 

o practicable.  

 

En els edificis estudiats només un d’ells presenta 

ascensor, l’Escola. La cabina de l’ascensor és de 

dimensions adaptades, les botoneres també estan 

adaptades i funciona amb clau. 

 
Escales 

Els graons de les escales no han de presentar 

discontinuïtats entre l’estesa i l’alçada i han de tenir 

passamans a les dues bandes. Es recomana que els 

passamans es prolonguin uns 30cm quan no suposi 

perill, en el sentit de baixada. 

El disseny adient pel graó és amb les superfícies 

d’estesa i alçària planes, sense ressalts. El paviment 

utilitzat cal que no sigui lliscant ni en sec ni en mullat 

per evitar accidents. 

Les tramades de graons no poden superar els 12 sense 

replà intermig. Cal recordar la necessitat de senyalitzar 

les esteses dels graons visual i tàctilment. 

 

En el cas de l’Escola, l’escala presenta tramades que 

no superen els 12 graons seguits, sense discontinuïtat i 

amb banda visual i antilliscant a les esteses. Existeix 

únicament un passamà. 

En l’Ajuntament les tramades no superen els 12 graons 

seguits, però presenten discontinuïtat en la unió entre 

l’estesa i l’alçada i únicament existeix un passamà. 

 

 

 

 
Escala de l’Escola 

 
 

 
Escala de l’Ajuntament 

 
 

 
Escala de la Casa Museu 

Verdaguer 
 

 
Bany no adaptat de la Casa 

Museu  
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Plataformes elevadores 

Les plataformes elevadores poden resoldre la 

problemàtica de l’adaptació de la comunicació vertical, 

però únicament són recomanables quan la instal·lació 

d’un ascensor és completament inviable. Ja que la 

utilització de les plataformes elevadores correspon a un 

cercle reduït d’usuaris i en canvi, la utilització dels 

ascensors està més generalitzat a tots els usuaris. 

No s’ha trobat cap edifici amb existència de plataforma 

elevadora. 

 
3.3.4 Serveis sanitaris 

Inexistència de cabina adaptada 

Ha d’existir en tots els edificis d’ús públic, com a mínim 

una cambra higiènica adaptada.  

Destaquem la inexistència de cabines adaptades en 

edificis tant importants com és el Ajuntament, la Casa 

Museu, la Piscina,... 

 

Cabines adaptades 

Podem destacar l’existència d’un nombre elevat de 

cabines adaptades o gairebé adaptades en els edificis 

estudiats. 

 

En les cabines existents, una de les principals 

característiques és l’existència de dimensions suficients 

per a considerar-les adaptades o practicables però amb 

errors en les portes, en les ajudes tècniques, o en els 

rentamans. 

 

En el cas de la Caseta del Mestre la porta obre cap 

endins i el rentamans té peu inferior.  

 

 
Bany no adaptat a 

l’Ajuntament  

 
Cabina adaptada Camp 

futbol 

 
Cabina dels vestuaris del 

camp futbol (sense barres i 
peu al rentamans) 

 

 
Cabina adaptada Caseta del 

mestre  
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En el Camp de futbol existeix bany adaptat per a 

espectadors i en el interior dels vestuaris, les cabines 

també estan adaptades. En els dos casos, els 

rentamans presenten peu inferior i en els vestuaris no 

existeixen barres auxiliars. 

En el Dispensari no existeix suficient espai 

d’apropament lateral al inodor i el rentamans presenta 

peu inferior. 

En la Llar d’infants, el bany dels professors està 

completament adaptat. Únicament caldrà baixar l’alçada 

del mirall. 

A l’Escola la cabina existent està completament 

adaptada. 

 

Les barres dels WC adaptats han de ser una fixa i l’altra 

abatible, permetent que al costat de la barra abatible es 

pugui posar una cadira de rodes per permetre la 

transferència lateral a l’inodor. 

 

Les dimensions d’una cabina adaptada ha de permetre 

inscriure en el seu interior un cercle de 1,50 m de 

diàmetre mínim i la porta ha de tenir interiorment una 

barra fixa que recolzi el moviment d’obertura. 

 

En el cas d’edificis existents, on els problemes d’espai 

son més evidents, al menys hi hauria d’haver una 

cabina practicable. 

 
3.3.5 Vestíbuls i mobiliari 

Mostradors de recepció 

L’ideal seria que en cada edifici hi hagués una atenció 

personalitzada o al menys un rètol indicatiu dels espais, 

que ens indiqués quins recorreguts i quins mitjans hem 

d’utilitzar per desplaçar-nos per l’edifici.

 

 
Cabina adaptada Dispensari 

(insuficient espai 
d’apropament) 

 
Cabina adaptada a la Llar 

d’infants 

 
Cabina adaptada a l’Escola 

 

 
Vestuari adaptat a l’Escola 
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Aquesta atenció que hem de poder dispensar a tothom 

ens demana un determinat disseny del mobiliari. Els 

mostradors de recepció i de zones d’esbarjo, com ara el 

bar, haurien de tenir el taulell, o una part del taulell, a 

0,85 m d’alçada i permetre l’apropament lateral. Els 

mostradors existents a l’Ajuntament, al Consultori 

mèdic, a la Casa Museu Verdaguer, i a l’Escola, tenen 

una alçada excessiva per atendre a persones amb 

mobilitat reduïda.  

 
Mobiliari 

Les taules d’atenció al públic han de permetre 

l’apropament frontal. La part inferior entre 0,00 i 0,70m 

d’alçada i en una amplada de 0,80m com a mínim 

quedarà lliure d’obstacles.  

 

Les cadires han de tenir un disseny que faciliti el seu ús 

per a tothom, tractant d’evitar que l’alçada del seient 

sigui més baixa de 0,45m, fet que ens dificultaria la 

incorporació una vegada asseguts; a més es procurarà 

que tinguin recolzabraços i respatller. 

 

La disposició del mobiliari ha de permetre l’existència 

d’itineraris adaptats per tal de què persones amb 

mobilitat reduïda o bé, invidents no tinguin cap 

problema per a moure’s autònomament.  

 
Les papereres, telèfons i bústies no han de sobresortir 

més de 15cm del pla vertical de les parets ja que això 

impedeix la seva detecció i l’alçada d’aquestes les ha 

de fer accessibles (1,00m -1,40m). 

 

 

 
Mostrador alt del Dispensari 

 
 
 
 

 
Mostrador alt de l’Escola 

 
 
 
 

 
Mostrador alt de la Casa 

Museu 
 
 
 
 

 
Mostrador alt de l’Ajuntament 
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En la majoria dels equipaments, els extintors i 

mànegues sobresurten del pla vertical de les parets. Es 

recomana que en els nous equipaments s’empotrin a 

les parets. 

 
3.3.6 Senyalització 

Identificació dels edificis: 

Els edificis municipals han d’estar correctament 

senyalitzats a l’exterior amb un cartell clar i contrastat 

que informi de la seva utilitat. És recomanable que tots 

els edificis d’un mateix municipi estiguin identificats amb 

un cartell de similars característiques col·locat al costat 

de la porta d’accés al recinte o a l’edifici. 

 

Alguns dels edificis visitats presenten cartell identificatiu 

com en el cas de la Casa Museu, l’Ajuntament, la 

Caseta del Mestre o  l’Escola, però no presenten 

característiques similars. 

 

Directori de serveis: 

Al interior de l’edifici, en un lloc visible i accessible del 

vestíbul, cal que existeixi un directori que informi dels 

serveis de l’edifici i de la seva ubicació dins del mateix. 

És important l’existència dels directoris especialment en 

els Ajuntaments i cal destacar que en el de Folgueroles 

no n’hi ha. 

 

Punts d’atenció: 

Els punts d’atenció al públic també han d’estar 

clarament senyalitzats i cal que siguin fàcilment 

identificables al accedir als edificis. A més, l’alçada i el 

disseny del taulell han de permetre que tot usuari pugui 

rebre l’atenció necessària.  

 

 
Senyalització a la Caseta del 

Mestre 
 
 
 

 
Senyalització del Punt 

d’informació 
 
 
 

 
Cartells a l’interior de 

l’Ajuntament 
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Cartells i pictogrames: 

Els cartells d’informació o senyalització, monitors de 

televisió, panells, pictogrames, etc. es col·locaran en 

llocs que permetin als seus lectors aproximar-se i 

allunyar-se d’ells el màxim possible, segons els exigeixi 

la seva discapacitat visual. La millor alçada és la de l’ull 

humà d’una persona que vagi en cadira de rodes, entre 

1,05 i 1,55 m, el que s’haurà de compaginar amb situar-

los a una alçada compatible per a tothom. Això indueix 

a adoptar la solució, en més d’un cas, de la duplicació 

d’alguna informació. En aquest cas es situarien 

respectivament entre els 1,10 i els 1,40 m i entre els 

1,40 i els 1,70 m d’alçada.  

 

Pel que fa al disseny dels cartells, la utilització de lletres 

fosques sobre colors pàl·lids o la combinació inversa és 

a dir, lletres clares sobre fons fosc, en general ofereixen 

un bon contrast que en facilita la lectura. En 

l’Ajuntament els cartells existents al costat de les portes 

estan ben dissenyats. 

L’ús d’una simbologia de fàcil comprensió en els 

pictogrames permetrà també unes millors condicions 

d’accessibilitat. En el cas de la senyalització de les 

cabines adaptades, recordem que cal afegir el 

pictograma internacional d’accessibilitat. En alguns 

edificis visitats com el dispensari, els vestuaris del camp 

de futbol o la Caseta del Mestre, les cabines adaptades 

no presenten pictograma. 

 
 

 

 

 
Pictogrames dels serveis del 

Dispensari 
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3.3.7 Entorn dels edificis 

Desnivells i graons 

L’accessibilitat d’un edifici depèn de quin sigui el seu 

entorn; no servirà de res adaptar un edifici si el seu 

entorn no ens permet apropar-nos a ell. 

Alguns del edificis estudiats estan construïts en entorns 

urbans amb voreres molt estretes com per permetre 

l’accés per a tothom. Altres, estan ubicats en carrers de 

forts pendents. 

 

Places reservades 

Es recomana que en l’entorn immediat als edificis 

públics, existeixi una plaça reservada per a PMR . Si 

l’edifici té aparcament propi és normatiu reservar places 

per a l’accés adaptat (1 plaça 10-70, 2 places de 71-

100, 3 places de 101-150 i 4 places de 151-200). 

La ubicació d’aquesta plaça s’ha de fer de forma que 

estigui el més propera possible a l’accés adaptat i 

aprofitant, en cas de tractar-se de la via pública, guals 

de vianants per superar el graó de les voreres. 

 

Paviment 

El paviment ha de permetre un desplaçament fàcil. En 

el cas dels patis escolars de terra o camins d’accés de 

terra, hauria d’haver-hi un recorregut pavimentat ja que, 

el desplaçament en cas de pluja es fa inviable. Els 

paviments que presenten discontinuïtats no son adients 

per al desplaçament amb cadira de rodes.  

 

 
 

 
Font a l’Escola i paviment de 

grava 
 

 
Itinerari pavimentat al pati de 

l’escola 
 
 

 
Pati dels petits parcialment 

pavimentat (Escola) 
 

 
Discontinuïtat en el paviment 

de la Caseta del Mestre 
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Destaquem l’existència d’un itinerari pavimentat en el 

pati de l’Escola, i la necessitat de pavimentar el itinerari 

entre la rampa i l’accés a la Caseta del Mestre. 

 

Mobiliari 

Les papereres no han de sobresortir més de 15 cm de 

les parets ja que això impedeix la seva detecció; la seva 

alçada, sobretot en el cas dels patis escolars, hauria de 

ser adient per a l’ús dels nens. 

 

Les fonts han de ser accessibles sense tenir recollidors 

d’aigua que impedeixin apropar-se a l’aixeta.  

 

 
Pati de la Llar d’infants 

 

 
Inexistència de places 
reservades al Dispensari 
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3.4 Estat de l’accessibilitat dels edificis 
A continuació mostrarem el resultat gràfic del grau d’accessibilitat de cada edifici (estat 

actual) identificant-lo per color segons sigui: 

 

- Edificis accessibles 

- Edificis parcialment accessible 

- Edificis practicables 

- Edificis no accessibles 

- Altres 

 

 
 
S’adjunta Plànol ED02: Estat de l’accessibilitat dels edificis municipals. 

 
 



Estat de l'accessibilitat
dels edificis municipals

Edificis no estudiats
Accessible
Parcialment accessible
Practicable
No accessible
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4. FASES D’EXECUCIÓ 
 
4.1 Criteris 
Durant la reunió amb els tècnics de l’Ajuntament es van establir una sèrie d’edificis de 

màxima prioritat.  

 

S’han prioritzat els edificis seleccionats establint els següents criteris: 

- Edificis emblemàtics i representatius 

- Centres de forta afluència, de cara a l’atenció al públic. 

- Planificació de les inversions municipals 

 
La realització del pla es desenvoluparà dins dels terminis determinats per la llei. 

 
 
4.2 Fases d’execució 
Perquè l’Ajuntament pugui dur a terme l’execució de les propostes del Pla 

d’Accessibilitat, es proposa un Pla d’etapes que caldria executa bianualment. 

 

Per tal de poder abordar conjuntament el Pla d’actuació en l’Espai Públic i el Pla 

d’Actuació en els Edificis, creiem necessari que coincideixin les etapes, de manera que 

quan s’adapti un edifici, existeixi un itinerari adaptat en l’Espai públic que permeti 

arribar-hi. 

 
S’adjunta Plànol ED03: Edificis de color segons l’etapa. 

 



Edificis de color
segons etapa
Edificis no estudiats
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
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5. PRESSUPOST 
 

5.1 Pressupost per edificis 
A continuació s’adjunta el pressupost d’intervenció (PEM) en els Edificis. El pressupost 

s’indica com a Preu d’Execució Material. 

 

Caseta del Mestre
Cementiri
Dispensari
Escoles
Llar d'Infants

26.108,38
22.226,89
10.066,83
20.690,12

8.519,63
Pavelló 
Piscines

TOTAL (PEM)

42.426,72
54.063,19

243.530,12

Edificis
Ajuntament
Camp de futbol
Casa Museu Jacint Verdaguer

Cost (€)
9.733,32

34.547,24
15.147,80

EDIFICACIÓ

 
 
El Càlcul dels Totals a partir del PEM s’efectua de la següent manera i s’adjunta el 

resum de pressupostos del Pla: 

 

− Despeses generals 13% PEM 

− Benefici Industrial 6% PEM 

− Redacció de projecte i direcció d’obra 8% PEM 

Total Base imposable del Pla 
 

− Gestió del Pla 3% (Total Base imposable) 

− IVA (16%) (Total Base imposable) 

 
S’adjunta Plànol ED04: Edificis de color segons el pressupost d’intervenció. 



Edificis de color segons
el pressupost de intervenció

Edificis no estudiats
Nivell 1 ( 0 - 10.000€ )
Nivell 2 ( 10.000 - 100.000€ )
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5.2 Pressupost per etapes 
A continuació s’adjunta el pressupost d’intervenció (PEM) per cadascun dels edificis i 

separat per etapes. El pressupost s’indica com a Preu d’Execució Material. 

 

Dispensari

Caseta del Mestre

Llar d'Infants
Pavelló

Camp futbol
Cementiri

34947,95

46798,5
8.519,63

50946,35
34.547,24

56774,13

54063,19

Total etapa 2

Total etapa 3

Total etapa 4

Escoles

5
TOTAL (PEM)

Etapa

Piscines
Total etapa 5

Edificis

1

2

3

4

26.108,38

Ajuntament 9.733,32

Casa Museu Jacint Verdaguer 15.147,80
Total etapa 1

10.066,83

Cost (€)

20.690,12

42.426,72

22.226,89

54.063,19

243530,12  
 
 
5.3 Pressupost resumit per etapes 
A continuació s’adjunta el pressupost d’intervenció (PEM) per a cadascuna de les 

etapes. El pressupost s’indica com a Preu d’Execució Material. 

 

Llar d'Infants, Pavelló
Camp futbol, Cementiri

TOTAL (PEM) 243530,12
5 Piscines 54063,19

3
4

2 Escoles, Caseta Mestre

Etapa Edificis Cost (€)
1 Ajuntament, Dispensari, Casa Museu 34947,95

50946,35
56774,13

46798,5
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6. INDICADORS 
 

ÀMBITS Edificis 
Edificis públics de responsabilitat municipal 10 
Edificis públics d'altres responsabilitats 0 
Locals de pública concurrència 0 
Habitatges 0 
Altres dades d'interès 0 

TOTAL 10 
    

ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT ACTUAL Nº edificis % 

Accessibles 2 20,00%
Parcialment accessibles 2 20,00%
Practicables 3 30,00%
No accessibles 3 30,00%
Altres consideracions 0 0,00%

 TOTAL 10 100,00%
    
GRAU D'INTERVENCIÓ  Nº edificis % 
Nivell 1 ( 0 - 10.000€ )  2 20,00%
Nivell 2 ( 10.000 - 100.000€ )  8 80,00%
Nivell 3 ( 100.000 - 1.000.000€ )  0 0,00%
Nivell 99 ( No valorats )  0 0,00%
TOTAL  10 100,00%
    
FASES Edificis 
Etapa 1 3 
Etapa 2 2 
Etapa 3 2 
Etapa 4 2 
Etapa 5 1 

TOTAL 10 
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DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: AJUNTAMENT

 IDENTIFICACIÓ

Ús Administratiu
Nº de Plantes P. Baixa + P.1 + P.2 + Mirador
Adreça Plaça Jacint Verdaguer
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable No accessible X

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Replans
Portes
Obres de Redistribució
Passamans
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 9.733,32 €

Eu.

884,85

8.848,47

1.606,51
64,26

2.998,81
481,95

1.713,61

1
ESTUDI

C

1.983,34

L'edifici de l'Ajuntament està situat a la Plaça Jacint 
Verdaguer. Es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i 
un mirador en la part de la torre central.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols del projecte de reforma cedits per 
l'Ajuntament.

Planta baixa:
Es tracta de la zona d'accés a l'edifici i en un dels laterals, 
amb accés independent trobem el punt d'informació.
Cal destacar que els plànols mostren la part posterior de 
l'edifici que no va ser visitada ja que la porta d'accés estava 
tancada en el moment de la visita.

Accés principal:
L'accés principal presenta un petit ressalt de 2cm i les portes 
estan sempre obertes durant l'horari d'atenció al públic.

Oficina de turisme:
Es pot accedir a la oficina des del hall de l'edifici a través d'un 
graó de 15cm i una porta d'amplada de 0,80m.
Cal destacar que l'accés principal a la oficina es realitza 
directament des del carrer. Aquest accés presenta un graó 
d'uns 11cm. L'accés està format per dues portes, unes 
exteriors de fusta que normalment estan obertes i unes 
interiors de vidre. Entre les dues portes no es pot inscriure un 
cercle de ø1,20m.



1 EDIFICI: AJUNTAMENT

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Ressalt d'accés al 'edifici

Accés al punt d'informació des del hall

Accés exterior al punt d'informació

Mostrador del punt d'informació

El recorregut per l'interior de la oficina no presenta cap graó ni 
desnivell aïllat que en dificulti la circulació.
El mostrador d'atenció al públic presenta una alçada superior a 
0,85m.

Comunicació horitzontal:
Per accedir des del hall d'accés a l'edifici cap a l'altre costat 
(oposat al punt d'informació) també trobem una porta 
d'amplada de 0,80m i un graó d'uns 10cm.

En el hall de l'edifici no existeix cap directori que permeti 
identificar els usos de cada planta i de cada espai.

Primera planta:
En aquesta planta trobem les dependències de l'Ajuntament 
distribuïdes en diferents despatxos.

Comunicació horitzontal:
Davant la porta d'accés a la primera planta no es pot inscriure 
un cercle de ø1,20m. La porta d'accés permet una amplada de 
pas de 0,80m.

El mostrador d'atenció al públic presenta una alçada excessiva 
(superior als 0,85m).

El recorregut per aquesta planta no presenten cap graó ni 
desnivell aïllat que en dificulti la circulació. 
La majoria de les portes estan formades per dues fulles que 
s'obren a la vegada. La obertura de les dues permet una 
amplada de pas ≥0,80m. Davant de les portes es pot inscriure 
un cercle de ø1,20m.
Cal destacar l'existència de portes d'una sola fulla d'accés a 
alguns dels despatxos que no permeten una amplada de pas 
lliure suficient (són inferiors a 0,80m).

Serveis higiènics:
Existeix un únic servei en aquesta planta no adaptat.
La porta d'accés permet una amplada de pas lliure inferior a 
0,80m i obre cap endins. El lavabo està format per inodor, 
rentamans i banyera.



1 EDIFICI: AJUNTAMENT

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Graons d'accés a sales des del hall

Replà d'accés a primera planta

Mostrador alt

Recorregut interior planta primera

Segona planta:
Aquesta planta només s'utilitza parcialment ja que, no està 
totalment reformada.

Comunicació horitzontal:
Davant la porta d'accés a la segona planta no es pot inscriure 
un cercle de ø1,20m. La porta d'accés permet una amplada de 
pas de 0,80m.

A l'interior, la zona reformada consta únicament de despatxos. 
L'accés es realitza a través de portes formades per dues fulles 
que sóbren a la vegada i que conjuntament permeten una 
amplada de pas de 0,80m.

Serveis higiènics:
No s'ha observat l'existència de serveis higiènics en aquesta 
planta.

Tercera planta:
En aquesta planta només existeix una sala - mirador que ocupa 
la part superior de la torre de l'edifici. 
No presenta  cap graó ni desnivell en tota la sala.

Comunicació vertical:
La comunicació vertical de l'edifici es realitza únicament a 
través d'escala.
L'escala està formada per diversos trams que no superen els 
12 graons seguits sense replà.
Els graons presenten resalt entre l'estesa i l'alçada i només 
existeix passamà i barana en un dels laterals.
Cal destacar que la totalitat de graons presenten diferenciació 
visual entre l'estesa i l'alçada.



1 EDIFICI: AJUNTAMENT

PROPOSTA FOTOS

Sala reunions primera planta

Sales primera planta

Accés bany primera planta 

Interior del bany

En la proposta tindrem en consideració el projecte de reforma i 
totes les actuacions definides en ell no seran pressupostades 
en aquest informe.

El projecte de reforma de l'edifici consta bàsicament de la 
instal·lació d'un ascensor adaptat que comuniqui la planta 
baixa, primera i segona, i la construcció de cabines adaptades 
en aquestes mateixes plantes.

Planta baixa:
Oficina de Turisme:
El projecte de reforma no intervé en aquest espai.
Proposem resoldre l'accés principal (exterior) a través de la 
construcció d'una rampa paralel·la a la façana, d'un 10% de 
pendent i amb un replà completament enrassat amb l'accés al 
punt d'informació, en el què s'hi pugui inscriure un cercle de 
ø1,20m.
Es proposa la col·locació de senyalització visual en la porta de 
vidre a l'alçada dels ulls i la baixada del mostrador d'atenció al 
public a una alçada màxima de 0,85m.

Projecte:
El projecte preveu la construcción d'una rampa en el hall de 
l'edifici que permeti arribar a l'ascensor que s'instal·larà en la 
part posterior de l'escala.
Recordem que per la longitud de la rampa cal que no superi el 
10% de pendent i que s'incorporin passamans en els dos 
laterals. El paviment serà no lliscant tant en sec com en mullat. 
Es recomana que el paviment del tram en pendent sigui 
cromàticament diferent al dels replans.

En la part posterior de l'edifici el projecte preveu la construcció 
d'una cabina adaptada independent de la resta de lavabos. 
Recordem que és millor incorporar una cabina adaptada dins 
de cada grup de lavabos per evitar la creació d'un tercer sexe.
La cabina adaptada preveu la incorporació d'una porta 
d'amplada de pas suficient, i la possibilitat d'inscriure en la part 
exterior un cercle de ø1,50m.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de ø1,50m. El 
inodor presenta suficient espai d'apropament en un dels 
laterals i barres auxiliars. Recordem que la del costat de l'espai 
d'apropament cal que sigui abatible.
Recordem també que caldrà que el rentamans no presenti peu 
ni mobiliari inferior, que el mirall tindrà el cantell inferior a 0,90m
i que els accessoris no superaran una alçada màxima de 
1,40m.



1 EDIFICI: AJUNTAMENT

PROPOSTA FOTOS

Despatx segona planta

Despatx segona planta

Tercera planta - mirador

Escala (planta baixa)

Planta primera:
Comunicació horitzontal:
Caldrà baixar la totalitat o al menys una part del mostrador 
d'atenció al públic per tal de què persones amb mobilitat 
reduïda puguin ser ateses amb comoditat. L'alçada màxima 
serà de 0,85m.

Pel que fa a la circulació interior només es proposa la 
substitució de les dues portes d'accés a despatxos que no 
permeten l'amplada de pas suficient per unes altres que 
permetin un ample de pas ≥ 0,80m.

Projecte:
El projecte preveu l'enderroc i supressió del bany existent i la 
seva reubicació al costat de l'ascensor. El bany previst serà 
adaptat.
La cabina adaptada preveu la incorporació d'una porta 
d'amplada de pas suficient, i la possibilitat d'inscriure en la part 
exterior un cercle de ø1,50m.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de ø1,50m. El 
inodor presenta suficient espai d'apropament en un dels 
laterals i barres auxiliars. Recordem que la del costat de l'espai 
d'apropament cal que sigui abatible.
Recordem també que caldrà que el rentamans no presenti peu 
ni mobiliari inferior, que el mirall tindrà el cantell inferior a 0,90m
i que els accessoris no superaran una alçada màxima de 
1,40m.

Segona planta:
En aquesta planta caldrà aplicar els criteris d'accessibilitat un 
cop es reformi.

Projecte:
El projecte preveu la incorporació d'un bany adaptat en la 
mateixa zona que en la primera planta i de les mateixes 
característiques.

Tercera planta:
No es proposa cap intervenció en aquesta planta.



1 EDIFICI: AJUNTAMENT

PROPOSTA FOTOS

Resalt estesa - alçada 

Escala

Comunicació vertical:
En l'escala es proposa la incorporació d'un passamà en el 
lateral de la paret.
Pel que fa a la resta, no es proposa la supressió del bossell 
dels graons atès l'antiguitat i característiques de l'escala.

Tal i com hem esmentat al principi, el projecte preveu la 
instal·lació d'un ascensor que comuniqui la planta baixa, 
primera i segona.
Es preveu la instal·lació d'una cabina de dimensions 
adaptades, amb portes automàtiques tant de cabina com de 
recinte que permeten una amplada de pas de 0,80m i que en 
cada replà d'embarcament (en cada planta) es podrà inscriure 
un cercle de ø1,50m.

Recordem que tant la botonera de replà com la de cabina cal 
que estiguin a una alçada entre 1,00 i 1,40m, que tinguin 
senyalització en relleu i/o braille i recomanem l'existència tant 
de senyalització visual com acústica de planta.
Recomanem també l'existència de passamans en l'interior de 
la cabina, així com també la col·locació d'un mirall en el lateral 
contrari a l'accés per tal de facilitar la sortida de la cabina a 
persones amb mobilitat reduïda.



VALORACIÓ EDIFICI: AJUNTAMENT

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.01 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies. 5 428,40 2.142,01

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 4 214,20 856,80

Total capítol 03 2.998,81

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.01 M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 2 321,30 481,95

Total capítol 04 481,95

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2 991,67 1.983,34

Total capítol 08 1.983,34

Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 4 428,40 1.713,61

Total capítol 12 1.713,61



Capítol 13 Passamans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.13.01 MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret. 30 53,55 1.606,51

Total capítol 13 1.606,51

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 2 32,13 64,26

Total capítol 14 64,26



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: CAMP DE FUTBOL

 IDENTIFICACIÓ

Ús Esportiu
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Ronda de la Damunt
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible X Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Replans
Cambres higièniques
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 34.547,24 €

2
ESTUDI

C

428,40

Eu.

3.140,66

31.406,58

64,26

24.954,38
2.891,71
3.067,83

El Camp de futbol està situat en un dels extrems del nucli 
urbà, molt proper al magatzem municipal i al Cementiri.

L'equipament consta de la zona de joc i d'un volum construït 
en el què hi trobem els vestuaris i altres dependències.

Cal dir que la construcció del camp de futbol no està 
finalitzada ja que manquen tancaments, acabats de rampes,...

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions  i 
dels plànols generals de recinte en paper facilitats per 
l'Ajuntament.

Accessos:
L'accés principal al recinte es realitza a través de la zona 
adjacent a l'edifici del Magatzem, a través d'una rampa 
formada per un sol tram de pendent pronunciat ( 12%) i d'uns 
15m de longitud sense replans intermitjos.
La rampa no presenta passamans en cap dels laterals.
A través d'aquesta rampa accedim al volum edificat que es 
troba a una cota superior al camp de joc.

L'altre accés, a nivell de camp, no està construït i actualment 
s'accedeix a través d'un itinerari de terra no adaptat.



2 EDIFICI: CAMP DE FUTBOL

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Rampa d'accés

Rampa d'accés a vestidors

Zona d'accés al futur bar

Accés a serveis higiènics

Comunicació horitzontal:
Un cop baixem la rampa d'accés construïda del 12% de 
pendent podem accedir a la zona de serveis higienics, a la 
zona del futur bar, i a un replà sobre el camp que permet als 
espectador veure el partit drets.

Des d'aquest replà accedim a la zona de vestuaris a través 
d'una altra rampa de suau pendent i que només presenta 
barana i passamà en un dels laterals.

Per arribar des del replà de vestuaris fins a la cota de camp 
està prevista la construcció d'una rampa però, en l'actualitat no 
s'hi arriba a través d'un itinerari adaptat sinó a través d'una 
mena de rampa de terra.

Serveis Higiènics:
Existeixen dos serveis higiènics, un per a homes i un per a 
dones, sent aquest últim l'adaptat. L'accés es realitza a nivell 
en els dos casos.
La porta d'accés al servei adaptat presenta senyalització 
mitjançant pictograma internacional d'accessibilitat i obre cap 
enfóra. La porta permet una amplada de pas de 0,80m i el 
mecanisme d'accionament és de maneta. 
L'interior està compartimentat, és a dir, diferenciada la zona de 
l'inodor de la zona del rentamans. En els dos casos es pot 
inscriure un cercle de ø1,50m. 
La porta interior d'accés a l'inodor obre cap enfóra i permet un 
pas de 0,80m. 
L'inodor presenta suficient espai d'apropament lateral i dues 
barres auxiliars correctes.
El rentamans té peu inferior i el mirall està molt alt.

Vestidors:
A la zona de vestidors s'accedeix a través d'una gran porta 
corredissa que es manté oberta quan el camp s'utilitza. 
L'accés a la zona de vestidors presenten un ressalt de 4-5cm.
El volum de vestidors està format per dos vestidors simètrics 
per als equips i un vestidor per l'arbitre.

El vestidor de l'àrbitre no està adaptat. La porta permet una 
amplada de pas de 0,80m i consta d'una zona per a canviar-se, 
i un lavabo amb inodor i dutxa.

L'accés als altres vestidors es realitza a través d'una porta que 
permet un pas lliure de 0,80m i amb mecanisme d'accionament 
de maneta.



2 EDIFICI: CAMP DE FUTBOL

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

PROPOSTA

Servei higiènic adaptat

Servei higiènic adaptat

Ressalt accés a vestidors

Passadís d'accés a vestidors

La zona per a canviar-se és amplia però els penjadors estan a 
una alçada superior a 1,40m.
A l'interior de cada vestidor hi ha una cabina de dimensions 
adaptades. La porta obre cap enfóra, permet una amplada de 
0,80m i té maneta. A l'interior es pot inscriure un cercle de 
ø1,50m. El rentamans té peu inferior i l'alçada del mirall és 
excessiva, i el inodor té suficient espai d'apropament però no té 
les barres auxiliars. Pel que fa a les dutxes s'hi accedeix a 
nivell.

Camp de futbol:
Actualment no existeixen grades i tot l'entorn del camp no està 
pavimentat.

Accessos:
En l'accés a través de rampa es proposa la col·locació de 
passamans als dos costats.

En l'altre accés, quan es construeixi el tancament de tot el 
camp, caldrà tenir especial cura en resoldre'l a nivell o bé amb 
un suau pendent. Caldrà que la porta d'accés permeti una 
amplada de pas ≥0,80m.

Comunicació horitzontal:
Es proposa la col·locació del segon passamà en la rampa 
d'accés als vestidors.

Pel que fa a la comunicació amb el camp cal que es resolgui a 
través de la construcció d'una rampa adaptada, del 10% amb 
passamans als dos costats.

Serveis Higiènics:
Cal suprimir el peu inferior del rentamans de la cabina 
adaptada per tal de facilitar l'apropament frontal. Caldrà també 
baixar l'alçada del mirall tenint en compte que el cantell inferior 
ha d'estar a 0,90m del terra.



2 EDIFICI: CAMP DE FUTBOL

PROPOSTA FOTOS

Vestidor d'àrbitres

Vestidor d'equips

Bany del vestidor d'equips

Dutxes del vestidor d'equips

Vestidors:
Es proposa pujar el nivell del replà de la rampa exterior fins a 
enrassar amb l'accés als vestidors.

En els vestidors dels jugadors caldrà baixar una línia de 
penjadors a una alçada de 1,40m. En les cabines higièniques 
caldrà col·locar les barres auxiliars, sent abatible la del costat 
de l'espai d'apropament lateral, suprimir el peu inferior del 
rentamans i baixar el mirall. Pel que fa a les dutxes s'instal·larà 
un seient abatible i barres auxiliars en una de les dutxes de 
cada vestidor.

Camp de fubol:
Està prevista la construcció de grades en un dels laterals (en el 
dels vestidors). Caldrà tenir present la reserva d'espai en la 
part superior per a espectadors amb mobilitat reduïda.

Es recomana pavimentar, al menys, l'itinerari que unirà el futur 
accés a nivell de camp amb la rampa d'accés a vestidors.



VALORACIÓ EDIFICI: CAMP DE FUTBOL

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.02 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 30 535,50 16.065,05

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 20 214,20 4.284,01
E.03.07 MI. de passamà metàl.lic a l'exterior, cargolat a la paret. 43 107,10 4.605,32

Total capítol 03 24.954,38

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.01 M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 9 321,30 2.891,71

Total capítol 04 2.891,71

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.12 Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 3 428,40 1.285,20

E.07.13 Unitat col·locació de seient dutxa.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 2 428,40 856,80

E.07.20 Unitat de col.locació de barres per a lavabo adaptat. 2 357,00 714,00
E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 3 70,61 211,82

Total capítol 07 3.067,83



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.17 Unitat baixar penjadors. 10 42,84 428,40

Total capítol 12 428,40

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 2 32,13 64,26

Total capítol 14 64,26



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: CASA MUSEU VERDAGUER

 IDENTIFICACIÓ

Ús Cultural
Nº de Plantes P. Baixa + P.1 + P.2
Adreça c/ Major, 7
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable No accessible X

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Replans
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 15.147,80 €

32,13

1.377,07

13.770,73

2.681,48
3.641,41

Eu.

2.144,65
481,95

2.349,60
2.439,51

3
ESTUDI

C

La casa Museu Jacint Verdaguer està situada al carrer Major, 
en ple centre del poble.

Consta de planta baixa i dues plantes pis. Es poden visitar les 
tres plantes.

Destaquem que es tracta d'una casa de crugia molt petita i on 
el desenvolupament en vertical dificulta qualsevol intervenció. 
Actualment s'està estudiant la possibilitat de fer accessible la 
planta baixa.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i 
dels plànols en paper cedits per l'Ajuntament.

Planta baixa:
La planta baixa consta de la zona de recepció, una sala 
d'exposició i un servei higiènic.

Accés:
El carrer Major en aquest punt presenta  cert pendent 
longitudinal que afecta negativament a l'accés al museu.

L'accés presenta dos graons, un des quals sobresurt de la 
línia de façana. Els graons no presenten resalt entre l'estesa i 
l'alçada i tampoc cap passamà.
L'accés està format per dues portes, una exterior de fusta que 
es manté oberta durant l'horari d'atenció al públic, i una 
interior que permet una amplada de pas de 0,80m i té 
mecanisme d'accionament de maneta.



3 EDIFICI: CASA MUSEU VERDAGUER

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Accés a través de graons

Porta d'accés

Mostrador

Ressalts en planta baixa

Entre les dues portes es pot inscriure un cercle de ø1,20m però 
no lliure de l'escombrada de les portes.

Pel que fa al mostrador de recepció presenta una alçada 
superior als 0,85m.

Comunicació horitzontal:
En el recorregut interior de la planta existeix algún petit ressalt, 
però no supera els 2cm.
Les portes permeten amplades de pas suficient, però cal 
destacar que la porta de sortida al pati del darrere presenta un 
ressalt important provocat per la pròpia fusteria.

Servei higiènic:
El servei higiènic s'ha mantingut com en les cases antigues en 
el pati posterior.
L'accés al servei presenta un graó de 10cm,  la porta d'accés té 
una amplada inferior a 0,80m i obre cap a l'interior.
El servei no està adaptat, consta d'un inodor i un rentamans 
sense peu inferior, i el mirall està a una alçada excessiva.

Planta primera:
En aquesta planta trobem dos sales d'exposició i una sortida al 
terrat.

Comunicació horitzontal:
El recorregut interior no presenta graons ni desnivells 
inesperats que dificultin la circulació. La porta de sortida al 
terrat presenta un ressalt important provocat per la pròpia 
fusteria.
Pel que fa a les portes, algunes d'elles no permeten l'amplada 
de pas lliure suficient.

Segona planta:
En aquesta planta trobem el despatx de direcció del museu i un 
espai d'audiovisuals i formació.

Comunicació horitzontal:
No existeix cap desnivell ni graó aïllat que dificulti el recorregut.
L'espai d'audiovisual és completament diàfan.

Comunicació vertical:
La comunicació vertical entre totes les plantes es realitza 
únicament a través d'escales. 



3 EDIFICI: CASA MUSEU VERDAGUER

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

PROPOSTA
Sala d'exposició planta baixa

Ressalt de la fusteria

Ressalt i porta d'accés al lavabo

Interior del Servei higiènic

L'escala és força estreta, i en el tram entre la primera i la 
segona planta els graons presenten discontinuïtat en la unió 
entre l'estesa i l'alçada. 
Cal destacar la discontinuïtat en els passamans.

Planta baixa:
Accés:
Aquest tram del carrer Major on es troba la Casa Museu és 
força estret i per tant descartem la possibilitat de resoldre 
l'accés construint una rampa permanent exterior.
Però per les característiques del propi edifici sí existeix la 
possibilitat de fer una rampa lleugera no permanent que faciliti 
l'accés en moments puntuals.

Es proposa la baixada del mostrador d'atenció al públic, fins a 
una alçada màxima de 0,85m.

Comunicació horitzontal:
Es proposa el canvi de la porta de sortida al pati del darrere per 
tal d'eliminar el resalt existent a la fusteria.

Servei higiènic:
La direcció del museu té prevista la construcció d'una rampa 
paralel·la a la paret d'accés al lavabo que permeti accedir-hi a 
nivell.
Recordem que davant la porta caldrà l'existència d'un replà on 
es pugui inscriure un cercle de ø1,20m.
Pel que fa al'interior del servei higiènic, l'amplada ronda el 
1,20m i per tant caldrà desplaçar l'inodor a la paret 
perpendicular a la què actualment ocupa per tal de poder tenir 
suficient espai d'apropament lateral. Caldrà incorporar també 
barres auxiliars, i baixar el mirall fins a un alçada de 0,90m 
(cantell inferior). 
El problema greu el presenta la porta que és inferior a 0,80m i 
caldria substitur-la per una de corredissa o que obrís cap 
enfóra. Això soposaria modificar el buit de porta afectant al 
muret (operació costosa).



3 EDIFICI: CASA MUSEU VERDAGUER

PROPOSTA FOTOS

Ressalt de la fusteria primera planta

Sala audiovisuals

Escala p. baixa - p. primera

Escala p. primera - p. segona

Plantes superiors:
No es proposa cap intervenció en les plantes superiors ja que 
resulta impossible adaptar la comunicació vertical.

Comunicació vertical:
En l'escala, en la mesura que sigui possible es proposa la 
supressió del bossell del graons per tal d'evitar accidents i la 
col·locació de passamans continus en tot el recorregut.

Les característques de l'edifici fan impossible pensar en la 
instal·lació d'un ascensor per problemes d'espai. L'unic lloc on 
seria possible la instal·lació és en el pati del darrere però 
aquest perdria el seu aspecte original, i per tant, es descarta.



VALORACIÓ EDIFICI: CASA MUSEU VERDAGUER

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.01 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies. 2 428,40 856,80

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 2 214,20 428,40
E.03.12 M2. de rampa de fusta per a exterior, per a desnivells

de 10 - 50 cm., no fixa. Inclosos passamans. 2 429,72 859,45

Total capítol 03 2.144,65

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.01 M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 2 321,30 481,95

Total capítol 04 481,95

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.04 MI. de barana d'acer pintat per escales. 21 79,33 1.666,01
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 22 31,07 683,59

Total capítol 05 2.349,60

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.05 Unitat d'adaptació d'un lavabo existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 1 2.142,01 2.142,01

E.07.31 Unitat de supressió d'aparells existents.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 297,50 297,50

Total capítol 07 2.439,51



Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.13 Unitat de porta exterior de 80 cm. d'amplada, incloses la 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2 321,30 642,60

E.08.16 Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada. 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 753,67 753,67

Total capítol 08 2.681,48

Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1 428,40 428,40

E.12.24 M2. obres de redistribució, inclosos els acabats i les 
obres prèvies. 3 1.071,00 3.213,01

Total capítol 12 3.641,41

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 1 32,13 32,13

Total capítol 14 32,13



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: CASETA DEL MESTRE

 IDENTIFICACIÓ

Ús Social
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Carretera a Vilanova de Sau
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable X No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 26.108,38 €

1.071,00

Eu.

2.373,49

23.734,89

32,13

14.994,05
490,55

6.648,16

4
ESTUDI

C

499,01

L'edifici està situal a la carretera de Vilanova de Sau, molt 
proper a la Llar d'Infants i al Dispensari.

L'edifici consta únicament de planta baixa. S'utilitza tant com a 
Centre per la gent gran com de Punt Jove.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions.

Accés:
L'accés exterior es realitza a través de rampa o bé  a través 
d'escales.

La rampa té un únic tram i en la part inicial (accés des de la 
carretera) presenta un pendent pronunciat mentre que la resta 
presenta un pendent més suau. No existeix cap passamà en 
cap dels costats. La rampa dona accés a la caseta per la part 
posterior.

L'escala està formada per dos graons als quals per accedir-hi 
cal pujar la part inicial de la rampa. Els graons presenten 
disontinuïtat entre l'estesa i l'alçada i no existeix cap passamà.
Els graons donen accés a la caseta per la part del davant.

La part del davant i la part posterior de la caseta estan al 
mateix nivell però cal destacar que el itinerari per la part 
posterior no està completament pavimentat.



4 EDIFICI: CASETA DEL MESTRE

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Rampa d'accés exterior

Graons d'accés exteriors

Itinerari discontinu

Ressalt 2cm d'accés a la Caseta

L'accés a l'interior de la Caseta es realitza a través d'una 
porxada pavimentada i amb un petit ressalt de 1-2 cm amb 
l'interior.
La porta d'accés permet una amplada de pas lliure de 0,80m.

Comunicació horitzontal:
No existeix cap resalt ni graó aïllat que dificulti la circulació 
interior, així com tampoc existeixen elements volants per sota 
de 2,10m.

Un cop a l'interior de l'edifici trobem un distribuïdor on només 
es pot inscriure un cercle de ø1,00m. Des d'aquest distribuïdor 
accedim a la nova cuina (en obres), a un despatx i a la sala 
gran. 
Totes les portes d'accés a aquestes sales són d'amplada 
inferior a 0,80m i amb mecanisme d'accionament de palanca.
La sala gran és molt amplia i des d'aquesta es pot accedir 
directament a l'exterior, concretament a la part davantera de la 
caseta a través de portes de dues fulles de 0,70m cadascuna i 
amb un resalt inferior provocat per la pròpia fusteria.

Des de la sala accedim a un altre distribuïdor que permet 
accedir a una altra sala (utilitzada de magatzem) i als serveis 
higiènics.
En el distribuïdor només es pot inscriure un cercle de ø0,90m.
Totes les portes, excepte la d'accés als serveis, tenen una 
amplada de pas inferior a 0,80m amb mecanisme 
d'accionament de palanca.

Serveis higiènics:
No existeix senyalització del serveis higiènics.
La porta d'accés al servei permet un amplada de pas lliure de 
0,80m, el mecanisme d'accionament és de palanca, i s'obre 
cap endins.
En el servei existeix inodor amb barres auxiliars correctes. 
L'espai d'apropament lateral al inodor és suficient però està 
ocupat per un urinari (però es pot utilitzar). 
El rentamans presenta peu inferior i el mirall està a una alçada 
excessiva.



4 EDIFICI: CASETA DEL MESTRE

PROPOSTA FOTOS

Sala gran

Portes d'accés a l'exterior des de la sala gran

Distribuïdor d'accés al servei higiènic

Interior del servei higiènic

Accés:
Es proposa refer completament la rampa d'accés ja que és 
utilitzada per gent gran. Caldrà crear un replà a nivell que 
permeti accedir tant a la rampa com a l'escala. 
El pendent aconsellat és del 10% amb un replà intermig. Es 
col·locaran passamans als dos costats i el paviment utilitzat 
serà no lliscant en sec i en mullat.

En l'escala es suprimiran els bossells i s'instal·laràn dos 
passamans.

Es pavimentarà l'itinerari des del final de la rampa (part 
posterior de la caseta) fins a la unió amb el paviment de la part 
del davant de la Caseta.

Comunicació horitzontal:
Es proposa l'ampliació de totes les portes existents per tal de 
què permetin una amplada de pas de 0,80m.
Es proposa també substituir una de les portes de sala gran que 
accedeix a l'exterior per una de dues fulles, una de les quals 
tindrà una amplada de pas de 0,80m i no tindrà cap tipus de 
ressalt inferior.

Serveis Higiènics:
Es proposa la substitució de la porta d'accés a la cabina 
adaptada per una corredissa. 
Caldrà posar pictograma internacional d'accessibilitat en un del 
laterals de la porta.
A l'interior caldrà suprimir el peu inferior del rentamans i baixar 
el mirall (el cantell inferior estarà a 0,90m del terra). 
Es recomana que en la mesura que sigui possible, es desplaçi 
l'urinari a una de les altres parets.



VALORACIÓ EDIFICI: CASETA DEL MESTRE

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.02 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 20 535,50 10.710,04

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 20 214,20 4.284,01

Total capítol 03 14.994,05

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 2 214,20 428,40
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 2 31,07 62,14

Total capítol 05 490,55

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.12 Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 428,40 428,40

E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 1 70,61 70,61

Total capítol 07 499,01



Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.13 Unitat de porta exterior de 80 cm. d'amplada, incloses la 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.285,20 1.285,20

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2 321,30 642,60

E.08.16 Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada. 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 753,67 753,67

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 4 991,67 3.966,68

Total capítol 08 6.648,16

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.04 M2. de pavimentació de pista exterior, de formigó, acabat
lliscat, incloses les obres prèvies. 25 42,84 1.071,00

Total capítol 09 1.071,00

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 1 32,13 32,13

Total capítol 14 32,13



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: CEMENTIRI

 IDENTIFICACIÓ

Ús Religiós
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Carretera a Tavèrnoles
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable X No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Replans
Esglaons
Pavimentació
Obres de Redistribució

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 22.226,89 €

9.176,25

Eu.

2.020,63

20.206,27

8.782,23
1.443,87

327,91

5
ESTUDI

C

476,00

El Cementiri està situat en un dels extrems del nucli urbà, 
proper al Camp de futbol.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions.

Accés:
L'accés es realitza a través de rampa o bé a través d'escala.

La rampa d'accés presenta un pendent aproximat del 12% i 
un recorregut superior a 3m. No existeix cap passamà als 
costats. No exiseix replà entre la finalització de la rampa i la 
porta, i just a la porta trobem un graonet de 7cm.

Les escales estan al costat de la rampa d'accés, no presenten 
discontinuïtat ni passamans. Tampoc existeix cap replà entre 
les escales i la porta, i també trobem el ressalt de 7cm just a 
la porta.

La porta està formada per una reixa de dues fulles batents, i 
cadascuna permet una amplada de pas >0,80m. 

Comunicació horitzontal:
L'interior del cementiri està format per dos itineraris en creu i 
quatre itineraris perimetrals. Els itineraris centrals en creu es 
comuniquen amb els perimetrals.

Tots els itineraris estan pavimentats completament amb 
paviment no lliscant.



5 EDIFICI: CEMENTIRI

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

PROPOSTA

Recorreguts interiors

Rampa i graons d'accés 

Ressalt a la porta d'accés

Itineraris interiors salvats amb rampa

Graons en itinerari 

El terreny on està ubicat el cementiri presenta petits desnivells. 
Tots els desnivells estan salvats a través de rampes de 
pendent aproximat del 8-10%. 
Cap de les rampes existents presenta passamans.

Només un dels itineraris perimetrals presenta un desnivell 
salvat amb tres graons, que presenten ressalt i no tenen 
passamans. A les dues bandes d'aquest itinerari que presenta 
graons es pot accedir a nivell o a través d'altres itineraris amb 
rampa adaptada.

Existeix una petita capella en un dels extrems del cementiri a 
laquè únicament s'hi accedeix a través de dos graons.

Accés:
Es proposa modificar l'accés al cementiri de manera que es 
suprimeixi el ressalt de 7cm de la porta, es crei un replà al 
davant de la porta per l'exterior que permeti la inscripció d'un 
cercle de ø1,20m. I enretirar la rampa i les escales.
 Al enretirar la rampa i les escales s'afectarà a la zona 
asfaltada i  per tant, al gir dels cotxes. Per això també es 
porposa afectar una part de la gespa  de la illeta central (sense 
tocar arbrat) per millorar el gir dels cotxes.

La rampa tindrà un pendent del 12% i si es possible del 10%. 
Caldran passamans als dos costats així com també als dos 
costats de les escales.

Comunicació horitzontal:
Es proposa la col·locació de passamans als dos costats de 
totes les rampes existents en el itineraris interiors, així com 
també en les escales i la col·locació d'una barana en el 
desnivell no protegit del costat de les escales.
Caldrà també eliminar el ressalt dels graons.



VALORACIÓ EDIFICI: CEMENTIRI

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.02 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 6 535,50 3.213,01

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 6 214,20 1.285,20
E.03.07 MI. de passamà metàl.lic a l'exterior, cargolat a la paret. 40 107,10 4.284,01

Total capítol 03 8.782,23

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.01 M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 4 321,30 1.285,20

E.04.08 MI. de barana d'acer pintat, per replans en l'interior. 2 79,33 158,67

Total capítol 04 1.443,87

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.04 MI. de barana d'acer pintat per escales. 2 79,33 158,67
E.05.05 MI. enderroc d'esglaons escala existent. 5 21,42 107,10
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 2 31,07 62,14

Total capítol 05 327,91



Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.09 M2. Anivellament diferents paviments. 10 47,60 476,00

Total capítol 09 476,00

Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.29 M2. de formació escala adaptada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 4 2.294,06 9.176,25

Total capítol 12 9.176,25



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: DISPENSARI

 IDENTIFICACIÓ

Ús Sanitari
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Carretera a Tavèrnoles
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible X Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 10.066,83 €

856,80

Eu.

915,17

9.151,66

322,62

4.284,01
856,80

2.034,91

6
ESTUDI

C

796,51

El dispensari està situat a la carretera de Tavèrnoles, molt a 
prop de la Caseta del Mestre i de la Llar d'infants.

L'edifici consta d'una única planta baixa i està elevat respecte 
la cota de carrer.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols en paper cedits per l'Ajuntament.

Recinte exterior:
Per salvar el desnivell existent entre el carrer i la cota del 
dispesari, existeix una rampa o bé un tram d'escales.

La rampa és de directriu corba i de suau pendent. Només 
existeix una barana en un dels laterals.
Des de la rampa fins a l'accés al dispensari existeix un 
itinerari pavimentat.

El tram d'escales està format per cinc graons que no 
presenten discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada. Només 
existeix un únic passamà al mig dels graons.
Des de les escales fins a l'accés al dispensari existeix un 
itinerari pavimentat.

En el lateral posterior del dispensari existeix una zona 
d'aparcament amb gravilla i una vorera perimetral amb una 
petita rampa d'accés des de la zona d'aparcament.



6 EDIFICI: DISPENSARI

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Rampa accés des del carrer

Escales d'accés des del carrer

Porta tallavents

Mostrador alt 

Accés:
L'accés a l'edifici es realitza a través de portes tallavents. La 
porta exterior està formada per fulles batents que permeten 
una amplada de pas lliure de 0,80m, mentre que la porta 
interior presenta una fulla de pas lliure de 0,70m. Entre les 
dues portes es pot inscriure un cercle de ø1,20m. En aquesta 
zona intermitja trobem també una estora de fibra de coco 
enrassada amb el paviment.

En la zona interior, el mostrador d'atenció al públic supera els 
0,85m permesos per la Normativa.

Comunicació horitzontal:
No existeix cap desnivell ni graó aïllat que dificulti la circulació 
interior.
Totes les portes d'accés a sales de consulta i despatxos són 
abatibles, permeten una amplada de pas lliure de 0,80m i el 
mecanisme d'accionament és de palanca.
Cal destacar que les portes estan cromàticament diferenciades 
de les parets, i per tant resulten fàcilment identificables per 
persones amb dificultats visuals.
Davant de les portes de consulta, excepte en una d'elles, es pot
inscriure un cercle de ø1,20m.

La zona d'espera dels pacients és prou amplia com perquè 
persones amb mobilitat reduïda s'hi esperin.

L'interior de les sales està ben distribuït i són força amplies.

Serveis higiènics:
Existeixen dues cabines, una per a homes i una per a dones, 
sent aquesta última l'adaptada.
No existeix cap pictograma que permeti identificar quina és la 
cabina adaptada.

La porta d'accés a la cabina adaptada obre cap enfóra, permet 
una amplada de pas lliure de 0,80m i el mecanisme 
d'accionament és de tipus palanca.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de ø1,50m 
lliure d'obstacles.
L'inodor té  dues barres auxiliars correctament disposades, 
però l'espai d'apropament lateral no és suficient (és inferior a 
0,80m).
El rentamans presenta peu inferior i el mirall està massa alt.



6 EDIFICI: DISPENSARI

PROPOSTA FOTOS

Sala d'espera

Accés a les sales de consulta

Accés al servei higiènic

Interior cabina adaptada

Recinte exterior:
Es proposa la col·locació de dos passamans continus i de 
disseny anatòmic als dos costats de la rampa.

En el cas de les escales cal que el passamà de l'escala digui 
doble per tal de que el puguin utilitzar dues persones a la 
vegada.

Accés:
Es proposa la substitució de la porta interior del tallavents, per 
una altra formada per dues fulles una de les quals permeti una 
amplada de pas lliure de 0,80m.
Es recomana la col·locació de senyalització visual a l'alçada 
dels ulls en totes les portes d'accés.

Es modificarà l'alçada del mostrador d'atenció al públic (màxim 
a 0,85m respecte del terra) per tal de què persones amb 
mobilitat reduïda puguin ser ateses amb comoditat.

Comunicació horitzontal:
Es recomana la senyalització visual de les sales de consulta 
amb cartells.

Serveis higiènics:
Cal identificar la cabina adaptada mitjançant pictigrama 
internacional d'accessibilitat.

A l'interior de la cabina adaptada, es proposa el desplaçament 
del rentamans en una de les parets perpendiculars a la 
ubicació actual per tal de permetre suficient espai lliure 
d'apropament lateral a l'inodor.

Caldrà suprimir el peu inferior del rentamans per tal de facilitar 
l'apropament frontal a mateix. El mirall tindrà el cantell inferior a 
una alçada màxima de 0,90m respecte del terra.



VALORACIÓ EDIFICI: DISPENSARI

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 20 214,20 4.284,01

Total capítol 03 4.284,01

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 4 214,20 856,80

Total capítol 05 856,80

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.12 Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 428,40 428,40

E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 1 70,61 70,61
E.07.31 Unitat de supressió d'aparells existents.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1 297,50 297,50

Total capítol 07 796,51

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.03 Unitat de dues portes d'entrada (2x90 cm.).
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 1.713,61 1.713,61

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 321,30 321,30

Total capítol 08 2.034,91



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 2 428,40 856,80

Total capítol 12 856,80

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 5 32,13 160,65
E.14.02 Un. Marcació a l'àcid de logotip en superficies de

vidre. 1 161,97 161,97

Total capítol 14 322,62



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: ESCOLES

 IDENTIFICACIÓ

Ús Educatiu
Nº de Plantes P. Baixa + P.1
Adreça Plaça Roviretes, 1
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible X Parc. Accessible Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Esglaons
Senyalització tàctil
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 20.690,12 €

1.713,61

Eu.

1.880,92

18.809,20

64,26

10.067,43
5.997,62

537,88

7
ESTUDI

C

428,40

Les escoles estan situades davant de la Plaça d'en Roviretes.
L'edifici consta de planta baixa i una planta pis.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols en paper facilitats per l'Ajuntament.

Planta baixa:
A la planta baixa existeixen la majoria d'aules, el menjador, el 
gimnàs, els patis,...La planta està formada per un cos en L i 
un cos en diagonal.

Accessos:
L'accés principal es realitza per la plaça d'en Roviretes 
completament a nivell. Existeix un reixa exterior que permet 
una amplada de pas lliure >0,80m i que està oberta durant 
l'entrada i la sortida dels nens de l'escola.
A la part interior existeixen dues portes formades per dues 
fulles cadascuna que permeten una amplada de pas lliure de 
0,80m i totes tenen senyalització visual.

Existeix un altre accés pel pati del darrere de l'edifici, 
concretament a través del carrer Cabrera, que també es 
realitza a nivell i a través d'una reixa d'amplada de 0,80m de 
pas lliure.

Existeix una sortida d'emergència en un lateral que s'utilitza 
per accedir a l'edifici quan es donen classes nocturnes. La 
porta permet una amplada de pas lliure de 0,80m i el 
mecanisme d'accionament és de palanca.
L'accés es realitza a nivell, i existeix una rampa exterior de 
suau pendent que permet arribar a la vorera del carrer de 
Josep M. de Casacoberta.



7 EDIFICI: ESCOLES

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Porta accés principal

Porta accés c/ Cabrera

Sortida d'emergència

Mostrador alt

El trobament entre la rampa i la vorera no està resolta, ja que 
existeix un graó i una zona sense pavimentar.
La rampa no presenta passamans en cap dels laterals.

Comunicació horitzontal:
El mostrador d'atenció al públic del hall d'accés té una alçada 
superior a 0,85m.

La part més antiga de l'edifici presenta diversos canvis de cota 
salvats tots ells per rampes adaptades. Les rampes tenen 
diverses tires de carburundum per evitar lliscaments. Totes les 
rampes tenen passamà de disseny anatòmic en un dels 
laterals.
Per accedir des del hall cap a la zona nova existeix un desnivell 
d'uns 30cm salvat per una rampa del 5% de pendent, sense 
passamans i del mateix paviment que la resta de planta. 
Només existeix una banda cromàticament contrastada en el 
replà superior que permet identificar-la.

Tots els distribuïdors i passillos són amplis. Als dos costats de 
totes les portes de la planta baixa es pot inscriure un cercle de 
ø1,20m. Les portes d'accés a les aules permeten una amplada 
de pas lliure de 0,80m i els mecanismes d'accionament son 
tipus palanca.

L'escola té dos patis, un central pels petits, i el del darrere per 
als grans. 

Al pati central s'accedeix a nivell des del hall a través de portes 
de 0,80m de pas lliure i amb senyalització visual a l'alçada dels 
ulls. Al voltant de l'edificació existeix una zona pavimentada i la 
zona central és un sorral.
Alguns dels nens també poden sortir al pati directament des de 
les aules i altres des del passadís (zona antiga). 
L'accés al pati des de les aules es realitza a través de portes 
corredisses d'amplada suficient però amb la guia inferior que 
sobresurt del paviment creant un resalt important.
L'accés al pati des del passadís de la zona antiga es realitza a 
través d'una rampa exterior de pendent aproximat del 10%, de 
dos trams amb replà intermig, i amb passamà a un dels laterals 
que no arriba fins al final de la rampa. 

Al pati posterior s'hi accedeix a través de portes d'amplada 
≥0,80m i amb senyalització visual a l'alçada dels ulls. L'accés 
es realitza completament a nivell. Una gran zona està 
pavimentada així com també el itinerari que porta a l'accés 
posterior a l'escola.



7 EDIFICI: ESCOLES

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Rampes edifici antic

Rampa del hall

Sortida al pati de petits

Sortida al pati de petits

 En la zona pavimentada cal destacar l'existència d'escocells 
no protegits. En aquest itinerari pavimentat existeix una rampa 
de suau pendent però sense passamans.

El gimnàs està en la zona nova de l'edifici i s'hi accedeix des 
del hall de l'edifici. La sortida d'emergència del gimnàs dona 
directament al pati posterior de l'edifici. La porta està formada 
per dues fulles batents amb accionament mitjançant barra 
antipànic.
Com la cota del pati és inferior a la del gimnàs existeix una 
rampa de suau pendent amb passamà a un dels costats que 
no arriba fins al final de la rampa. En la part superior, davant la 
porta existeix un replà en el que es pot inscriure un cercle de 
ø1,20m.

Vestuaris:
Existeix un cos de vestuaris en el pati posterior, just davant de 
la sortida d'emergència del gimnàs. 
Un dels vestuaris existents està completament adaptat. S'hi 
accedeix amb una porta que permet una amplada de pas de 
0,80m, i obre cap enfóra. No existeix senyalització mitjançant 
pictograma internacional d'accessibilitat.
Existeix una petita rampa just davant la porta que permet salvar 
un desnivell entre l'exterior i l'interior.
A l'interior es pot inscriure un cercle de ø1,50m lliure 
d'obstacles. El vestidor està format per un inodor amb barres 
auxiliars ben dissenyades i amb suficient espai d'apropament 
lateral, un rentamans sense peu inferior i sense mirall, i una 
dutxa completament enrassada amb el paviment, i amb un 
seient abatible.

Serveis higiènics:
Existeixen dos grups de lavabos en planta baixa formats per 
diverses cabines. Cap d'aquestes cabines està adaptada. 
El bany adaptat està en la part més antiga. No existeix 
pictograma que permeti identificar-lo. La porta d'accés obre cap 
enfóra, permet una amplada de pas lliure de 0,80m i el 
mecanisme d'accionament és tipus palanca.
A l'interior es pot inscriure un cercle de ø1,50m lliure 
d'obstacles.
El inodor té suficient espai d'apropament presenta barres 
auxiliars, sent abatible la del costat de l'apropament.
El rentamans no té peu inferior i no existeix mirall.



7 EDIFICI: ESCOLES

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Sortida al pati des de aules

Pati del darrere

Rampa accés gimnàs

Vestuari adaptat

Planta primera:
La primera planta és de dimansions més reduïdes que la planta 
baixa. Hi trobem aules, algun despatx i serveis higiènics.

Comunicació horitzontal:
No existeixen desnivells ni graons aïllats que dificultin la 
circulació interior per la planta. 
Als dos costats de totes les portes es pot inscriure un cercle de 
ø1,50m, l'amplada de pas de les portes és de 0,80m i els 
mecanismes d'accionament són tipus palanca.

Existeix una sortida d'emergència des del passadís. La porta 
permet una amplada de pas lliure de 0,80m i s'acciona 
mitjaçant barra antipànic. 
A l'exterior, trobem una escala que permet arribar al pati 
posterior de l'edifici.
L'escala està formada per dos trams de menys de 12 graons 
seguits cadascún, sense discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada i 
amb passamà a un dels costats.

Serveis higiènics:
Existeixen dos grups de lavabos, un per a nens i un per a 
nenes. Cap de les cabines està adaptada.

Comunicació vertical:
La comunicació vertical entre la planta baixa i la primera es 
realitza a través d'escales o bé, a través d'ascensor. 

L'escala està formada per dos trams que no superen els 12 
graons seguits cadascún. No existeix cap tipus de 
discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada dels graons, i existeix 
senyalització visual en totes les esteses. No més existeix 
passamà en un dels laterals.

L'ascensor comunica les dues plantes i s'acciona mitjançant 
clau. Davant l'ascensor, a les dues plantes, es pot inscriure un 
cercle de ø1,50m. La cabina de l'ascensor és de dimensions 
adaptades (1,10 x 1,40m), té passamans i mirall en el 
parament contrari a l'accés per tal de facilitar la sortida a 
persones amb mobilitat reduïda. La cabina està perfectament 
enrasada amb el paviment. La botonera interior presenta 
senyalització en relleu i braille.



7 EDIFICI: ESCOLES

PROPOSTA FOTOS

Cabina adaptada (edifici antic)

Sortida emergència (1ª planta)

Escala 

Botonera ascensor

Planta baixa:
Accessos:
Es proposa millorar la sortida d'emergència existent, de 
manera que caldrà solucionar el trobament entre la rampa i la 
vorera, i caldrà instal·lar passamans a dues alçadades en els 
dos laterals de la rampa.

Comunicació horitzontal:
Es proposa la baixada del mostrador d'atenció al públic fins a 
una alçada de 0,85m respecte del terra.

En les rampes de la zona antiga es proposa la colocació del 
passamà a doble alçada en el lateral on ja n'existeix un.
En el hall caldrà millorar la senyalització visual de la rampa, i 
per tant, o bé es col·loca una banda de color diferenciat a l'inci 
de la rampa (igual a la del replà superior) o bé, es col·loquen 
bandes de color contrastat en el pla inclinat de la rampa. 
S'aconsella la col·locació d'un passamà al menys, en un dels 
laterals.

No s'intervé en el ressalt de les carpinteries de les aules que 
permeten sortir al pati dels petits ja que, existeix un itinerari 
adaptat per l'interior de l'edifici que permet sortir al mateix pati. 
Es proposa la substitució del passamà de la rampa d'accés al 
pati des de l'edifici antic.
Es proposa protegir els escocells del pati del darrere, 
mitjançant una reixa enrassada amb el paviment.
Caldrà sustituir el passamà de la rampa d'accés al gimnàs per 
un altre que arribi al final de la rampa i es recomana que tingui 
passamans a dos alçades.

Vestuaris:
Al costat de la porta d'accés al vestuari adaptat es col·locarà 
pictograma internacional d'accesssiblitat.

Serveis higiènics:
Al costat de la porta d'accés a la cabina adaptada es col·locarà 
pictograma internacional d'accessibilitat.

Primera planta:
Comunicació horitzontal:
Es proposa la col·locació del segons passamà en les escales 
de la sortida d'emergència.

Comunicació vertical:
Proposem la col·locació de pasamans a doble alçada en els 
dos laterals de les escales que comuniquen la planta baixa i la 
primera planta ja que, és l'escala que més s'utilitza.



VALORACIÓ EDIFICI: ESCOLES

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 25 214,20 5.355,02
E.03.06 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior. 22 214,20 4.712,42

Total capítol 03 10.067,43

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 28 214,20 5.997,62

Total capítol 05 5.997,62

Capítol 06 Senyalització tàctil

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.06.02 MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la 
preparació. 8 53,55 428,40

Total capítol 06 428,40

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.06 MI. de reixa metàl·lica galvanitzada de malla 20 x20 mm.,
inclosos el premarc i la col·locació. 2 149,94 299,88

E.09.09 M2. Anivellament diferents paviments. 5 47,60 238,00

Total capítol 09 537,88



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 4 428,40 1.713,61

Total capítol 12 1.713,61

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 2 32,13 64,26

Total capítol 14 64,26



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: LLAR D'INFANTS

 IDENTIFICACIÓ

Ús Educatiu
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Carretera a Tavèrnoles
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible X Parc. Accessible Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 8.519,63 €

8
ESTUDI

C

70,61
6.426,02
1.152,10

Eu.

96,39

774,51

7.745,12

La Llar d'Infants està situada molt propera al Dispensari i a la 
Caseta del Mestre. 
L'edifici consta de una única planta baixa. Durant l'any 2004 
es va dur a terme l'ampliació de l'edifici.

L'anàlisi s'ha realitzar a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols facilitats per l'Ajuntament.

Entorn:
La Llar d'infants es troba al mateix nivell que el Dispensari i 
per accedir-hi s'utilitza la rampa que permet accedir-hi. Des de 
l'entorn del Dispensari existeix un itinerari pavimentat 
completament a nivell que permet arribar a la Llar d'infants.

Accessos:
Existeixen dos accessos, un des de l'itinerari pavimentat del 
Dispensari i l'altre des de la carretera a Vilanova de Sau. 

L'accés des de la zona del Dispensari es realitza 
completament a nivell. Davant la porta d'accés existeix una 
religa completament enrasada amb el paviment.
La porta d'accés a l'edifici està formada per dues fulles 
abatibles que permeten, cadascuna d'elles, una amplada de 
pas lliure de 0,80m. El mecanisme d'accionament és una 
barra vertical. La porta està parcialment vidriada.

L'accés des de la carretera a Vilanova de Sau, es realitza a 
través de la rampa d'accés a la Caseta del Mestre. Aquest 
accés presenta una rampa amb pendent transversal superior 
al 2% i sense passamans. Aquesta entrada permet accedir al 
pati de la Llar d'infants i es realitza a través d'una reixa 
formada per dues fulles d'amplada de pas >0,80m.



8 EDIFICI: LLAR D'INFANTS

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Accés a l'edifici

Accés al pati des del carrer

Estora no fixada 

Distribuïdors interiors

Comunicació horitzontal:
Davant la porta d'accés a l'edifici existeix uns estora de fibra de 
coco que no està ni fixada ni enrasada amb el paviment.

En el recorregut horitzontal no existeix cap desnivell ni graó 
aïllat que obstaculitzi el pas. 
Els distribuïdors son amplis i permeten la inscripció d'un cercle 
de ø1,20m davant de totes les portes d'accés a les aules. 
L'interior de les aules és ampli i el mobiliari està correctament 
distribuït.
Les portes d'accés a les aules permeten una amplada de pas 
lliure de 0,80m, son parcialment vidriades i els mecanismes 
d'accionament son tipuds palanca.

En la zona d'administració l'atenció al públic es realitza a través 
de taules ben dissenyades.

La sortida al pati des del passadís es realitza a nivell a través 
d'una porta formada per dues fulles abatibles, que permeten 
una amplada de pas lliure de 0,80m.
La sortida al pati des de les aules (zona antiga) es realitza a 
través de portes formades per dues fulles abatibles que 
permeten una amplada de pas lliure inferior a 0,80m.

El pati presenta una vorera perimetral, des de la que s'accedeix 
més o menys a nivell a la zona no pavimentada on es troben 
els jocs infantils.

Serveis higiènics:
Dins de les aules existeixen banys per a nens petits. En la zona 
d'administració existeix el bany dels profesors que està 
completament adaptat.
S'hi accedeix a través d'una porta que obre cap enfora i permet 
una amplada de pas lliure de 0,80m. Davant la porta d'accés és 
complicada la inscripció d'un cercle de ø1,20m com a 
conseqüència de la disposició del mobiliari.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de ø1,50m. El 
rentamans no té peu ni mobiliari inferior i el mirall està a una 
alçada excessiva.
L'inodor presenta les dues barres auxiliars, sent abatible la de 
l'espai d'apropament. Aquest és suficient però s'ha instal·lat 
una dutxa en aquesta zona que tot i que no afecta a l'ús de 
l'inodor i estar completament enrasada amb el paviment, no la 
podem considerar adaptada perquè no té suficient espai 
d'apropament.



8 EDIFICI: LLAR D'INFANTS

PROPOSTA FOTOS

Portes d'accés a les aules

Vorera perimetral pati

Interior cabina adaptada

Interior cabina adaptada

Entorn:
Les intervencions corresponents a la rampa d'accés estan 
incloses en la fitxa del Dispensari.

Accessos:
En l'accés a l'edifici proposem la col·locació de senyalització 
visual en els paraments vidriats per a evitar accidents.

En l'accés que permet entrar al pati no es proposa cap 
intervenció ja que, l'accés adaptat és el prinicipal.

Comunicació horitzontal:
Caldrà fixar i enrasar amb el paviment, l'estora existent davant 
la porta d'accés per tal d'evitar accidents.

Es substituiran totes les portes de les aules que permeten sortir 
directament al pati, per unes altres de dues fulles una de les 
quals, permetrà un pas lliure de 0,80m.

En el pati es podria millorar la zona de jocs mitjançant la 
col·locació de paviment de cautxú. Tot i això es mantindria una 
zona sense pavimentar.

Serveis higiènics:
Es proposa redistribuir el mobiliari de la zona d'administració 
per tal de permetre la inscripció d'un cercle de ø1,20m davant 
la porta d'accés a la cabina adaptada.
Es colocarà pictograma internacional d'accessibilitat al costat 
de la porta d'accés a la cabina adaptada.
En el interior de la cabina, únicament es proposa la baixada del 
mirall de manera queel cantell inferior estigui a una alçada de 
0,90m respecte del terra.



VALORACIÓ EDIFICI: LLAR D'INFANTS

Aquests preus fan referència 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 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 1 70,61 70,61

Total capítol 07 70,61

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.13 Unitat de porta exterior de 80 cm. d'amplada, incloses la 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 4 1.285,20 5.140,82

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 4 321,30 1.285,20

Total capítol 08 6.426,02

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

P.01.07 M2. pavimentació zona jocs peces goma 10 105,69 1.056,90
E.09.09 M2. Anivellament diferents paviments. 2 47,60 95,20

Total capítol 09 1.152,10

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 3 32,13 96,39

Total capítol 14 96,39



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: PAVELLÓ

 IDENTIFICACIÓ

Ús Esportiu
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça c/ Font de la Sala
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable X No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Rampes
Replans
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 42.426,72 €

9
ESTUDI

C

1.598,57
1.071,00
3.619,99

Eu.

12.959,14
2.570,41
4.594,74

11.995,24

160,65

3.856,97

38.569,75

El Pavelló està situat al costat de la Plaça de la Font de la 
Sala. L'edifici es desenvolupa en un única planta  baixa.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols en paper facilitats per l'Ajuntament.

Entorn:
L'accés a la Plaça de la Font de la Sala es realitza a través de 
quatre graons sense passmans sobre els què parcialment, 
s'ha construit una rampa d'accés de vehicles que actualment 
es troba en molt mal estat de conservació.
Un cop baixada la rampa ens trobem en la plaça, que està 
sense pavimentar.
Des de la plaça accedim a una zona pavimentada que 
s'utilitza com a pista esportiva exterior, i és des d'aquesta 
zona que podem accedir al Pavelló.

Accessos:
Existeix un accés principal que es realitza des de la plaça, i 
una sortida d'emergència que també s'utilitza d'accés, en el 
Passeig del Torrent.

L'accés principal es realitza a través d'una porta formada per 
dues fulles abatibles i cadascuna d'elles permet una amplada 
de pas lliure de 0,80m. Just a la porta existeix un ressalt per 
l'exterior de 2cm i un graó de 10cm per l'interior de l'edifici.



9 EDIFICI: PAVELLÓ

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Accés principal

Sortida d'emergència

Passadís perimetral de la pista

Escales de les grades

L'altre accés es realitza completament a nivell a través d'una 
porta de grans dimensions formada per dues fulles abatibles.

Comunicació horitzontal:
Al voltant de tota la pista poliesportiva existeix un itinerari sense
cap desnivell ni graó aïllat. Des d'aquest itinerari s'accedeix a la 
pista, a les grades, als vestidors, als serveis i a l'escenari.

En la zona de grades no existeix cap reserva de places per a 
persones amb mobilitat reduïda, i únicament s'hi pot accedir a 
través d'escales sense resalt entre estesa i alçada, i sense 
passamans.
Al costat de les grades existeix una zona de bar que presenta 
el mostrador a una alçada excessiva.

L'accés a l'escenari es realitza únicament a través d'escales, 
que presenten discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada, i sense 
passamà en cap costat.

Vestuaris:
A la zona de vestuaris s'hi accedeix a través d'una porta 
formada per dues fulles abatibles, i cadascuna d'elles no 
permet una amplada de pas lliure suficient.

Entre la porta d'accés i els vestuaris existeix un desnivell salvat 
per una rampa de suau pendent i sense passamans. Entre la 
porta i l'inici de la rampa existeix un replà però de dimensions 
insuficients. Únicament el podem considerar adaptat si quan 
s'utilitzen els vestuaris, la porta d'accés està completament 
oberta per a poder permetre la inscripció d'un cercle de 
ø1,50m.

Els vestuaris s'organitzen a partir d'un distribuïdor que permet 
la inscripció d'un cercle de ø1,20m davant de totes les portes. 
Existeixen quatre vestuaris per a equips i dos vestuaris 
d'àrbitres.

L'accés als vestuaris es realitza a través de portes que 
permeten una amplada de pas lliure ≥0,80m i el mecanisme 
d'accionament és de pom giratori.
A l'interior de cada vestuari existeix una cabina no adaptada, 
una zona per a canviar-se amb els penjadors a una alçada 
excessiva, i una zona de dutxes a nivell.



9 EDIFICI: PAVELLÓ

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

PROPOSTA

Zona de grades

Mostrador del bar

Escales accés escenari

Rampa de la zona de vestuaris

Serveis higiènics:
Els serveis higiènics per als espectadors estan ubicats al costat 
de les grades.  L'accés es realitza a nivell a través d'una porta 
que permet una amplada de pas lliure de 0,80m. Els lavabos 
estan formats per dues cabines, i cap d'elles està adaptada. 

Entorn:
Es proposa la construcció d'una rampa del 10% de pendent en 
la zona on actualment estan els graons d'accés a la plaça i la 
rampa en mal estat. Es col·locaran passamans als dos 
laterales de la rampa, i el paviment del pla inclinat serà no 
lliscant tant es sec com en mullat. 
Es proposa també la pavimentació de la zona que resti sense 
pavimentar entre el final de la nova rampa i la pista exterior 
pavimentada des de la que s'accedeix a l'edifici.

Accessos:
Proposem la construcció d'un replà davant la porta, en la zona 
interior de l'edifici, a nivell de l'exterior en el que es podrà 
inscriure un cercle de ø1,50m i des del qual es construiran 
dues rampes de suau pendent per tal d'accedir al nivell del 
passadís perimetral de la pista.

Comunicació horitzonal:
Proposem la creació de reserves per a espectadors amb 
mobilitat reduïda. Per tal d'aconseguir-ho serà necessari 
eliminar algunes de les places existents en un dels laterals de 
la primera fila, enrasar-ho a nivell de l'itinerari perimetral i crear 
les places.
Es proposa també la colocació de al menys, un passamà en 
cadascuna de les escales de le sgraderies.

Es proposa també la baixada del mostrador del bar fins a una 
alçada de 0,85m respecte del terra.

En les escales d'accés a l'escenari, caldrà eliminar la 
discontinuïtat entre l'estesa i l'alçada i es recomana la 
col·locació d'un passamà.



9 EDIFICI: PAVELLÓ

PROPOSTA FOTOS

Cabina dels vestuaris i mecanisme de pom

Zona de vestuaris

Accés a dutxes dels vestuaris

Accés als lavabos dels espectadors

Vestuaris:
Es proposa la substitució de la porta d'accés a la zona de 
vestuaris per una altra que al menys, una de les fulles permeti 
una amplada de pas lliure de 0,80m. 
Recomanem que aquestes portes estiguin sempre obertes 
quan s'utilitzin els vestuaris per tal de que es pugui utilitzar la 
rampa amb comoditat.
Es recomana la col·locació de passamans als dos costats de la 
rampa. 

Es proposa l'adaptació de dos vestuaris per a grups, de 
manera que es substituirà el mecanisme d'accionament per un 
que sigui tipus presió o palanca. 
A l'interior, es modificarà la cabina per tal de que sigui 
adaptada, la porta obrirà cap enfora o serà corredissa i 
permetrà una amplada de pas de 0,80m. A l'interior es podrà 
inscriure un cercle de com a mínim ø1,20m, l'inodor tindrà dues 
barres auxiliars, sent abatible la del lateral de l'espai 
d'apropament.
Es baixarà una línia de penjadors a una alçada de 1,40m 
aproximadament, i s'adaptarà una de les dutxes existents.
Es senyalitzarà mitjançant pictograma internacional 
d'accessibilitat els vestuaris adaptats.

Serveis higiènics:
Es proposa l'adaptació dels lavabos dels espectadors. De les 
dues cabines s'en farà una de dimensions adaptades. Es 
colocarà senyalització a la porta mitjançant pictograma 
internacional d'accessibilitat. 
La porta obrirà cap enfora o serà corredissa i permetrà una 
amplada de pas de 0,80m. A l'interior es podrà inscriure un 
cercle de com a mínim ø1,20m, l'inodor tindrà dues barres 
auxiliars, sent abatible la del lateral de l'espai d'apropament.



VALORACIÓ EDIFICI: PAVELLÓ

Aquests preus fan referència 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 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.01 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies. 8 428,40 3.427,21

E.03.03 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm., 
incloses les obres prèvies. 13 535,50 6.961,52

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 8 214,20 1.713,61
E.03.06 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior. 4 214,20 856,80

Total capítol 03 12.959,14

Capítol 04 Replans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.04.05 M2. de replà a l'interior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 6 428,40 2.570,41

Total capítol 04 2.570,41

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 20 214,20 4.284,01
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 10 31,07 310,72

Total capítol 05 4.594,74



Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.03 Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.25 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions. 1 5.569,22 5.569,22

E.07.05 Unitat d'adaptació d'un lavabo existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 2 2.142,01 4.284,01

E.07.06 Unitat d'adaptació d'una dutxa existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 2 1.071,00 2.142,01

Total capítol 07 11.995,24

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 321,30 321,30

E.08.17 Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons 
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1 991,67 991,67

E.08.19 Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2 142,80 285,60

Total capítol 08 1.598,57

Capítol 09 Pavimentació

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.09.04 M2. de pavimentació de pista exterior, de formigó, acabat
lliscat, incloses les obres prèvies. 25 42,84 1.071,00

Total capítol 09 1.071,00



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 2 428,40 856,80

E.12.13 M2. modificació de tribuna per crear places per a cadires
de rodes, inclosos els acabats i les obres prèvies. 5 535,50 2.677,51

E.12.17 Unitat baixar penjadors. 2 42,84 85,68

Total capítol 12 3.619,99

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 5 32,13 160,65

Total capítol 14 160,65



DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: PISCINA

 IDENTIFICACIÓ

Ús Esportiu
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça c/ Sant Jordi
Municipi Folgueroles

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable No accessible X

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Aparells Elevadors
Rampes
Cambres higièniques
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 54.063,19 €

10
ESTUDI

C

1.285,20

Eu.

4.914,84

49.148,35

96,39

11.781,04
17.136,06
18.849,66

Les piscines és l'equipament més proper a la zona Industrial, i 
es desenvolupa en una única planta baixa.

L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions.

Recinte:
Existeixen dos accessos al recinte, un dels usuaris de la 
picina, i l'altre de vehicles.

L'accés dels usuaris es realitza a través d'una reixa d'una 
única fulla abatible que permet una amplada de pas lliure de 
0,80m. Just a la porta trobem un petit ressalt de 2cm.

L'accés dels vehicles es realitza a nivell i a través d'una gran 
reixa de dues fulles abatibles que permeten una amplada de 
pas lliure > 0,80m.

Comunicació horitzontal:
Els accessos al recinte es realitzen per dos dels laterales de 
l'edifici dels vestuaris, lavabos i el bar.
Al voltant de l'edifici existeix una zona pavimentada a nivell 
des de l'accés dels usuaris. En la zona que comunica amb 
l'accés dels vehicles, apareix un graó aïllat.

L'alçada del mostrador de la venta d'entrades i del bar 
presenta una alçada excessiva.



10 EDIFICI: PISCINA

SITUACIÓ ACTUAL FOTOS

Accés usuaris

Accés vehicles

Graó aïllat a vorera

Mostrador alt

El itinerari que permet arribar des de la vorera perimetral fins a 
la piscina, no està pavimentat i presenta pendent ja que, la 
picina es troba en una cota superior a la cota d'accés.

Un cop en el nivell de la piscina, no trobem cap altre canvi de 
nivell, i tot el voltant de la mateixa està pavimentat. 
Les dutxes existents estan completament enrassades amb el 
paviment.
No existeix cap tipus d'ajuda tècnica que permeti a persones 
amb mobilitat reduïda accedir a la picina.

Vestuaris:
La porta d'accés a la zona de vestuaris presenta una amplada 
de pas de 0,80m i el mecanisme d'accionament és tipus 
palanca. L'interior està completament compartimentat en 
vestuaris individuals de reduïdes dimensions. Les portes 
d'accés permeten una amplada de pas lliure <0,80m i cap d'ells 
està adaptat.

Serveis higiènics:
Existeixen dos cabines d'accés independent. Les portes 
permeten una amplada de pas lliure < 0,80m, obren cap enfóra 
i el mecanisme d'accionament és tipus palanca.
El interior d'aquestes cabines és reduït, cap d'elles està 
adaptada. A l'interior trobem un inodor i un rentamans sense 
peu inferior.

Dutxes:
Existeix una dutxa ubicada  entre els dos serveis higiènics. És 
d'accés independent, a través d'una porta que no permet una 
amplada de pas suficient. L'espai interior és reduït, no adaptat i 
únicament existeix una dutxa completament enrassada amb el 
paviment.



10 EDIFICI: PISCINA

PROPOSTA FOTOS

Iitnerari per accedir al nivell de piscina

Accés a lavabos i dutxa

Interior de lavabo

Interior dels vestuaris

Recinte:
Proposem eliminar el ressalt existent a l'accés dels usuaris, 
mitjançant la construcció d'un petit pla inclinat.

Comunicació horitzontal:
Proposem la baixada dels mostradors de la taquilla i del bar 
fins a una alçada de 0,85m respecte del terra per tal de facilitar 
l'apropament.

En la vorera perimetral, proposem la eliminació del graó aïllat 
que permet arribar a l'accés dels vehicles, mitjançant la 
construcció d'una rampa de pendent aproximat del 8%, i amb 
passamans als dos laterals.

L'itinerari que permet arribar des de la vorera pavimentada fins 
al nivell de la piscina, caldrà pavimentar-lo, calculant que el 
pendent sigui aproximadament del 10% i caldrà col·locar 
passamans als dos laterals. Recomanem que aquests 
passamans siguin a doble alçada ja que, molts dels usuaris 
seran nens petits.

Caldrà instal·lar una grúa que faciliti l'accés a l'interior de la 
piscina a persones amb mobilitat reduïda.

Serveis higiènics:
Proposem la modificació dels serveis higiènics, de manera que 
aprofitant l'espai que ocupa la dutxa intermitja, es puguin crear 
dos cabines adaptades.
L'accés a cadascuna de les cabines es realitzarà a través de 
portes que obrin cap enfora o bé, siguin corredisses, i que 
permetin una amplada de pas lliure de 0,80m. A l'interior es 
podrà inscriure un cercle de ø1,20m com a mínim. L'inodor 
tindrà un espai d'apropament lateral de 0,80m i es col·locaran 
barres auxiliars, sent abatible la del lateral de l'espai 
d'apropament.
El rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior. 
A l'exterior, al costat de les portes, es col·locarà senyalització 
mirjançant pictograma internacional d'accessibilitat.

Vestuaris:
Proposem la creació d'un vestuari completament adaptat amb 
una dutza adaptada. La porta d'accés obrirà cap enfóra o bé 
serà corredissa, i permetrà una amplada de pas lliure de 
0,80m. Es senyalitzarà el vestuari adaptat mitjançant un 
pictograma internacional d'accessibilitat.
A l'interior es podrà inscriure un cercle de com a mínim 
ø1,20m. La dutxa tindrà un espai d'apropament de 0,80m, un 
seient abatible i barres auxiliars.



VALORACIÓ EDIFICI: PISCINA

Aquests preus fan referència 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 Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.01.13 Unitat de Pool-lift, grua mòbil o fixa per a piscines,
incloses les obres prèvies. 1 11.781,04 11.781,04

Total capítol 01 11.781,04

Capítol 03 Rampes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.03.01 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies. 8 428,40 3.427,21

E.03.02 M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 20 535,50 10.710,04

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 14 214,20 2.998,81

Total capítol 03 17.136,06

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.03 Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.25 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions. 2 5.569,22 11.138,44

E.07.04 Unitat de bany vestidor, 2.25 x 2.75 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions. 1 7.711,23 7.711,23

Total capítol 07 18.849,66



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 3 428,40 1.285,20

Total capítol 12 1.285,20

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.01 Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres. 3 32,13 96,39

Total capítol 14 96,39
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4.1 PLA D’ACTUACIÓ EN EL TRANSPORT 
 

 

1-. INTRODUCCIÓ 
 

Per què un Pla d’Accessibilitat en el Transport ? 
 
Moure’s és una necessitat inherent a l’ésser humà i un dret que tothom té. D’ençà de 

l’aparició del ferrocarril i dels vehicles motoritzats aquests han tingut un paper important 

en la forma de vida en aquelles societats on s’han estès, tot i això el desplaçament a 

peu encara és la forma majoritària de moure’ns, especialment dins d’un mateix 

municipi. Són nombrosos els inconvenients de l’ús del vehicle privat: emissió de gasos 

contaminants, sorolls, ocupació de l’espai públic obligant als vianants a caminar per 

voreres generalment estretes. Davant del creixent ús del cotxe, el transport públic i el 

caminar apareixen com l’alternativa sostenible i de major benefici social. 

 

La cadena del transport considera el transport com un sistema interconnectat des de 

l’origen fins a la destinació final. Cada element d’aquesta cadena (les unitats mòbils, les 

parades d’autobús, les parades de taxis, la informació, els carrers per on es transita, 

etc.) han de tenir un disseny agradable i ser accessibles a tots els ciutadans. 

 

Les mesures necessàries per potenciar els desplaçaments a peu ja estan incloses dins 

de les actuacions previstes en el volum d’Espai Públic del present Pla d’Accessibilitat. 

Així en aquest volum es fa atenció al transport públic i també al transport privat 

analitzant les reserves d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Els seus 

continguts se centren en una diagnosi de l’estat d’accessibilitat del transport amb les 

actuacions necessàries acompanyades d’una valoració econòmica de les mateixes. 
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Documentació del capítol de Transport 
 
La documentació que inclou aquest capítol és la següent: 

 

• Àmbit d’actuació: L’àmbit d’actuació d’un Pla d’Accessibilitat en el Transport inclou 

la descripció de les línies de transport que afecten al municipi, els serveis d’autobús 

urbans i interurbans, els sistemes de ferrocarril, el servei de taxis, la distribució de 

places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda i els 

aparcaments municipals. L’estudi inclou l’anàlisi tant de les infraestructures fixes 

(parades, estacions i places d’aparcament) com de les unitats mòbils que cobreixen 

el servei. Les propostes es faran només dels elements fixes, siguin o no de 

competència municipal. 

 

• Anàlisi de l’estat actual i propostes d’intervenció: Apartat en el qual, mitjançant 

fitxes individuals, es realitza la diagnosis i es detalla una proposta de millora dels 

elements de transport citats anteriorment. S’adjunta una explicació dels criteris 

utilitzats prenent com a referència les normes d’accessibilitat dictades per la llei 

catalana així com altres recomanacions en el camp del Disseny per a Tothom. 

Finalment es recullen aquells aspectes positius i problemàtiques de caire general 

que s’han localitzat durant la diagnosis i també es descriuen les intervencions més 

comunes proposades. 

 

• Fases d’execució: Es dissenya un pla d’etapes que fa assumible tècnicament i 

econòmica les propostes, amb el detall dels elements inclosos en cada fase junt 

amb el pressupost resultant de les intervencions que s’han descrit en el punt 

anterior. 

 

• Pressupost: Estimació econòmica del cost de les obres necessàries per a la 

realització de les propostes. Es presenta un resum global així com estructurat per 

fases. 

 

• Indicadors: Resum mitjançant indicadors de l’estat actual dels elements de 

transport. 
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Descripció del operadors de transport: 
 
L’únic operador de transport que dona cobertura al municipi de Folgueroles es Autocars 

J. Comasolivas. 
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2-. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

S’han recollit dades de tots els elements de transport del municipi de Folgueroles. Les 

dades van ser aportades per l’Ajuntament i inspeccionades durant el més de novembre 

de l’any 2006.  

 

La següent taula mostra un resum del conjunt d’elements que s’han estudiat: 

 

Element Quantitat 

Parades interurbanes d’autobús 1 

Parades de taxis 1 

Reserves públiques d’aparcament  1 

TOTAL 3 
 

 

 

2.1-. EL SERVEI D’AUTOBÚS 
 

2.1.1-. Les línies  
 

Folgueroles disposa de 2 línies interurbanes amb servei regular d’autobús que donen 

servei al municipi. Ambdues línies són explotades per l’empresa Autocars J. 

Comasolivas. 

 

Codi Origen - Final Àmbit Operador 
L 01 Vic - Folgueroles - Sant Julià de Vilatorta  Comarcal J. Comasolivas 

L 02 Vic - Sau  Comarcal J. Comasolivas 
 

 

Les principals característiques d’aquestes línies són: 
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L 01: Línia que connecta les localitats de Vic, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta 

passant per Calldetenes. Realitza un total d’11 serveis en dies feiners encara 

que alguns són parcials (no realitza l’itinerari complert) i 2 els dissabtes, dia de 

mercat a Vic (capital de comarca). 

 

L 02: Aquesta línea que es pot interpretar com una extensió de la línia anterior. i 

connecta Vic amb Sau i només realitza un viatge, els dissabtes. 

 

La informació sobre els horaris anteriors ha estat extreta de la web de mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya (www.gencat.net/mobilitat). 
 

 

2.1.2-. Les parades  
 

 

Folgueroles disposa d’una única parada d’autobús.  

 

Codi Localització Línies Àmbit 
BI 01 Font del Rector L 01 - L 02 Interurbà 

 

 

 

2.2-. ELS TAXIS 
 

Folgueroles disposa d’una única parada de taxis ubicada a la Plaça Jacint Verdaguer, 

al costat del centre urbà.  

 

Codi Localització 
TX 01 Plaça Jacint Verdaguer 

 

 

No existeix cap llicència de taxi adaptat a Folgueroles. 

 



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles – 4. Pla d’actuació en el Transport 
 

 

 

11

2.3-. LES RESERVES D’APARCAMENT  
 

Folgueroles disposa d’una única reserva pública d’aparcament reservada a persones 

amb mobilitat reduïda Aquesta plaça reservada es troba ubicada a la Plaça Jacint 

Verdaguer, al costat de la parada de taxi i prop del centre urbà on hi ha, entre altres, 

l’Església i l’Ajuntament 

 

Codi Ubicació Tipologia  Cobertura places 
RA 01 Plaça Jacint Verdaguer en línia Centre urbà 1 

 

 

 

2.4-. RESUM DELS ELEMENTS DE TRANSPORT  
 

Taula resum dels elements de transport: 

 

Codi Localització Àmbit 
BI 01 Font del Rector Compartit 

TX 01 Plaça Jacint Verdaguer Municipal 

RA 01 Plaça Jacint Verdaguer Municipal 
 

 

En ser el Pla d’Accessibilitat una eina de gestió municipal s’analitza bàsicament la 

parada de taxis, la reserva pública d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda i 

els aspectes de competència municipal que afecten a la parada d’autobús. La parada 

d’autobús és competència de la DGPT (Direcció General de Ports i Transport) de la 

Generalitat. De totes maneres, s’ha inclòs en l’àmbit d’estudi ja que aspectes com ara 

la seva ubicació són consensuats amb l’Ajuntament, i altres, com la urbanització i 

l’accessibilitat dels entorns són de competència municipal.  

 

El material mòbil, en aquest cas l’autobús de l’empresa J. Comasolivas, a més de ser 

de gestió privada no és un vehicle adaptat i per tant no s’analitzarà. 
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La proposta d’intervenció únicament recull les intervencions necessàries per adaptar 

l’àmbit d’estudi de competència municipal anteriorment detallat. 

 

Tot seguit es mostra el plànol TR01 amb la ubicació dels elements de transport. 
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3-. RECOMANACIONS EN EL DISSENY D’ELEMENTS DE TRANSPORT  
 

A continuació s’expliquen els aspectes relacionats amb l’accessibilitat que es van tenir 

en compte durant la recollida de dades a l’hora de valorar l’estat actual de cada un dels 

diferents elements de transport i poder escollir les actuacions adequades a cada cas. 

 

 

3.1-. LES PARADES D’AUTOBÚS  
 

S’han dividit els aspectes a estudiar en 4 punts. 

 

1. La cobertura de les parades 

 
En el transport urbà, la distància entre el domicili i la parada és un factor clau a l’hora 

d’escollir l’autobús com a mitjà de transport. Per als usuaris amb problemes de 

mobilitat aquest aspecte esdevé primordial, i considerant les seves limitacions, es 

recomana que existeixi alguna parada d’autobús a menys de 200 m. de qualsevol zona 

residencial.  

 

A diferencia d’un servei urbà, les parades interurbanes no tenen la funció de donar 

cobertura a tot el municipi. De totes maneres, es recomana que aquestes estiguin ben 

distribuïdes al llarg del seu itinerari oferint cobertura a aquelles zones més poblades.  

 

2. L’entorn de les parades 

 
Les característiques de la via pública on està situada la parada és una qüestió que 

afecta tant a l’embarcament dels usuaris a l’autobús com a la circulació dels vianants. 

Una condició indispensable per accedir a la parada és que aquesta es trobi en un 

entorn urbanitzat i accessible.  

 

Per no trencar la cadena de transport convé que el recorregut des de l’origen del nostre 

desplaçament (des de casa per exemple) fins la parada sigui adaptat. Com es comenta 

en la introducció, aquest és un punt que queda fora de l’abast d’aquest volum de 

transport i tant sols es considerarà el recorregut dins l’entorn més immediat. 
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3. L’accés a l’autobús. 

 
En aquest apartat es fa referència a un altra dels punts importants de la cadena de 

transport: l’accés a l’autobús des de la parada. Els dos aspectes fonamentals per 

garantir un bon accés a l’autobús (tant per entrar com per sortir del vehicle) són: 

 

a) Separació entre autobús i vorera 
 
La separació que existeix entre la vorera i el pis del 

vehicle dificulta l’acció de pujar o baixar de l’autobús a 

una part important de la població ( gent gran, nens 

petits, etc...). 

 

Per tal d’analitzar i solucionar aquest punt cal fer una 

distinció entre la separació horitzontal i la vertical: 

 
- La separació horitzontal entre la parada i 

l’autobús depèn de la maniobra d’aproximació de 

l’autobús a la vorera. Els factors que provoquen 

que aquesta no es pugui realitzar correctament i 

per tant que la separació horitzontal sigui 

excessiva són:  

 
a) Les parades ubicades en trams curvilinis no 

permeten acostar les portes centrals i posteriors 

a la vorera. La solució en aquest cas passa per 

reubicar la parada. 

 

b) Les parades ubicades en trams de carrers 

amb línia d‘aparcament necessiten d’una reserva 

per a l’autobús per evitar que els vehicles 

aparcats dificultin l’apropament a la parada. Un 

autobús standard de 12 m de longitud necessita 

disposar aproximadament d’uns 30 m de reserva 

per assegurar una correcta aproximació a la 

Exemple d’aproximació  
al punt de parada 

 
 

bus

Parada de bus

 

 

 

 

 
 

Problemes d’aproximació. 
Parades ubicades en tram 

curvilini 
 
 

bus
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 bu

s

Problemes d’aproximació. 
Parada ubicada en una 

rotonda 

bus

Parada de bus
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vorera, una reserva excessivament petita 

dificultarà o impedirà l’apropament. Igualment 

succeeix amb els queixals o espais d’aparcament 

o de parada guanyats a la vorera. 

 
c) Un altre factor clau per aconseguir disminuir la 

separació horitzontal és conscienciar el 

conductor de la importància de la maniobra 

d’aproximació. Per aquest motiu es recomana 

que realitzin un curs d’atenció a les persones 

amb mobilitat reduïda que servirà a més per tenir 

un major coneixement de les necessitats 

d’aquest col·lectius. 

 

- En serveis urbans i suburbans, la disminució de 

la separació vertical es resol mitjançant la 

utilització de vehicles de pis baix que permetin a 

més l’agenollament de l’autobús. En serveis 

interurbans, encara que l’autobús no sigui de pis 

baix, cal utilitzar vehicles on la separació vertical 

entre la calçada i el primer graó no sigui 

excessiva, recomanant-se que aquesta no superi 

els 36 cm. Si el vehicle disposa de plataforma 

elevadora, la limitació de la separació vertical és 

efectiva per a les persones ambulants amb 

problemes de mobilitat ja que podran accedir de 

manera més còmoda a l’interior del vehicle. 

 

Es necessari per tant que l’embarcament es 

realitzi des d’una vorera ja que en cas contrari, la 

rampa d’accés per a usuaris de cadires de rodes 

podria sobrepassar la màxima pendent 

recomanada. En aquest sentit, és recomanable, 

Problemes d’aproximació 
en una parada ubicada en 

una rotonda 
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bus

Problemes d’aproximació. 
Reserva de longitud 
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reserva insuficient 
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sempre que les característiques de la via ho 

permetin, la col·locació d’alguna infraestructura 

que augmenti l’alçada del punt des d’on s’efectua 

l’embarcament. Una solució indicada és la 

incorporació d’andanes d’embarcament ja que 

aquestes són uns 8 cm més altes que la vorera. 

En entorns no urbanitzat o descampats es 

recomana la incorporació de ‘voreres postisses 

adaptades’, una espècie de plataformes 

d’embarcament amb rampes d’accés als laterals. 

 

 

b) Disposar d’espai necessari a la parada 
 
La parada ha de disposar de l’espai suficient on els 

usuaris es puguin esperar sense entorpir la circulació 

de la resta de vianants. A més, durant l’embarcament, 

les persones amb cadires de rodes necessiten 

disposar d’un espai lliure d’embarcament amb una 

profunditat mínima de 2,10 m (recomanable 2,50 m) al 

davant de les portes d’accés (normalment les portes 

centrals) per poder embarcar còmodament a 

l’autobús. Aquest és l’espai necessari per desplegar la 

rampa o la plataforma elevadora i poder efectuar un 

gir per encarar la rampa o després de baixar de 

l’autobús. L’espai necessari per a realitzar aquesta 

maniobra està definit per una circumferència de radi 

1,20m. (recomanable 1,50m.). 

 

La presència de mobiliari urbà (fanals, bancs, 

escossells o la pròpia marquesina) pot dificultar 

l’accés a l’autobús ja que aquest pot quedar just 

davant de les portes del vehicle. Es recomana per tant 

eliminar el mobiliari urbà en tota la longitud de la 

Esquema de vorera 
postissa adaptada 

 
 

Parada ubicada a nivell de 
carretera en un descampat 

 
 

Necessitat d’espai lliure 
d’embarcament 

 

Profunditat de vorera 
insuficient 
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parada o com a mínim del davant de les portes 

d’accés a l’autobús (és per aquest motiu que sovint és 

important definir el punt exacte de parada que 

normalment coincideix amb la part davantera de la 

marquesina o amb el pal de parada). 

 

La incorporació d’una andana d’embarcament és una 

solució que garanteix que es respectin els dos 

aspectes anteriors: per un costat es guanya espai en 

la parada i per l’altre evita l’existència d’obstacles 

enfront les portes de l’autobús. Es recomana la 

col·locació d’una andana d’embarcament en parades 

amb reserves per l’autobús situades en carrils 

d’aparcament amb una ocupació alta. D’aquesta forma 

s’evita que els cotxes ocupin aquesta zona, es facilita 

la maniobra d’apropament i es guanya espai 

d’aparcament per als vehicles privats o per altres usos 

com ara contenidors reciclables. 

Elements a la vorera en 
zona d’embarcament  

 
 

Andanes d’embarcament 
 

 

ESPAI RESERVAT PER A 
CONTENIDORS RECICLABLES

 
Esquema d’una andana d’embarcament 
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4. Els elements de les parades 

 
Les parades estan formades usualment per una marquesina o bé per un pal de parada. 

El seu disseny ha de complir una sèrie de funcions per les quals han estat concebuts: 

senyalització de la parada, disposar d’un espai destinat a la informació, aixopluc (en el 

cas de les marquesines), etc... Al mateix temps hauran de tenir present que les 

característiques físiques de totes les persones no són iguals (alçada, capacitat per 

moure’s, etc..) i per tant cal adoptar mesures que s’adaptin a tothom. 

 

a) La marquesina: 
 
Els criteris que determinen si una marquesina és adaptada són els següents: 

 
Ubicació: 

1. La marquesina s’ubicarà en una vorera o, si es troba en un descampat, tindrà per 

base una vorera postissa adaptada. En tots dos casos el paviment serà 

antilliscant. 

2. Les marquesines han de deixar un espai lliure de pas de 90 cm.  

 
Disseny: 

3. Tenir una alçada mínima de vol de 2,10 m. Els elements que sobresurtin més de 

15 cm, tindran un element fix de 15 cm d’alçada per ser detectats per a persones 

amb dificultats visuals. En cas contrari, es situaran per sobre els 2,10 m d’alçada. 

4. Es recomana que la marquesina estigui tancada com a mínim per la seva part 

posterior. 

5. Es permetrà l’accés a l’interior de la marquesina a través d’un espai lliure 

d’obstacles de 80 cm d’amplada mínima.  

6. Els elements de material transparent de la marquesina es senyalitzaran mitjançant 

franges de colors contrastats col·locades entre els 80 i els 170 cm d’alçada 

(evitant accidents de persones amb resta visual o simplement despistades). 

7. la marquesina disposarà d’una superfície lliure de 90 cm x 120 cm, reservada per 

a usuaris de cadires de rodes, per a la col·locació de cotxets o altres estris d’ajut. 
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8. La marquesina disposarà d’un banc d’una alçada compresa entre els 45 i els 50 

cm (encara que preferiblement a 45 cm). Es recomana també que la marquesina 

disposi d’un suport isquiàtic. 

 

45
 c

m

11
0 

cm

21
0 

cm

18
0 

cm

Senyalització d'elements       
transparents

Zona reservada a usuaris 
de cadira de rodes

Panell informatiu

120 cm
90 cm

 
Esquema de marquesina adaptada 

 

 

Informació: 
9. Ha d’existir un panell destinat a la informació. El panell s’ubicarà en un espai 

fàcilment accessible de manera que  les persones amb dificultats visuals han de 

poder aproximar-s’hi tant com els hi sigui necessari.  

10. Les marquesines han d’incorporar la informació pròpia del servei: identificació del 

servei d’autobús, nom de la parada, línies que utilitzen la parada (indicant-ne les 

línies adaptades mitjançant el símbol d’Accessibilitat) i els horaris. És 

recomanable que s’inclogui informació de caràcter secundari com per exemple les 

tarifes vigents i altres. Seria interessant disposar també d’un diagrama o plànol 

amb el recorregut d’aquestes línies. La informació existent a la parada ha de ser 

fiable. Cada cop que hi hagi una variació en el recorregut d’una línia o dels horaris 

aquesta informació s’ha d’actualitzar 
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11. La informació ha d’estar ubicada entre els 110 i els 150 cm d’alçada, alçada que 

es considera prou correcta per poder ser llegida per una persona que es desplaça 

en cadira de rodes. Aquesta ubicació es podria millorar si es situa la informació 

entre els 100 i els 140 cm d’alçada que és l’alçada adient per a persones usuàries 

de cadira de rodes. Aquesta nova alçada però pot dificultar la lectura a persones 

ambulants amb deficiència visual, fet que comporta que la millor solució sigui 

duplicar la informació a una alçada superior, entre el 140 i 180 cm. 

12. La tipografia utilitzada serà de traçada nítida i de disseny senzill, amb colors 

contrastats entre text i el fons. La seva mida variarà en funció de la distància de 

lectura. Es recomanable a més que la informació estigui il·luminada directament. 

 

 

b) El pal de parada: 
 
Els criteris per determinar si el pal de parada es pot considerar adaptat són:  

 
Ubicació: 

1. El pal de parada s’ubicarà en una vorera o, 

si es troba en un descampat, tindrà per base 

una vorera postissa adaptada. En tots dos 

casos el paviment serà antilliscant. 

2. El pal de parada ha de deixar un espai lliure 

de pas de 90 cm.  

 
Disseny: 

3. La banderola, si existeix, estarà situada per

sobre els 210 cm d’alçada. 

4. Els elements que sobresurtin més de 15 cm, 

tindran un element fix de 15 cm d’alçada per 

ser detectats per a persones amb dificultats 

visuals. En cas contrari, es situaran per 

sobre els 2,10 m d’alçada. 
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Informació: 
5. El suport informatiu del pal de parada s’ubicarà en un espai fàcilment accessible de 

manera que  les persones amb dificultats visuals han de poder aproximar-s’hi tant 

com els hi sigui necessari 

6. El pal de parada ha d’incorporar la informació pròpia del servei: identificació del 

servei d’autobús, nom de la parada, línies que utilitzen la parada (indicant-ne les 

línies adaptades mitjançant el símbol d’Accessibilitat) i els horaris. Seria interessant 

disposar també d’un diagrama o plànol amb el recorregut d’aquestes línies. La 

informació existent a la parada ha de ser fiable. Cada cop que hi hagi una variació 

en el recorregut d’una línia o dels horaris aquesta informació s’ha d’actualitzar. 

7. La informació ha d’estar ubicada entre els 110 i els 150 cm d’alçada, alçada que 

es considera prou correcta per poder ser llegida per una persona que es desplaça 

en cadira de rodes. Aquesta ubicació es podria millorar si es situa la informació 

entre els 100 i els 140 cm d’alçada que és l’alçada adient per a persones usuàries 

de cadira de rodes. Aquesta nova alçada però pot dificultar la lectura a persones 

ambulants amb deficiència visual, fet que comporta que la millor solució sigui 

duplicar la informació a una alçada superior, entre el 140 i 180 cm. 

8. la tipografia utilitzada serà de traçada nítida i de disseny senzill, amb colors 

contrastats entre text i el fons. La seva mida variarà en funció de la distància de 

lectura. La tipografia i els pictogrames de la banderola que senyalitza la parada 

seran de colors vius i contrastats, i de la mida més gran possible. Finalment es 

recomanable que la informació estigui il·luminada.  

 

 

3.2-. LES UNITATS MÒBILS D’AUTOBÚS  
 

A continuació es recullen les característiques tècniques i funcionals en qüestió 

d’accessibilitat que han de complir els autobusos de transport públic per tal que es 

puguin considerar adaptats. A la vegada es recullen altres aspectes de Disseny per a 

Tothom (DfA) que en milloren la usabilitat per part dels viatgers.  
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Per a la redacció d’aquest apartat s’han consultat un seguit de referències 

bibliogràfiques a diferents nivells. Els documents donen criteris i recomanacions per tal 

de millorar l’accessibilitat i, conseqüentment, la usabilitat dels diferents elements del 

transport públic, ja sigui de caràcter general o aplicat més concretament al transport en 

autobús. 

 

El Codi d’Accessibilitat de Catalunya és el referent legal en qüestions d’accessibilitat 

dins el territori català. A nivell europeu existeix la directiva del Consell de la Unió 

Europea 2001/85/CEE. Finalment, el COST 322 és un document d’àmbit europeu 

centrat bàsicament en els autobusos de pis baix. 

 

Seguidament es detallen les especificacions tècniques i funcionals que han de complir 

els vehicles adaptats. 

 

1. Aspectes generals 
 
El Símbol Internacional d’Accessibilitat es col·locarà en un lloc clarament visible a la 

part frontal exterior per tal d’informar als usuaris d’aquest fet.  

 

Els passamans tindran una secció igual o funcionalment equivalent a un tub rodó de 3 a 

5 cm de diàmetre i han d’estar separats com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

 

El revestiment del terra del vehicle ha de ser antilliscant i la seva inclinació no superarà 

el 8%. 

 

2. Porta davantera d’accés 

 
La porta davantera ha de permetre el pas als viatgers i disposar dels elements 

necessaris per facilitar l’accés fins als primers seients mitjançant l’existència de punts 

de recolzament i passamans. 

 

El pis de la porta ha de quedar a una distància de la vorera que permeti un accés amb 

uns desnivells verticals assumibles pels usuaris. L’alçada del graó d’accés al vehicle no 

ha de superar els 27 cm un cop realitzada la maniobra d’agenollament. 
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La dimensions mínimes de la porta d’accés seran de 200 cm d’alçada i 80 cm 

d’amplada.  

 

3. Portes d’accés a usuaris de cadires de rodes 

 
La porta d’accés a usuaris de cadira de rodes té 2 funcions: per baixar de l’autobús i és 

la porta que utilitzen els usuaris que requereixin d’ajudes tècniques per accedir al 

vehicle (rampa o plataforma elevadora). 

 

Totes les portes han de permetre el pas dels viatgers i facilitar-ne els seus moviments 

mitjançant punts de recolzaments i passamans. Les dimensions mínimes d’aquestes 

portes són les mateixes que la porta davantera: 200 cm d’alçada i 80 cm d’amplada. 

 

La porta d’accés per a usuaris de cadira de rodes ha de disposar d’una rampa o una 

plataforma elevadora que compleixin els següents requisits: 

− Ha d’existir un polsador exterior de petició de rampa o plataforma elevadora amb 

feedback tàctil i acústic situat a una alçada d’uns 95cm i senyalitzat amb el 

pictograma d’accessibilitat bon contrast de color. 

− La rampa, d’accionament automàtic per part del conductor, ha de tenir una 

amplada ≥ 90 cm i una llargada ≤ 100 cm Tindrà el contorn correctament 

senyalitzat amb colors contrastats i paviment antilliscant.  

− La plataforma elevadora ha de tenir una amplada ≥ 80 cm i una llargada ≤ 120 cm, 

i podrà funcionar amb una massa mínima de 300 kg. Disposarà d’un mecanisme 

automàtic que s’activarà quan la plataforma estigui en funcionament i que 

impedirà que la cadira de rodes pugui sortir rodant. 

− Finalment existirà un sistema d’avís sonor i visual tant a l’interior com a l’exterior 

del vehicle durant les maniobres de desplegament i replegament de la rampa o la 

plataforma elevadora. 
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4. Circulació interior 

 
La zona de circulació interior ha de ser suficientment ampla i ha de permetre als usuaris 

realitzar la compra del seu bitllet quan aquesta sigui necessària de manera còmoda, la 

seva validació i posteriorment també els ha de permetre dirigir-se al seient desitjat.  

 

L’amplada lliure de circulació des de la porta d’accés davantera fins a la porta central 

(zona de pas obligatori per a la majoria dels usuaris) ha de ser ≥ 90 cm. L’alçada lliure 

de pas en tota zona de circulació del vehicle ha de ser ≥ 2,10m. 

 

Al costat dels espais reservats a usuaris de cadires de rodes (espais UCR) existirà un 

espai que permeti inscriure un cercle de diàmetre 148 cm per a realitzar girs i facilitar 

els canvis de direcció. 

 

El revestiment del terra del vehicle ha de ser antilliscant i la seva inclinació no pot 

superar el 8%. Es recomana que no existeixi cap graó aïllat. En cas contrari serà ≤ 16 

cm d’alçada i estarà clarament senyalitzat amb una banda de color diferenciat. 

 

5. Seients 

 

Existiran almenys 4 seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda no usuaris 

de cadira de rodes correctament senyalitzats amb els pictogrames internacionals i 

situats en una zona propera al conductor. Aquests seients han d’anar equipats amb 

recolzabraços retràctils per tal de facilitar l’accés als usuaris. 

 

Com a mínim la meitat dels seients no tindran cap mena de pedestal que hi dificulti 

l’accés i es recomana que almenys un d’ells disposi d’espai per a un gos pigall.  

 

Els seients individuals han de tenir una amplada ≥ 50 cm i els seients contigus ≥ 45 cm. 

La fondària dels seients ha de ser ≥ 35 cm. Finalment l’alçada dels seients ha d’estar 

entre els 40 i 50 cm tot i que es recomana que aquesta sigui de 45 cm (gràfic 1). 
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La separació entre seients enfrontats ha de ser ≥ 130 cm i entre seients en fila ≥ 65 cm 

(gràfic 2). 

 

Gràfic 1: Dimensions dels seients 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2: Separació entre seients 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Espai UCR reservat per a usuaris de cadira de rodes 

 
Existirà un espai reservat per a usuaris amb cadira de rodes (espai UCR) que a la 

vegada pugui servir per a emmagatzemar paquets, estarà proper a la porta d’accés i 

disposarà d’un espai d’aproximació que permeti inscriure una circumferència de 148 cm 

de diàmetre per permetre el gir. 

 

Tot espai UCR ha de permetre a l’usuari viatjar orientat en el sentit longitudinal del 

vehicle(es recomana que viatgi mirant cap a la part posterior del vehicle i amb el 

130 cm
65 cm

50 cm 

35 cm 

40-50 cm

45 cm 45 cm
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respatller de la cadira de rodes recolzat contra un respatller encoixinat i inclinat habilitat 

en l’espai UCR ja que es creu que aquesta és la posició més segura). Els respatllers 

disposaran de cinturons de seguretat per maximitzar la subjecció de l’usuari i de la 

cadira de rodes.  

 

El respatller encoixinat estarà col·locat entre els 48 i 130 cm d’alçada i tindrà una 

amplada aproximada de 30 cm per permetre que les rodes posteriors de la cadira es 

situïn una a cada costat del recolzament encoixinat. La seva inclinació en relació a la 

vertical estarà entre els 0 i 20º.  

 

L’espai reservat ha de tenir unes dimensions mínimes de 90 cm d’amplada per 130 cm 

de llargada. El respatller podrà envair un màxim de 25 cm l’espai UCR. A més podran 

existir seients plegables en l’espai UCR sempre que respectin les dimensions mínimes 

d’aquest espai. 

 

L’espai UCR ha d’incorporar en el parament lateral un passamans a una alçada 

aproximada de 85 cm i una barra horitzontal a 125 cm d’alçada per als viatgers que 

viatgin dempeus (en autobusos urbans). 

 

Cada plaça disposarà d’un polsador de petició de rampa o plataforma elevadora amb 

feedback tàctil i acústic, de color contrastat i senyalitzat amb el pictograma 

internacional d’accessibilitat i situat entre els 40 i 100 cm d’alçada. 

 

7. Validació de bitllets 
 
Les boques d’entrada i sortida del bitllet de l’aparell de validació han d’estar situades 

dins del marge de manipulació, entre els 80 i els  140 cm.  

 

Ha de disposar de feedback visual (leds lluminosos, verd o vermell, per informar de la 

validació del bitllet,) i acústic (tons aguts per a la correcta validació i tons greus en cas 

contrari) i ha de donar informació del nº de viatges restants (display de text on també 

s’informa de possibles incidències). 
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8. Sistema de sol·licitud de parada 

 
L’autobús disposarà d’un sistema de sol·licitud de parada que informi al conductor i a la 

resta del passatge que algú desitja baixar a la propera parada. Aquest sistema 

incorporarà un seguit de polsadors de color contrastat repartits uniformement pel 

vehicle  

 

El sistema disposarà de feedback acústic i visual per informar al conductor i a la resta 

d’usuaris. El feedback acústic ha de ser audible des de tot el vehicle i el feedback visual 

ha de constar almenys d’un display on aparegui el missatge “Parada sol·licitada” visible 

des de tot el vehicle. En cas que això no sigui possible es pot pensar en la col·locació 

de més d’un display al llarg del vehicle.  

 

9. Sistema de preavís de parada  

 
Existirà un sistema de preavís de parada que avisi de la propera parada als usuaris de 

l’interior del vehicle uns 50 m abans d’aquesta i que informi de la línia i del sentit de 

circulació a l’exterior del vehicle quan aquest arribi a la parada. 

 

La informació subministrada pel sistema de preavís de parada ha d’estar tant en format 

acústic audible en tot el vehicle com en format visual per mitjà d’un o més displays que 

siguin visibles des del màxim nombre de punts del vehicle. 

 

 

3.3-. EL SERVEI DE TAXIS  
 

Una parada de taxi es considera accessible quan es compleixen els següents requisits: 

1. Senyalitzar la parada amb un senyal vertical amb la icona de taxi, posant especial 

atenció en la mida i color de lletra i fons per tal que sigui llegible. 

2. Ha d’existir un cartell amb la informació necessària (nº de telèfon on trucar) en cas 

que no hi hagi cap taxi esperant-se a la parada. És aconsellable també disposar 

d’un telèfon a la parada per tal que els usuaris puguin fer les peticions de servei. 

3. Cal que existeixin itineraris adaptats per a vianants en l’entorn de la parada.  
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3.4-. LES RESERVES D’APARCAMENT   
 

Les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda han de 

complir el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

Caldrà que existeixi un gual adaptat als entorns immediats ( < 25 m ). En aquest sentit 

es recomana que es situïn al costat de passos de vianants adaptats ja que d’aquesta 

manera es garanteix l’itinerari adaptat. 

 

Es recorda que la Comunitat Europea recomana que les persones discapacitades que 

disposin de la targeta de permissibilitat d’aparcament han de poder aparcar en sense 

limitació horària en zones blaves, i en zones de càrrega i descàrrega. A més també 

recomana que es permeti l’aparcament en qualsevol punt de la via pública que no 

dificulti els pas de vianants, l’activitat dels serveis d’emergència (ambulàncies, policia o 

bombers) o dels serveis públics de transport (parades d’autobús, girs d’autobusos, 

etc.). Aquestes àrees per tant permet ampliar l’oferta de reserves d’aparcament. 

 

És important vetllar per la correcta utilització de les reserves procurant que no siguin 

utilitzades per usuaris que no disposin de la targeta de permissibilitat d’aparcament. 

 

 



Pla d’Accessibilitat de Folgueroles – 4. Pla d’actuació en el Transport 
 

 

 

30

4-. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ  
 

En aquest apartat es fa la diagnosi i la proposta d’actuació dels elements de transport 

del municipi de Folgueroles. 

 

 

4.1-. FITXES 
 

La presentació tant de la diagnosi de l’estat actual, com de la proposta d’intervencions i 

el pressupost d’adaptació dels elements de transport es realitza a través de fitxes 

individuals per a cadascun dels elements de transport inclosos en l’àmbit d’estudi. 

 

 

4.1.1-. Interpretació de les fitxes 
 

Les fitxes individuals de cada un dels elements de transport incorporen la següent 

informació dividida en 5 grans apartats: 

 

1. Informació general: inclou l’identificador de l’element, el tipus d’element de transport 

que s’analitza (parada d’autobús, de taxi, estació de tren, reserva d’aparcament, etc.), 

l’àmbit del servei i/o competència i la qualificació d’accessibilitat. També inclou altres 

característiques més especifiques de cada element de transport: nom de l’element (si 

s’escau, com per exemple nom de la parada), adreça, element estàtic (marquesina, pal 

de parada, senyal vertical, etc.), tipologia de l’entorn, cobertura, etc. i finalment la 

fotografia de l’element estudiat i el plànol de situació. 

 

La qualificació d’accessibilitat abans esmentada es regeix pel següent criteri: 

- Adaptat / practicable: Element de transport que acompleix els paràmetres bàsics 

d’accessibilitat. 

- Convertible: Element de transport inaccessible però que pot passar a ser adaptat si 

s’hi realitzen certes intervencions de poca magnitud. 
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- Inaccessible: Elements de transport inaccessibles i que, per tant, s’haurien de 

reemplaçar per uns d’accessibles. 

 

2. Estat actual: breu descripció de l’estat actual de l’element de transport a partir de la 

valoració dels criteris d’accessibilitat desenvolupats i comentats anteriorment.  

 

3. Diagnosi: anàlisi de l’element de transport a partir d’una sèrie d’indicadors resum 

dels aspectes més importants de l’Accessibilitat aplicats a cada un dels elements.  

 

4. Proposta d’intervenció: breu explicació de les intervencions que s’haurien de portar 

a terme per tal d’adaptar o com a mínim millorar l’estat actual del l’element de transport. 

 

5. Pressupost d’adaptació: cost econòmic aproximat per adaptar o millorar l’element 

de transport. Cal observar que algunes de les actuacions proposades són competència 

del capítol de Via Pública i per tant, per no duplicar pressupostos, no s’han considerat 

dins del pressupost. 

 

 

Les fitxes dels elements de transport que formen part de l’àmbit d’estudi es troben a 

l’annex Fitxes de transport. 

 

 

4.2-. DIAGNÒSTIC GENERAL DELS ELEMENTS DE TRANSPORT 
 

4.2.1-. Les parades d’autobús 
 

Igual que abans, s’han dividit els aspectes a estudiar en 4 punts. 
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1. La cobertura de les parades 

 
Un problema intrínsec de la cobertura de les línees interurbanes és conseqüència 

directa dels seus itineraris: usualment els itineraris que defineixen les línies 

interurbanes per l’interior d’un municipi no permeten cobrir de forma exhaustiva tots el 

territori. 

 

Aquest problema Existeixen dos possibles solucions:  

- Crear un servei urbà d’autobusos que permeti cobrir tot el municipi i enllaçar amb 

la parada interurbana. 

Aquesta proposat es descarta per l’alt cost que suposaria difícil d’assumir per un 

municipi de les característiques de Folgueroles.  

- Crear més parades i/o variar sensiblement l’itinerari de les línies interurbanes per 

poder oferir una millor cobertura.  

Caldria realitzar un estudi més exhaustiu per valorar l’afectació d’aquesta actuació 

a la qualitat del servei ja aquesta solució comporta un augment de la durada del 

viatge i per tant en alguns casos poden crear serveis poc competitius. 

 

2. L’entorn de les parades 

 

L’entorn més immediat a la parada d’autobús de Folgueroles és un entorn urbanitzat 

que a més compleix molts dels requisits exigits a entorns adaptats. El principal 

problema detectat recau en la inexistència de guals en alguns creuaments i les 

deficiències en el disseny d’alguns dels guals existents.  

 

A tall d’exemple, els guals del pas de vianants de 

l’Avinguda Poetes Catalans no disposen de paviment 

per a invidents, mentre que els guals del carrer Bru de 

la Sala presenten un ressalt excessiu. Cal comentar 

també que no existeix cap pas de vianants adaptat 

que connecti amb el centre de la Font del Rector. 

 
Ressalt excessiu en els 
guals de vianants dels 
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3. L’accés a l’autobús 

 
L’existència d’un carril reservat i de molt espai lliure 

davant de la parada permeten que aquesta no 

presenti problemes relacionats amb l’embarcament. 

 

El carril reservat, i per tant lliure d’aparcament, de 

traçada rectilínia facilita la correcte aproximació de 

l’autobús a la vorera.  

 

La profunditat de vorera davant de la parada i la 

inexistència d’elements de mobiliari urbà o altres en 

zona d’embarcament permeten disposar de l’espai 

necessari per desplegar els mecanismes d’ajuda en 

l’embarcament (rampes o plataformes elevadores) i 

que els usuaris de cadira de rodes puguin accedir a 

l’autobús, sempre que aquest sigui adaptat.  

carrer Bru de la Sala  
 

Guals sense paviment per a 
invidents a l’Avinguda 

Poetes Catalans 
 
 

Vista de la parada 
d’autobús 

 

4. Els elements de les parades 

 
La parada de Folgueroles està formada per una marquesina. Aquest model de 

marquesina, oberta per ambdós laterals, compleix els principals requisits d’accessibilitat 

mencionats en aquest mateix document: permet l’accés al seu interior, disposa d’espai 

en l’interior de la marquesina on els usuaris de cadira de rodes poden esperar 

l’autobús,  l’alçada del banc es correcte, etc. 

 

De totes maneres, també presenta algunes problemàtiques de fàcil solució: per una 

banda, els elements transparents de la marquesina no estan senyalitzats tot i que, en 

estar situats a la part posterior de la marquesina, aquests no comporten excessiu risc. 

Per altra banda i com veurem a continuació, el principal problema de la parada 

d’autobús de Folgueroles és la inexistència d’informació del servei. 
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Per acabar aquest apartat caldria valorar la possibilitat de tancar un dels laterals de la 

marquesina per raons climatològiques. L’existència d’un plafó lateral protegiria als 

usuaris de la pluja i el fred. 

 

La parada d’autobús de Folgueroles no disposa de cap tipus d’informació del servei ja 

que, per començar, la pròpia marquesina no disposa d’un panell on ubicar la 

informació. Recordem que la marquesina ha d’incorporar un panell ubicat en un espai 

fàcilment accessible de manera que les persones amb dificultats visuals han de poder 

aproximar-s’hi tant com els hi sigui necessari.  

 

El panell presentarà com a mínim informació sobre els itineraris i els horaris de les 

línees que utilitzen la parada. Es recorda que la millor alçada per a la ubicació dels 

cartells d’informació i que aquesta sigui compatible per a tothom es situa entre els 110 i 

els 150 cm. De totes maneres es recomana la duplicació de la informació més 

important entre els 100 i els 140 cm. i entre els 140 i els 180 cm. d’alçada 

respectivament. 

 

 

4.2.2-. Les unitats mòbils 
 

L’autobús de l’empresa J. Comasolivas que cobreix les línies que passen per 

Folgueroles no és adaptat. Es tracta d’un vehicle de pis alt sense mecanismes d’ajuda 

en l’embarcament, en aquest cas plataformes elevadores). 

 

 

4.2.3-. La parada de taxis 
 

Folgueroles disposa d’una parada de taxis ubicada a 

la Plaça Jacint Verdaguer, prop de l’Ajuntament. 

 

La parada està correctament identificada amb la 

corresponent senyal vertical que incorpora la llegenda 

“TAXI” en blanc sobre fons blau. En la mateixa senyal Parada de taxis  
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apareix informació telefònica del servei. Seria 

recomanable habilitar un cartell amb la informació 

telefònica ubicada a una alçada més accessible a 

persones amb problemes de visió. 

 

Existeix una cabina telefònica en les immediacions de 

la parada per poder contactar en cas de no haver taxis 

a la parada tot i que aquesta no és adaptada. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els problemes que 

presenten les parades de taxi estan més relacionats 

amb la via pública que amb la pròpia infraestructura 

de la parada. En aquest cas, el problema recau en les 

deficiències en el disseny dels guals més propers a la 

parada. La solució a aquestes problemàtiques és 

competència del capítol de Via Pública d’aquest Pla 

d’Accessibilitat. 

Senyal vertical amb 
informació telefònica 

 
 
 

Cabina telefònica no 
adaptada propera a la 

parada de taxis 

 

 

4.2.4-. Les reserves d’aparcament  
 

Folgueroles disposa d’una única reserva pública d’aparcament per a persones amb 

mobilitat reduïda ubicada a la Plaça Jacint Verdaguer, al costat de la parada de taxis. 

Aquesta reserva d’aparcament dona cobertura al centre urbà i a centres d’interès com 

l’Ajuntament o l’Església de Santa Maria. 

 

La principal problemàtica associada a aquesta plaça d’aparcament reservat son les 

seves dimensions ja que la seva amplada menor de 3,30 m no permet disposar del 

pertinent espai d’apropament. Tampoc no existeix cap gual al costat de la reserva que 

permeti accedir directament a la vorera.  
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Es proposa per tant reestructurar la línia d’aparcament en bateria on s’ubica la reserva 

d’aparcament per ampliar les dimensions de la reserva i construir un gual adaptat 

adjacent. També cal incorporar una senyal vertical amb el símbol internacional 

d’accessibilitat ja que la reserva només està senyalitzada sobre la calçada. 

 

 

Caldria dotar a Folgueroles d’una xarxa de reserves d’aparcament per a persones amb 

mobilitat reduïda que donin cobertura als principals centres d’interès del municipi. 

 

Les reserves d’aparcament han de complir els criteris descrits anteriorment. En 

qualsevol cas les places reservades s’han de situar tan a prop com sigui possible de 

l’entrada accessible del centre d’interès al qual donen cobertura i connectant amb 

aquesta per mitjà d’un itinerari accessible. Quan un reserva cobreixi més d’una centre 

d’interès s’ha de buscar una ubicació que beneficiï els diferents centres en qüestió i 

garantir que existeixi un itinerari adaptat des de la reserva a cada un dels centre 

d’interès. 

 

Cal tenir en compte que la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 

pot no ser ben rebuda pels ciutadans si les places reservades no són utilitzades i 

eliminen aparcament per a la resta d’usuaris. Per aquest motiu no es proposa la creació 

de més places reservades d’aparcament i es recomana donar resposta a possibles 

futures demandes per part dels ciutadans a mesura que aquestes apareguin.  

 

L’habilitació de noves reserves d’aparcament per a persones amb disminució no 

comporta despeses importants i en canvi sí que garanteix una millor mobilitat de 

determinades persones i una mostra de sensibilització de les autoritats envers 

aquestes. 

 

En total es proposa la creació de 6 noves reserves públiques d’aparcament i un total de 

9 places. La ubicació de les diferents reserves i el centre o zona que cobreixen es pot 

veure a la següent taula: 
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Codi Adreça Cobertura Places 
RA 02 Carretera a Tavèrnoles Cementiri i Camp de futbol 2 

RA 03 Carrer Sajolida Piscines municipals 1 

RA 04 Plaça d’en Roviretes Escoles 1 

RA 05 Carretera a Tavèrnoles Escola bressol i Consultori 2 

RA 06 Carrer Font de la Sala Pavelló Poliesportiu 2 

RA 07 Carrer Sant Josep Casa Museu Verdaguer 1 
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5-. FASES D’EXECUCIÓ  
 

Les fases d’execució és l’estructuració per fases de la proposta d’intervenció que recull, 

com ja s’ha dit, les intervencions a realitzar en la parada d’autobús, parada de taxis i la 

reserva d’aparcament. 

 

Les poques actuacions proposades i, conseqüentment, el pressupost moderat resultant 

dins del capítol de transports, fa que es recomani dur-les totes a terme en una única 

fase prioritària. 
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6-. PRESSUPOSTOS 
 

6.1-. PRESSUPOST RESUMIT  
 

A continuació es presenta un pressupost resumit per cada un dels elements de 

transport. Recordem que les intervencions d’aquest Pla de Transport es recullen en una 

única etapa. 

 

Codi Element Localització Pressupost
BI 01 Parada d’autobús Font del Rector 5.856,35 € 

TX 01 Parada de taxis Plaça Jacint Verdaguer 399,75 € 

RA 01 Reserva d’aparcament Plaça Jacint Verdaguer 1884,96 € 

RA 02 Reserva d’aparcament Carretera a Tavèrnoles 509,96 € 

RA 03 Reserva d’aparcament Carrer Sajolida 254,53 € 

RA 04 Reserva d’aparcament Plaça d’en Roviretes 254,53 € 

RA 05 Reserva d’aparcament Carretera a Tavèrnoles 509,96 € 

RA 06 Reserva d’aparcament Carrer Font de la Sala 254,53 € 

RA 07 Reserva d’aparcament Carrer Sant Josep 254,53 € 

Suma intervencions 10.179,10 €
15% imprevistos 1.526,87 €

Pressupost Execució Material (P.E.M.) 11.705,97 €
 

 

Al Pressupost Execució Material (P.E.M.) encara cal afegir les següents partides 

pressupostaries: 

- Despeses generals (13% PEM) 

- Benefici industrial  (6% PEM) 

- Redacció de projectes i Direcció d’obres (8% PEM) 

 

D’aquí s’obté la Base Imposable (BI) a la qual s’hauran d’afegir els següents 

percentatges. 

- Gestió del Pla (3% BI) 

- IVA (16% BI) 
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7-. INDICADORS 
 

La següent taula resumeix l’estat actual dels elements de transport de Folgueroles: 

 

Elements  

A
da

pt
at

s 

C
on

ve
rt

ib
le

s 

In
ac

ce
ss

ib
le

s 

TOTAL 

Parades d’autobús  100%  1 

Parades de taxis 100%   1 

Reserves d’aparcament   100% 1 

TOTAL 100% 100% 100% 3 
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Parada a la vorera sense estacionament en un carril reservat a l’autobús
ELEMENT : Marquesina oberta adaptada
TIPOLOGIA :

BI 01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : L1: Vic - Folgueroles - Sant Julià de Vilatorta - Vic, L2: Vic - Sau

Font del Rector
NOM : Parada de Folgueroles

QUALIFICACIÓ : Convertible

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : Interurbà d'abast comarcal

Sí
Sí
No

Sí

No

 Situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

No

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 Espai suficient a la parada Sí

DIAGNOSI :

Parada ubicada en entorn urbanitzat però sense connexions adaptades (guals). Existeix un carril 
resevat que facilita l’aproximació. La marquesina no es pot considerar adaptada ja que no te 
senyalitzats els elements transparents i no disposa d’informació.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc és correcte. Sí
 Elements trabsparents senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :



Parada a la vorera sense estacionament en un carril reservat a l’autobús
ELEMENT : Marquesina oberta adaptada
TIPOLOGIA :

BI 01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : L1: Vic - Folgueroles - Sant Julià de Vilatorta - Vic, L2: Vic - Sau

Font del Rector
NOM : Parada de Folgueroles

QUALIFICACIÓ : Convertible

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : Interurbà d'abast comarcal

Es proposa construir guals adaptats en aquells encreuaments més propers.També cal senyalitzar els 
elements transparents de la parada i incorporar un panell a la marquesina amb informació del servei: 
línies, horaris, etc.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Incorporació del panell informatiu de la marquesina 1 109,09 € 109,09 €T.03.41

Un. Col•locació de cartell de linia amb el recorregut i els horaris 1 24,09 € 24,09 €T.04.02

Un. Construcció de gual de vianants. 4 1.636,25 € 6.545,00 €U.02.02

6.856,35 €Total cost d'adaptació de la parada



Reserva d’aparcament en bateria
ELEMENT : Reserva d’aparcament pública
TIPOLOGIA :

RA 01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
Nº PLACES : 1

Plaça Jacint Verdaguer
COBERTURA : Centre urbà: Ajuntament i Església de Santa Maria

QUALIFICACIÓ : Inaccessible

RESERVES D'APARCAMENT
ÁMBIT : Municipal

Sí

No

 Situada en un entorn urbanitzat.

 Les dimensions de la reserva d'aparcament són correctes

 Existeix una senyal vertical amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat.

No

 El símbol internacional dAccessibilitat está senyalitzat sobre la calçada. Sí
  SENYALITZACIÓ

  ENTORN  

  DISSENY

DIAGNOSI :

Parada ubicada al centre de Folgueroles, al costat de l'Ajuntament, en un entorn adaptat. Les 
dimensions de la reserva no són correctes i tampoc no disposa d’un gual per accedir a la vorera. Falta 
també la senyal vertical de reserva d’aparcament.

 La reserva d'aparcament disposa del pertinent espai d'aproximació. No
 La reserva connecta amb la vorera mitjançant un gual adaptat. No

DESCRIPCIÓ :



Reserva d’aparcament en bateria
ELEMENT : Reserva d’aparcament pública
TIPOLOGIA :

RA 01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
Nº PLACES : 1

Plaça Jacint Verdaguer
COBERTURA : Centre urbà: Ajuntament i Església de Santa Maria

QUALIFICACIÓ : Inaccessible

RESERVES D'APARCAMENT
ÁMBIT : Municipal

Es proposa ampliar la reserva d'aparcament per permetre disposar de l'espai d'apropament i construir 
un gual de vianants adaptat d'accés a la vorera. Cal incorporar a més una senyal vertical amb el símbol 
Internacional d’Accessibilitat.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Col•locació de senyal vertical de reserva d’aparcament 1 183,26 € 183,26 €T.06.01

Un. Senyalització horitzontal d’una reserva d’aparcament 1 65,45 € 65,45 €T.06.02

Un. Construcció de gual de vianants. 1 1.636,25 € 1.636,25 €U.02.02

1.884,96 €Total cost d'adaptació de la reserva



Parada a la vorera en línia
ELEMENT : Senyal vertical
TIPOLOGIA :

TX 01
CODI DE PARADA

ADREÇA : Plaça Jacint Verdaguer
NOM : Parada de Taxis de Folgueroles

QUALIFICACIÓ : Adaptat

PARADA DE TAXIS
ÁMBIT : Municipal

Sí
Sí
No

Sí

 Situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS TAXI

  ELEMENT

 Espai suficient a la parada Sí

DIAGNOSI :

Parada ubicada al centre de Folgueroles al costat de l'Ajuntament. Entorn adaptat però amb deficiències 
en els guals. La parada està correctament senyalitzada però caldria duplicar la informacio a menor 
alçada. Existeix una cabina telefònica no adaptada.

 Existèix una cabina telefònica adaptada propera a la parada. No
 Es permet l'accés a la informació -

DESCRIPCIÓ :



Parada a la vorera en línia
ELEMENT : Senyal vertical
TIPOLOGIA :

TX 01
CODI DE PARADA

ADREÇA : Plaça Jacint Verdaguer
NOM : Parada de Taxis de Folgueroles

QUALIFICACIÓ : Adaptat

PARADA DE TAXIS
ÁMBIT : Municipal

Es proposa incorporar un cartell amb informació del servei a una alçada accessible a usuaris de cadira 
de rodes i persones amb problemes de visió. La millora dels guals i la substitució de la cabina telefònica 
són actuacions competència de Via Pública

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Col.locació de rètol informatiu. 1 347,61 € 347,61 €U.07.09

347,61 €Total cost d'adaptació de la parada
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Entre els col·lectius més afectats per les barreres de la comunicació i de la societat de la 
informació, es troben: 
 

• Persones amb discapacitat per comprendre. Els afecten especialment les 
barreres del llenguatge parlat o escrit i de les representacions gràfiques, pel que és 
de gran importància la simplicitat i claredat dels missatges.  

 
• Persones amb discapacitat per parlar. En aquest cas les barreres es troben als 

mitjans de comunicació en els quals és necessari emprar la veu. 
 
• Persones amb discapacitat per escoltar. En el cas de pèrdua total de la capacitat 

auditiva troben barreres en l’absència o deficiència del reflex visual o corporal d’una 
informació sonora; en el cas de disminució auditiva influeix de manera determinant 
el nivell de soroll.  

 
• Persones amb discapacitat visual. En cas de ceguesa total troben barreres en la 

inadequada disposició d’equipaments, mobiliari urbà, arbrat, etc., així com en llocs 
amb elevat nivell de soroll, que provoca la pèrdua de les seves referències sonores. 
En cas de disminució de la visió, les barreres són degudes a la inadequada situació 
de la informació, a la presència de caràcters reduïts o a una il·luminació deficient, 
així com a l’absència de contrast o a enlluernaments.  

 
La metodologia utilitzada per al desenvolupament del present estudi ha consistit en les 
següents etapes: 
 
La primera etapa és la relativa a definir l’estat actual del municipi en relació a l’accessibilitat en 
la comunicació, que inclou les vies, els espais lliures d’ús públic i els edificis municipals. Per 
això, s’ha realitzat una anàlisi dels sistemes de senyalització gràfica i acústica existents en 
aquests àmbits. 
 
Així mateix, s’han analitzat les pàgines web municipals, i d’acord amb els protocols WAI (Web 
Accessibility Initiative), s’han recomanat les solucions més adequades per a la seva adaptació. 
 
Degut a que la presa de dades s’ha realitzat per observació directa, totes les dades mesurables 
s’han incorporat amb el major detall possible en fitxes i mapes que s’inclouen en el present 
document. Així mateix, com informació de suport també s’adjunten una sèrie de fotografies dels 
elements més rellevants. 
 
A partir de la recollida de dades s’han elaborat propostes d’intervenció sobre les zones, 
elements o itineraris que presenten dificultats per a l’accessibilitat. L’execució de les actuacions 
proposades implica l’adaptació dels elements de cada àmbit als paràmetres establerts per la 
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legislació de la Comunitat Autònoma de Catalunya, així com al Concepte Europeu 
d’Accessibilitat i els Principis Generals del Disseny per a Tothom. 
 
Amb posterioritat, i associat a cadascuna de les necessitats detectades, es proposa un 
pressupost estimat de les accions que haurien de portar-se a terme en cada sector. 
 
Durant l’elaboració del Pla d’Accessibilitat en la Comunicació també s’ha establert una jerarquia  
de prioritats per al conjunt d’actuacions, amb la finalitat d’obtenir un pla d’etapes equilibrat 
respecte a les necessitats de la població i als pressupostos municipals. 
 
Així mateix, l’objectiu final del Pla d’Accessibilitat en la Comunicació en el terme municipal de 
Folgueroles és el de, a partir dels resultats de l’anàlisi del seu estat actual, definir una política 
municipal adequada i coherent orientada a la supressió de les barreres arquitectòniques i a la 
millora de l’accessibilitat. 
 
Així, s’han establert dos objectius bàsics: 

• El primer, de caràcter més concret i d’aplicació a curt termini, consisteix en: 
- Detectar, analitzar i presentar les carències o deficiències que, des del punt de 

vista de la comunicació i la informació, es troben tant en l’entorn urbà com en 
l’edificació. 

• El segon, de caràcter més genèric, d’aplicació a mitjà termini i de contingut més 
estratègic, consisteix en: 

- Proposar, projectar i valorar les solucions òptimes a les carències i deficiències 
detectades en l’àmbit de la comunicació, així com elaborar un pla de treball per a 
la seva implementació. 

 
El Pla d’Accessibilitat en la Comunicació inclou tots aquells aspectes relacionats amb la 
comunicació i informació: la detectabilitat de les senyalitzacions, és a dir, els paràmetres que 
faciliten la lectura d’una senyalització, el nivell d’il·luminació adequat a les necessitats de cada 
activitat, la disposició de la informació necessària escrita en braille o alt relleu, el disseny 
correcte de la senyalització visual (contrast de color, grandària de lletra, tipus de lletra, etc.) i la 
disposició de la informació acústica. 
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A Catalunya, la normativa de referència en accessibilitat és el Decret 135/1995, de 24 de març, 
que aprova el Reglament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques. En concret, i en referència a l’accessibilitat en la 
comunicació, estableix:  
 
Article 38. Promoció de la supressió de les barreres en la comunicació. 
 
38.1. Els departaments de la Generalitat, en les actuacions que realitzin en l'àmbit de les 
respectives competències, promouran la supressió de barreres en la comunicació establint els 
mecanismes i les alternatives tècniques que facin accessibles els sistemes de comunicació, la 
cultura, la sanitat, els serveis socials, etc. 
 
No obstant això, en aquest àmbit, la Llei no estableix normes d’obligat compliment, sinó 
criteris d’accessibilitat en la comunicació i senyalització dels entorns a mode de 
recomanació. 
 
En aquest sentit, per al desenvolupament del Pla d'Accessibilitat en la Comunicació s’han 
considerat, a més dels requeriments establerts pel codi d'Accessibilitat de Catalunya, els 
requeriments DALCO (acrònim de Deambulació, Aprehensió, Localització i Comunicació) 
contemplats en la norma UNE 170007-1:2001, els quals engloben el concepte 
d’accessibilitat global.  
 

Pel que fa referència a l’accessibilitat a la informació proporcionada pels mitjans electrònics,  la 
normativa de referència és la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSICE). En les seves disposicions addicionals 
estableix: 
 
Cinquena. Accessibilitat per a les persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació 
proporcionada pels mitjans electrònics. 
 
Un. Les Administracions Públiques adoptaran les mesures necessàries per a que la informació 
disponible en les seves respectives pàgines d’Internet pugui ser accessible a persones amb 
discapacitat i d’edat avançada d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut generalment 
reconeguts abans del 31 de desembre de 2005. Així mateix, podran exigir que les pàgines 
d’Internet el disseny o manteniment de les quals financin apliquin els criteris d’accessibilitat 
mencionats. 
 
Dos. Igualment, es promourà l’adopció de normes d’accessibilitat pels subministradors de 
serveis i els fabricants d’equips i software, per a facilitar l’accés de les persones amb 
discapacitat o d’edat avançada als continguts digitals. 
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En aquest mateix sentit, s’han considerat les pautes desenvolupades per la Iniciativa 

d’Accesibilitat Web, coneguda com WAI (Web Accessibility Initiative). Es tracta d’una activitat 

desenvolupada pel W3C, amb l’objectiu de facilitar l’accés de les persones amb discapacitat, 

desenvolupant pautes d’accessibilitat, millorant les eines per a l’avaluació i reparació 

d’accessibilitat Web, portant a terme una labor educativa i de conscienciació en relació a la 

importància del disseny accessible de pàgines Web, i obrint nous camps en accessibilitat a 

través de la investigació en aquesta àrea. 

 
Donat que un Pla d’Accessibilitat és una eina de gestió i planejament municipal, l’entorn sobre 
el que s’actua inclou, en principi, tots aquells elements de titularitat municipal, evitant la inclusió 
d’equipaments i serveis dependents d’altres entitats sobre els quals l’Ajuntament no té 
competència ni pot comprometre’s a l’execució de determinades actuacions. 
 
En general, el Pla considera els següents àmbits: 

- Pàgina web o altres tipus d’informació i comunicació virtual de què disposi el 
municipi. 

- Senyalització i retolació per a l’orientació en els espais públics i en l’interior dels 
edificis de titularitat municipal. 

- Oficines d’informació al ciutadà i altres sistemes de comunicació com fullets 
informatius, plànols turístics, etc. 

- Comentaris respecte a qüestions rellevants com semàfors sonors, senyalització 
de passos de vianants, intervencions en sales especials com museus, 
biblioteques, etc. 

 
Més concretament, les instal·lacions de titularitat municipal analitzades dintre del municipi de 
Folgueroles han estat: 

- Ajuntament. 
- Punt d’Informació Juvenil. 
- Casal d’Avis. 
- Casa Museu Verdaguer. 
- Consultori Mèdic. 
- Plànol del municipi. 
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3.1. Fitxes  
 

El Pla d’Accessibilitat està estructurat en els següents capítols: 

 

A partir de la inspecció dels diferents elements, s’ha determinat la 
situació actual de l’accessibilitat en l’àmbit de la comunicació. Per 
això, s’han elaborat unes fitxes d’anàlisi que contemplen els 
requeriments necessaris per a que totes les persones tinguin 
accés a la informació, regulats o no pel Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya. 

 
A partir de l’anàlisi anterior, s’han identificat i descrit les 
deficiències detectades valorades segons la necessitat 
d’adaptació o les possibilitats de millora que presenten i que 
constitueixen la base per al desenvolupament del següent capítol.  

 
Aquesta valoració s’ha estructurat en tres nivells: 

 
(1) En primer lloc, les condicions de disseny que faciliten notablement l’accessibilitat i que 

compleixen amb les reglamentacions establertes pel Codi s’emmarquen sobre fons 
blanc. 

 
(2) En segon lloc, es ressalten sobre fons taronja els aspectes que resulten fonamentals 

per a l’accés a la informació. 
 
(3) En tercer lloc, es destaquen sobre fons groc aquells aspectes millorables que no estan 

contemplats en el Codi o que la seva materialització comporta un cost econòmic 
considerable. 

 
(4) Finalment, sobre fons vermell es presenten les condicions de disseny que incompleixen 

amb la reglamentació vigent i que han de ser corregides. 
 
 

En aquest capítol es descriuen les propostes d’actuació que s’han 

de portar a terme per a corregir les deficiències detectades i 

millorar l’accessibilitat pel que fa a comunicació i informació. S’han 

diferenciat tres nivells de propostes d’intervenció:  

 

(1) Actuacions d’obligat compliment, es tracta de deficiències que han de ser corregides 

per tal de donar compliment al Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

2 Diagnòstic de 
l’accessibilitat 

Anàlisi de 
l’estat actual 1

3 Propostes 
d’intervenció 
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(2) Actuacions prioritàries, la seva implementació facilita de forma significativa 

l’accessibilitat a la informació de les persones amb dificultats. 

 

(3) Actuacions de millora, es tracta de propostes de recomanació, no contemplades pel 

Codi. 

 

Així doncs, l’anàlisi la situació actual dels diferents elements de comunicació, la identificació de 
les deficiències observades i les propostes d’intervenció per cadascun dels edificis considerats 
dintre del municipi de Folgueroles estan tractats en les respectives fitxes, les quals han estat 
incloses a l’Annex del present document. 
 

 

 



3. Anàlisi de l’estat actual i propostes d’intervenció  
 

 9

3.2. Diagnòstic general dels elements de comunicació  
 

A partir de l’anàlisi dels sistemes de comunicació del municipi (veure fitxes a l’Annex), s’han 
elaborat les propostes d’actuació que se’n deriven, tant per a l’edificació com per als espais 
públics i sistemes de comunicació interactiva.  

Donat que l’estudi de l’accessibilitat en la comunicació és un aspecte nou dins els Plans 
d’Accessibilitat, s’han inclòs en primer lloc les actuacions relacionades amb la comunicació a 
cadascun dels àmbits analitzats (rètols de senyalització, nivells d’il·luminació, disseny de la 
senyalització visual, etc.) i, en segon lloc, una sèrie de propostes de millora que, a mode de 
recomanació, possibilitaran la creació de sistemes de comunicació que garanteixin el dret de 
totes les persones a l’accés a la informació i comunicació necessàries per a l’ús de qualsevol 
entorn.  

3.2.1. COMUNICACIÓ EN ELS ESPAIS PÚBLICS 

 En el cas de Folgueroles, tot i que no es disposa d’un plànol del 
municipi on s’ubiquin tots els edificis, la senyalització vial destinada a 
vehicles situada dintre la urbanització supleix aquesta funció. 

 
En general, la desorientació a l’hora de localitzar un edifici públic és 
bastant habitual en entorns urbans. Aquest problema s’agreuja quant més 
gran i dispersa és la localitat i, en especial, per a persones amb dificultats 
orals i auditives a les quals no resulta fàcil comunicar-se. 

 
En aquest sentit, es recomana la implementació d’iniciatives complementàries a la senyalització 
direccional que facilitin l’orientació, com pot ser la col·locació de mapes urbans, els quals 
faciliten informació sobre la ubicació dels diferents punts d’interès del municipi i de la posició 
actual del vianant. 

 
A més, a fi de facilitar a les persones amb problemes visuals l’orientació i el desplaçament de 
forma autònoma i independent, aquests mapes, a més de disposar de la informació en alt relleu 
i braille, han de tenir en compte les següents consideracions: 
 

 Ubicació de les plaques en una zona propera a l’accés de l’edifici 
o espai públic.  

 Permetre l’aproximació de les persones a 5 cm. 
 Senyalització en relleu dels itineraris i recorreguts adaptats 

alternatius.  
 Inclusió de la informació més rellevant. 
 Localització d’aquells punts de referències que siguin fàcilment 

localitzables. 
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 No han d’estar cobertes per una capa de vidre o altre material 
protector que impedeixi l’exploració tàctil. 

  

D’altra banda, cal destacar, que el municipi no disposa de 
semàfor sonors. En aquest sentit, la incorporació dels mateixos 
dependrà finalment de la necessitat detectada pels responsables 
municipals (demanda de col·lectius o persones amb discapacitat 
visuals, etc.). 

 
Aquesta mesura contempla la instal·lació, en els principals 
itineraris urbans, d’un dispositiu mitjançant el qual el semàfor 
que regula el pas de vianants emet un senyal acústic durant el 
temps en què el semàfor es troba en verd per als vianants.  

 
La versió més moderna d’aquesta adaptació consisteix en la instal·lació d’un dispositiu receptor 
en el semàfor, que fa que el semàfor emeti sons únicament quan rebi el senyal d’un 
comandament a distància. Aquest comandament s’està distribuint paulatinament entre el 
col·lectiu de persones amb d’eficiències visuals, i pot tenir, a més d’aquest, altres usos.  
 
 

3.2.2. COMUNICACIÓ EN ELS EDIFICIS PÚBLICS 

Proposta 1: Incorporació o millora de rètol d’identificació de l’edifici a l’exterior 
 

Tots els edificis analitzats al municipi de Folgueroles excepte el Consultori 

Mèdic, disposen de rètols d’identificació a l’exterior. Tanmateix, el rètol 

del Punt d’Informació Juvenil té un disseny inadequat i els de l’Ajuntament 

i el Casal d’Avis requereixen tractament de la superficie per evitar els 

reflexos.  

 

La disposició de rètols d’identificació als edificis és, en general, 

necessària per a les persones que s’hi dirigeixen per primera vegada i no 

coneixen la ubicació exacta ni el punt d’accés a l’edifici, i més en  

particular, per a les persones amb dificultats visuals.  

 

Per aquesta raó, es proposa la incorporació de rètols 

d’identificació o millora als edificis identificats, tenint en compte 

els següents aspectes:   

- Ubicació de la informació a una alçada adequada, garantint una 
línia visual directa.  

Aquesta mesura afecta a: 

• El Consultori Mèdic 

• El Punt d’Informació 
Juvenil 

• L’Ajuntament  
• El Casal d’Avis 
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- Definició del tipus, proporció i dimensió dels caràcters gràfics i 
textuals d’acord amb la distància entre aquests i els punts de 
lectura. 

- Utilització de senyalitzacions que no emetin brillantor (poliment 
inferior al 15%).  

 

 
Una mesura recomanable a l’hora de facilitar l’accés a qualsevol 

edifici des de les zones exteriors, es la incorporació d’un rètol al 

costat de l’entrada principal, a una alçada aproximada d’1,50 m i 

preferentment a la dreta de la porta, que indiqui el número del 

portal i l’ús de l’edifici, amb els caràcters grans, cromàticament 

contrastats i amb la informació escrita en braille. 

 

 

 

 

 

Si per arribar a l’accés de l’edifici és necessari travessar alguna zona lliure d’edificació o 

enjardinada, s’haurà de tenir en compte la necessitat d’orientar a les persones fins a l’accés, ja 

sigui a través de la il·luminació (lluminàries i pivots lluminosos en ambdós marges de l’itinerari) 

o mitjançant franja guia en el paviment.  

 

Proposta 2: Instal·lació o millora del sistema d’il·luminació 

Dels edificis analitzats a Folgueroles, s’han detectat nivells 

d’il·luminació baixos a tots els edificis analitzats, per la qual cosa es 

planteja la incorporació de nous sistemes d’il·luminació o bé 

l’adequació dels sistemes existents.  

 

La disposició de sistemes d’il·luminació adequats constitueix un requisit 

d’obligat compliment d’acord amb el Codi ja que milloren de forma 

significativa les possibilitats de percepció, ubicació i orientació de les 

persones amb problemes de visió. 

 

En aquest sentit, a l’hora de planificar la il·luminació d’un accés, una estància o un recinte es 

tindran en compte, a més de l’ús al que es destini l’espai, els següents aspectes relacionats 

amb la il·luminació i el contrast:  

 

Fuente: Due Brille 



3. Anàlisi de l’estat actual i propostes d’intervenció 

 12

 

1. La il·luminació mínima recomanada serà de 300 lux en les 

dependències, escales i rampes i 180 lux en serveis higiènics, 

mesurats a 1 m. del terra.  

 

2. Les fonts de llum se situaran per sobre de la línia normal de 

visió, evitant en la mesura del possible els enlluernaments 

directes.  

 

3. Les lluminàries es col·locaran uniformement, o bé en línia o a les cantonades i interseccions.  

 

4. En els punts d’interès: porta d’accés, escales o rampes, zona d’embarcament a l’ascensor, 

interruptors, punts d’informació, indicadors, plànols, etc. s’utilitzaran llums directes a sobre 

d’aquests o augmentant la intensitat lumínica, de manera que es detectin amb major facilitat i 

puguin ser fàcilment localitzats.  

 

5. A fi d’evitar els contrastos excessius entre els nivells d’il·luminació de l’accés i els vestíbuls, 

entre vestíbuls i ascensors, etc., es preveurà una il·luminació progressiva i variable segons la 

llum natural, amb la qual es redueix el temps d’adaptació ocular. 

 

Proposta 3: Col·locació de tires adhesives, cromàticament contrastades, a les portes de 
vidre 

Dels edificis analitzats al municipi de Folgueroles, només s’han detectat 

portes de vidre que no presenten bandes de senyalització al Punt 

d’Informació Turístic (dintre de l’Ajuntament).  

 

Per tal de facilitar la detectabilitat de les portes de vidre per part de les 

persones amb problemes de visió i, evitar accidents no desitjats, el Codi 
determina que s’ha de disposar de bandes de senyalització visual de 

5 cm d’ample col·locades a una alçada d’1.50 m, de manera que siguin 

fàcilment detectables. 

 

En aquest sentit, es proposa la col·locació de bandes, les 

quals han de tenir un marcat contrast cromàtic amb la resta 

de la porta i el fons del vestíbul.  

 

Aquesta mesura afecta a: 

Aquesta mesura afecta a: 

• L’Ajuntament i el Punt 
d’Informació Turístic 

• El Casal d’Avis 
• La Casa Museu 

Verdaguer 
• El Consultori Mèdic 

• El Punt d’Informació 
Turístic 
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Així mateix, en el cas que la porta se situï en un parament 

també de vidre, es recomana senyalitzar el parament per a 

facilitar la localització visual de la porta. 

 

 

 

  

Proposta 4: Incorporació de rètols d’orientació amb la informació en alt relleu i braille 

 

Dels edificis analitzats a Folgueroles, s’ha detectat la necessitat 

d’incorporació de rètols d’orientació a l’Ajuntament, el Consultori Mèdic i 

el Punt d’Informació Juvenil. 

 

 

 

La senyalització té com a funció principal informar, prevenir 

i orientar les persones en l’ús dels edificis i espais públics, 

influint directament en la seva seguretat. Així mateix, ha de 

considerar les dificultats que pateixen algunes persones 

per a la localització d’accés, passadissos, dependències, 

punts d’informació, ascensors, escales, etc. 

 

En general, es proposa una senyalització dels itineraris de forma clara, utilitzant els diferents 

codis comunicatius (visual i tàctil) i considerant les següents mesures bàsiques: 

- Ubicació de la informació a una alçada adequada, garantint 
una línia visual directa. 

- Definició del tipus, proporció i dimensió dels caràcters gràfics i 
textuals d’acord amb la distància entre aquests i els punts de 
lectura. 

- Utilització de senyalitzacions que no emetin brillantors 
(poliment inferior al 15%).  

- Utilització d’icones de fàcil comprensió diferenciades 
mitjançant el contrast cromàtic amb el parament (com a mínim 
un 70%), i entre la informació i el fons de suport. 

 
 
 

 
 

Aquesta mesura afecta a: 

Fuente: Due Brille 

• L’Ajuntament 
• El Consultori Mèdic 
• El Punt d’Informació 

Juvenil 
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Proposta 5: Incorporació de directoris i rètols d’identificació de sales, serveis higiènics i 
planta amb la informació escrita en alt relleu i en braille 

 

De tots els edificis analitzats a Folgueroles, cap d’ells disposa 

d’identificació, a les manetes de les portes dels serveis higiènics, 

de la identificació corresponent en braille. Per altra banda, el 

Casal d’Avis no disposa de rètol d’identificació de planta al costat 

de l’ascensor.  

 

 

En aquest punt, cal destacar que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya estableix que els 
serveis higiènics d’ús públic han de disposar d’identificació en braille a les manetes. Així 

mateix, estableix que els ascensors disposin al costat de la porta d’un rètol d’indicació 
de la planta de 10 cm per 10 cm, a una alçada d’1,40 m i amb la informació escrita en alt 
relleu o en braille. 
 

Per aquesta raó, es proposa la incorporació, a les manetes, de la 

identificació en braille dels serveis higiènics de tots els edificis 

analitzats i el rètol d’identificació de planta al costat de l’ascensor  

del Casal d’Avis.  

 

Per altra banda, als vestíbuls dels edificis, resulta de gran ajut 

disposar d’un rètol que informa de l’organització general de l’edifici 

per plantes i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels itineraris 

de major interès.  

 

En el cas de Folgueroles, es proposa la incorporació de 

directoris en alt relleu i braille a l’Ajuntament i al Casal d’Avis. Per 

altra banda, s’ha identificat la necessitat de millora del rètol de les 

dependències del Punt d’Informació Juvenil i la incorporació de 

rètols en alt relleu i braille a les dependències de la resta 

d’edificis. 
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Aquesta mesura afecta a: 

• L’Ajuntament 
• El Punt d’Informació 

Juvenil 
• El Casal d’Avis 
• El Consultori Mèdic 

• El Punt d’Informació 
Turístic 

• La Casa Museu 
Verdaguer 
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En aquest sentit, es recomana la col·locació d’un rètol en els 

vestíbuls i a l’exterior de cada sala o dependència d’interès 

indicant-ne l’ús. Aquest rètol serà accessible conforme als criteris 

d’ubicació, tipus i grandària de lletra, contrast de colors, i sistemes 

d’informació impresos alternatius a l’escriptura alfabètica habitual, 

com el Braille; així com els paràmetres d’accessibilitat física 

d’abast (alçada recomanable 1,40 m). 

 
 
 
 
 
 
 
Proposta 6: Millora del contrast de color del marc de les portes 

 

Només un dels edificis analitzats a Folgueroles, l’Ajuntament, 

presenta deficiències pel que fa referència al contrast de color del 

marc de les portes. 

 

 

 

En general, es recomana marcar les portes mitjançant el contrast 

cromàtic entre el marc o fulla i la paret per tal facilitar-ne la 

percepció. 

 

Per tal de verificar que el contrast és correcte s’ha de comprovar 

que els tons de grisos corresponents als colors escollits compten 

amb el contrast suficient. 
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Aquesta mesura afecta a: 

• L’Ajuntament 
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Proposta 7: Incorporació de la senyalització d’emergència tàctil 
 

S’ha detecta l’absència de senyalització d’emergència tàctil en tots 

els edificis analitzats del municipi de Folgueroles. 

 

 
Així mateix, cal recordar que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya contempla la 
necessitat d’instal•lar un sistema d’alarma sonor, així com de la senyalització visual. 

 

En aquest sentit, es recomana que els plans d’evacuació dels 

edificis en situació d’emergència tinguin en compte les necessitats 

de totes les persones, considerant les següents mesures:  

 

- Si les sortides d’emergència compten amb escales o rampes, 

aquestes hauran de complir amb tots els valors establerts per la 

normativa d’accessibilitat pel que fa a senyalització. 

- Per altra banda, si no es preveu una sortida d’emergència 

adaptada, resultaria convenient disposar de zones de refugi, en 

tots els nivells, on les persones puguin esperar a ser rescatades. 

Aquestes zones de resguard hauran localitzar-se cèntricament en 

cada nivell, estar correctament senyalitzades, tenir accés a 

l’exterior i construir-se amb les característiques necessàries per a 

garantir la seguretat de les persones. 

Així mateix, les àrees de resguard i les seves rutes d’accés hauran 

d’estar correctament senyalitzades i comptar amb alarmes visuals 

i sonores. 

En aquest punt, cal destacar que s’ha de garantir la visualització 

directa dels senyals, així com un nivell d’il·luminació suficient per a 

que el missatge pugui ser percebut amb claredat. 

- Finalment, resulta de gran utilitat disposar d’un plànol 

d’evacuació d’emergència amb la informació escrita en alt relleu i 

en braille. 

 

 
 

Aquesta mesura afecta a: 

• L’Ajuntament 
• El Punt d’Informació 

Juvenil 
• El Casal d’Avis 
• La Casa Museu 

Verdaguer 
• El Consultori Mèdic 
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3.2.3. COMUNICACIÓ EN LA INFORMACIÓ 

En general, un bon disseny de les publicacions pel que fa referència a la composició del text 

(grandària i tipus dels caràcters, contrastos de color entre la informació i el fons, alineació i 

orientació del text, etc.), enfoc i ubicació de les imatges, format de la publicació (tipus de paper 

i plegament) i un bon accés a la publicació, difícilment plantejarà problemes de lectures no 

només a les persones amb dificultats visuals, sinó també a persones grans, persones amb 

problemes d’aprenentatge o amb dificultats de motricitat.  

 

En aquest sentit, entre les actuacions recomanades destaquen: 

 

• Augment de la grandària de la lletra; 

• Canvi del tipus de lletra per una altra de pal sec com arial, 

helvètica o Tiresias; 

• Ressaltar el text amb negreta o subratllat; 

• Augment del contrast de color de la lletra i el fons, per 

exemple:  

- Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;          

- Lletra vermella - fons blanc;  

- Lletra negra - fons blanc o groc;  

• Ubicació de les imatges en un costat del text; 

• Han de ser fàcilment localitzables i estar a l’abast de les 

persones (alçada no superior a 1,10 m). 

• Disposició de la publicació amb la informació en braille. 

 

En el cas de Folgueroles, només s’ha de preveure la disponibilitat de la publicació a l’abast del 

públic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Due Brille 
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3.2.4. COMUNICACIÓ EN PÀGINES D’INTERNET o WEB 

Quan es parla d’accessibilitat Web es fa referència a l’accés universal a la Web, 

independentment del tipus de hardware, software, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, 

localització geogràfica i capacitats dels usuaris. 

 

Per tal de fer el contingut Web accessible, s’han desenvolupat les denominades Pautes 
d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG), les quals tenen la funció principal de guiar 

el disseny de pàgines Web cap a un disseny accessible, reduint d’aquesta forma barreres a la 

informació. WCAG consisteix en 14 pautes que proporcionen solucions de disseny i que 

utilitzen com exemple situacions comunes en les que el disseny d’una pàgina pot produir 

problemes d’accés a la informació. Les Pautes contenen a més, una sèrie de punts de 

verificació que ajuden a detectar possibles errors. 

 

Cada punt de verificació està assignat a un dels tres nivells de prioritat establerts per les 

pautes. 

- Prioritat 1: són aquells punts que un dissenyador Web ha de complir ja que, d’altra 

manera, determinats grups d’usuaris no podrien accedir a la informació del lloc Web.  

- Prioritat 2: són aquells punts que un dissenyador Web hauria de complir ja que, si no 

fos així, seria molt difícil accedir a la informació per a determinats grups d’usuaris.  

- Prioritat 3: són aquells punts que un dissenyador Web hauria de complir ja que, d’altra 

forma, alguns usuaris experimentarien determinades dificultats per a accedir a la 

informació.  

 

En funció d‘aquests punts de verificació s’estableixen els nivells de conformitat: 

- Nivell de Conformitat "A": es compleixen tots els punts de verificació de prioritat 1.  

- Nivell de Conformitat "AA": es compleixen tots els punts de verificació de prioritat 1 i 

2.  

- Nivell de Conformitat "AAA": es compleixen tots els punts de verificació de prioritat 

1,2 i 3.  

 

Les pautes descriuen com fer pàgines Web accessibles sense sacrificar el disseny, oferint la 

flexibilitat necessària per tal que la informació sigui accessible en diferents situacions i 

proporcionant mètodes que permeten la seva transformació en pàgines útils i intel·ligibles. 

Actualment,  a nivell internacional s’està exigint un Nivell de Conformitat “AA” a les pàgines 

Web de les diferents administracions. 
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En el cas de la web de l’Ajuntament de Folgueroles (www.folgueroles.cat) s’han identificat 

els següents nivells de prioritat: 

 

Prioritat 1: Proporcionar un text equivalent per a tot element no textual (Per exemple, a través 

de "alt", "longdesc" o en el contingut de l’element). Això inclou: imatges, representacions 

gràfiques del text, mapes d’imatge, animacions (Per exemple, GIFs animats), "applets" i 

objectes programats, "ASCII art", marcs, scripts, imatges utilitzades com vinyetes en les llistes, 

espaiadors, botons gràfics, sons (executats amb o sense interacció de l’usuari), arxius 

exclusivament auditius, banda sonora del vídeo i vídeos. 

- Es podrà mantenir la pàgina actual, el seu llenguatge, estructura i la majoria dels 
elements a la pàgina, però modificant petits detalls de la pàgina. (APROFITABLE, canvis 
no significatius, a nivell de detall). 

 

Prioritat 2: Crear documents que estiguin validats per les gramàtiques formals publicades. 

Utilitzar fulls d’estil per tal de controlar la maquetació i la presentació. 

- Es podrà mantenir la pàgina actual, el seu llenguatge, estructura i la majoria dels 
elements a la pàgina, però modificant petits detalls de la pàgina. (APROFITABLE, canvis 
no significatius, a nivell de detall). 
 
 
Prioritat 3: Identificar l’idioma principal del document. 

- Es podrà mantenir la pàgina actual, el seu llenguatge, estructura i la majoria dels 
elements a la pàgina, però modificant petits detalls de la pàgina. (APROFITABLE, canvis 
no significatius, a nivell de detall). 
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El Pla d’Etapes de les actuacions previstes per al municipi de Folgueroles s’ha valorat a partir 

dels següents criteris de priorització: 

 
Urgència 

Aplicable en aquelles situacions de perill que poden representar un risc greu per a tota la 

població i, en especial, per a les persones amb problemes de mobilitat reduïda i de 

discapacitats sensorials. 

 
Rendibilitat social 

Aquelles actuacions que beneficien a un major nombre de persones seran prioritàries en 

l’execució. 

 
Repartiment dels beneficis del pla per tot el territori 

Per garantir la coherència en el desenvolupament del Pla d’Accessibilitat en la Comunicació 

aquest ha d’intentar promoure millores en tot el municipi, si bé, normalment, aquestes estan 

centrades en els barris centrals o històrics. 

 
Previsió d’actuació municipal o d’altres entitats 

Les actuacions programades que corresponen a obres de renovació municipal i d’altres entitats 

suposen una oportunitat de resoldre algunes de les deficiències detectades en la fase de 

diagnosi del present pla. Per tant, considerant el bais cost associat a la resolució d’algunes de 

les acciones proposades, aquestes actuacions poden permetre corregir o reduir algunes de les 

deficiències detectades. 

 

A continuació, s’ha considerat la necessitat d’adaptació o les possibilitats de millora que 

presenten cadascun dels elements de comunicació d’acord amb: 

 
(1) En primer lloc, les condicions de disseny que incompleixen amb la reglamentació 

vigent i que han de ser corregides, es ressalten sobre fons vermell. 

(2)  En segon lloc, els aspectes que resulten fonamentals per a l’accés a la informació, es 

ressalten sobre fons taronja. 

(3)  Finalment, aquells aspectes que no estan contemplats al codi o que la seva 

materialització comporta un cost econòmic considerable, es ressalten sobre fons groc. 
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El compliment de les accions contingudes en el present Pla d’Accessibilitat en la Comunicació, 

en base a l’experiència d’actuacions precedents, el Pla d’Etapes no hauria d’excedir de quatre 

anys. Temps considerat suficient per a estructurar el pressupost estimat obtingut d’una manera 

còmoda i eficient. 

 

Les actuacions perseguiran un repartiment equitatiu del pressupost en l’àmbit de cada municipi. 

 
Atenent a la priorització establerta, que determina com a objectiu inicial implementar aquelles 

actuacions que resolguin els defectes detectats en el nivell vermell per a, amb posterioritat, (o 

simultaneïtat en cas de comptar amb pressupost suficient) procedir a millorar aquelles 

deficiències detectades com a nivell taronja, se suggereix el següent model d’etapes. 

 
 

 PREVISIÓ D’ETAPES 

 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 
Senyalització a la urbanització  

Retolació a la urbanització No procedeix 
Rètol a l’accés de l’edifici  

Retolació interior de l’edifici  

Sistemes d il•il·luminació   

Mitjans de comunicació (publicacions) No comporta un cost 
web  

ALTRES  
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ESTIMACIÓ ECONÓMICA ORIENTATIVA DE LES PROPOSTES D’INTERVENCIONS 
 

 TOTAL  
      

Ref.: Descripció Preu Total 

   
   
01 Senyalització a l’espai Públic 2.100 €
02 Ajuntament 3.436 €
03 Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 2.836 €
04 Casal d’Avis 4.061 €
05 Casa Museu Verdaguer 2.665 €
06 Consultori Mèdic 1.271 €
  
   Total  16.369 €
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ELEMENTS ACCESSIBLES MILLORABLES INACCESSIBLES INEXISTENTS TOTAL 
Senyalització a 
la urbanització 
(aparcaments) 

2   4 6 

Retolació a la 
urbanització 4 1 1  6 

Rètol 
d’identificació 
de l’edifici  

1 3 2  6 

Retolació 
interior de 
l’edifici 

 2 4  6 

Punts 
d’informació  4  2 6 

Sistemes 
d’il·luminació 1  5  6 

Mitjans de  
comunicació 
(publicacions) 

 1   1 

Web  1   1 

TOTAL 8 12 12 6 38 

 

La valoració es refereix especialment a la senyalització dels serveis higiènics i dels ascensors, 

tal i com l’estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d’accessibilitat de Folgueroles – 5.2 Annex fitxes de comunicació 
 

3

PLA D’ACCESSIBILITAT DE FOLGUEROLES 
 

 

INDEX GENERAL DEL PLA 
 

 

I. MEMÒRIA ..................................................................................VOLUM I 
 

II. PLA D'ACCESSIBILITAT EN LA VIA PÚBLICA 
2.1 PLA D’ACTUACIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC ................................VOLUM I 

2.2 ANNEX FITXES DE TRAMS ...................................................VOLUM I 

 

III. PLA D'ACCESSIBILITAT EN ELS EDIFICIS 
3.1 PLA D’ACTUACIÓ EN ELS EDIFICIS .....................................VOLUM II 

3.2 ANNEX FITXES D’EDIFICIS ...................................................VOLUM II 

 

IV. PLA D'ACCESSIBILITAT EN ELS TRANSPORTS  
4.1 PLA D’ACTUACIÓ EN EL TRANSPORT.................................VOLUM II 

4.2 ANNEX FITXES DE TRANSPORT..........................................VOLUM II 

 

V. PLA D'ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ 
5.1 PLA D’ACTUACIÓ EN LA COMUNICACIÓ.............................VOLUM II 

5.2 ANNEX FITXES DE COMUNICACIÓ......................................VOLUM II 

 

VI. DOCUMENT DE RESUM ........................................................VOLUM II 
 
ANNEX DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 
LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA....................................VOLUM II 
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

Als accessos 
al municipi i a 

diversos 
carrers 

d'aquest. 

El propi del 
carrer Sí Sí Correcta Correcta Correcta Correcte No ACCESSIBLE

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici

A la façana Sí Sí Regular Correcta Correcta Correcte Sí
(15) La superfície del 
rètol és de metacrilat 

polit. 
INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

 Tractament de la 
superfície del rètol 

a fi d'evitar la 
generació de 

reflexos. 

Porta d'accés a 
l'edifici Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

Esglaó d'accés a 
l'edifici No Deficient Incorrecte No

(11) L'esglaó no 
disposa d'un canvi de 

textura i color que 
facilitin la seva 
detectabilitat.  

INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

PB Mitja No Bo Blanca
vermellosa Indirecte No No No No INACCESSIBLE Augment del nivell 

d'il·luminació. 

Incorporació d'un 
directori amb la 

informació escrita 
en alt relleu i en 
braille o un punt 

d'informació.

PB a Segona 
Planta Baixa No Regular Blanca

vermellosa Difús No Deficient Incorrecte No

(11) L'escala no 
disposa del canvi de 

textura i color a l'inici i 
final de la mateixa, la 
qual cosa dificulta la 
seva detectabilitat. 

INACCESSIBLE Augment del nivell 
d'il·luminació. 

Primera Planta Alta No Bo Blanca
vermellosa Indirecte No No No MILLORABLE

Incorporació del 
rètol 

d'identificació. 

Rètols 
d'identificació de 
les dependències. 

Primera i 
segona Planta Sí Sí No Correcta Correcta Correcta Correcte No MILLORABLE

Incorporació de la 
informació en alt 
relleu i en braille. 

Portes d'accés a 
les dependències Primera Planta Regular Incorrecte

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

MILLORABLE
Millora del contrast 
de color del marc 

de les portes. 

Portes d'accés a 
les dependències Segona Planta Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

ACCESSIBLE

Segona Planta Mitja No Bo Blanca Difús No No No No INACCESSIBLE Augment del nivell 
d'il·luminació. 

 Incorporació de 
rètols d'orientació 
amb la informació 
escrita en alt relleu 

i braille.

FOLGUEROLES

Difús

No Bo Blanca Difús

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visual

Accés a l'edifici

Informació

AJUNTAMENT

FOTO ELEMENT VALORACIÓ

Vestíbul

Punt d'informació

Vestíbul

Alta

Senyalització a la urbanització

Mitja No Bo Blanca
vermellosa

PB

ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

Escala

Dependències



 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

Primera Planta Alta No Bo Blanca
vermellosa Directe Sí Sí No Correcta Correcte No INACCESSIBLE

Incorporació, a les 
manetes, de la 
identificació en 

braille dels serveis 
higiènics.

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici

Sí Sí Correcta Correcta Correcta Correcte No INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

Porta d'accés a 
l'edifici Sí Sí Regular Correcte Sí (11) Només s'ha 

senyalitzat una porta. INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

Incorporació de la 
senyalització visual 

de la porta. 

Punt d'informació No No No MILLORABLE
Incorporació del 

rètol 
d'identificació. 

Sala ACCESSIBLE

Rètols informatius Sí Sí No Correcta Incorrecta Correcta Correcte Sí MILLORABLE

Incorporació de la 
informació en alt 
relleu i en braille. 

Augment de la 
grandària de la 

lletra. Tractament 
de la superfície 
dels rètols a fi 

d'evitar la 
generació de 

reflexos. 

Pròxims Alta No Bo Blanca
vermellosa Difús Sí Sí Correcta Correcte ACCESSIBLE

No No No No No INACCESSIBLE
Incorporació de la 

il·luminació 
d'emergència.

Instal·lació d'un 
sistema d'alarma 

sonora. 
Incorporació de la 

senyalització 
visual.

Incorporació de la 
senyalització 

d'emergència tàctil.
Sistema d'evacuació

FOLGUEROLES

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

Serveis higiènics 

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visualInformació

AJUNTAMENT

FOTO ELEMENT VALORACIÓ

Aparcaments

Punt d'informació 
turística 

Mitja No Bo

Incorrecte

PB

Blanca
vermellosa Difús

Alta No Bo Blanca
vermellosa Difús

ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT



 

 

 

02 Ajuntament         
      

Ref.: Descripció U. Pr. Unit. Medició Preu Total 

      
INTERVENCIONS per a la LOCALITZACIÓ         
      

 Millora de d’il·luminació exterior Ud 700 €  1,00          700 € 

 
   Total de la 

intervenció 700  €

INTERVENCIONS per a la COMUNICACIÓ         
      

 Franja adhesiva de senyalització i sòcol en porta 
envidrada Ud        50 €  1,00            50 €

 Millora de la il·luminació interior  m2         10 €  15,00            150 € 
 Col·locació / Subst. del panell informatiu (directori) Ud      120 €  1,00            120 € 
 Senyalització ús de sala en alt relleu i braille Ud        20 €  8,00            160 € 
 Millora del contrast de color del marc de la porta Ud 30 € 1,00 30 €
 Manetes amb identificació amb braille  Ud 8 € 2,00 16 €
 Senyalització per orientació Ud 20€ 1,00 20 €
 Senyalització d’emergència acústica / lluminosa Ud   2.150 €  1,00         2.150 € 
 Senyalització d’emergència tàctil Ud 20€ 1,00 20 €
 Senyalització d’emergència visual Ud 20 € 1,00 20 €

 
   Total de la 

intervenció 2.736 €

      
TOTAL DE LES INTERVENCIONS A L’EDIFICI      3.436 €
(*) Correspon a un valor mig que variarà en funció de les necessitats de cada edifici. 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

No No INACCESSIBLE
Incorporació del 

rètol 
d'identificació. 

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici

A la façana Sí Sí Regular Correcta Incorrecta Correcte Sí

(11) La inadequada 
ubicació del rètol 
dificulta la seva 
detectabilitat. 

(15) La superfície del 
rètol és de metacrilat 

polit. 

MILLORABLE

Redisseny del rètol 
utilitzant un tipus 

de lletra més 
senzill, una 

superfície mat i 
ubicant-lo de 

manera que sigui 
fàcilment 

detectable. 

Porta d'accés a 
l'edifici Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

ACCESSIBLE

Escala d'accés a 
l'edifici No No Deficient Incorrecte No

Rampa d'accés a 
l'edifici No No Deficient Incorrecte No

PB Alta No Bo Blanca Difús
El punt d'informació 

juvenil només disposa 
d'una única sala. 

ACCESSIBLE

PB Alta No Bo Blanca Difús ACCESSIBLE

PB Alta No Bo Blanca Difús No No No INACCESSIBLE

Incorporació, a les 
manetes, de la 
identificació en 

braille dels serveis 
higiènics. 

Incorporació dels 
rètols 

d'identificació. 

A tot l'edifici No No No No No MILLORABLE

Instal·lació d'un 
sistema d'alarma 

sonora i de la 
senyalització 
d'emergència 

visual.

Incorporació de la 
senyalització de 

emergència tàctil.

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

Difús

Correcte

Serveis higiènics

Alta No Bo BlancaAccés a l'edifici

Sala polivalent

Vestíbul

Sistema d'evacuació

FOLGUEROLES

PB

(6) No s'han incorporat 
rètols per a la 

localització de l'accés.  
(11) La rampa i l'escala 
no disposen del canvi 
de paviment de textura 
i color diferent a l'inici 
i final de les mateixes. 

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

PUNT DE INFORMACIÓ JUVENIL

FOTO Ubicació de 
l'element

Incorporació de 
rètols d'orientació.INACCESSIBLE

ELEMENT

Senyalització a la urbanització

Disseny de la senyalització visualInformació

VALORACIÓOBSERVACIONS

Il·luminació Orientació



 

 

 

03 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)         
      

Ref.: Descripció U. Pr. Unit. Medició Preu Total 

      
INTERVENCIONS per a la LOCALITZACIÓ         
      

 Senyalització per orientació Ud 20€ 1,00 20 €
 Rètol de Senyalització Ud 295 € 2,00 590 €

 
   Total de la 

intervenció 610  €

INTERVENCIONS per a la COMUNICACIÓ         
      

 Senyalització ús de sala en alt relleu i braille Ud        20 €  1,00            20 € 
 Manetes amb identificació amb braille  Ud 8 € 2,00 16 €
 Senyalització d’emergència acústica / lluminosa Ud   2.150 €  1,00         2.150 € 
 Senyalització d’emergència visual Ud 20 € 1,00 20 €

 Senyalització d’emergència tàctil (plànol 
d’evacuació d’emergència en alt relleu i braille) Ud 20 €  1,00 20 €

 
   Total de la 

intervenció 2.226 €

      
TOTAL DE LES INTERVENCIONS A L’EDIFICI      2.836 €
(*) Correspon a un valor mig que variarà en funció de les necessitats de cada edifici. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

No No MILLORABLE
Incorporació del 

rètol de 
senyalització. 

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici

A la façana Sí Sí Correcta Correcta Correcta Correcte Sí INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

 Tractament de la 
superfície a fi 

d'evitar la 
generació de 

reflexos. 

Porta d'accés a 
l'edifici Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

Esglaó d'accés a 
l'edifici Deficient Incorrecte No

(11) L'esglaó no 
disposa d'un canvi de 

textura i color que 
faciliti la seva 
detectabilitat. 

INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

PB Alta No Bo Blanca
vermellosa Directe No No No MILLORABLE

Incorporació d'un 
directori amb la 

informació escrita 
en alt relleu i 

braille.

PB a Segona 
Planta Alta No Bo Blanca Difús No Sí Sí No Regular Correcta Correcta Incorrecte No

(6) No s'ha incorporat 
el rètol de 

senyalització de la 
planta. 

INACCESSIBLE

Incorporació del 
rètol d'identificació 

de la planta, al 
costat de 

l'ascensor, amb la 
informació escrita 
en alt relleu i en 

braille.

Substitució de la 
botonera per una 
altra que disposi 

d'un major contrast 
de color de la 

informació visual. 
Incorporació d'una 
senyal acústica a 

l'ascensor.

PB a Segona 
Planta Alta No Bo Blanca Difús No Regular Incorrecte No

(14) El tram d'escala 
que va de la Primera a 

la Segona Planta 
disposa del canvi de 

color a l'inici i final de 
la mateixa. 

MILLORABLE

FOLGUEROLESACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

CASAL D'AVIS

FOTO OBSERVACIONS

Disseny de la senyalització visual
ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

Accés al edifici

ELEMENT

Informació

Senyalització a la urbanització

Blanca
vermellosa

Ubicació de 
l'element

Il·luminació Orientació

Vestíbul

Ascensor

Escala

VALORACIÓ

DifúsBaixa No Bo

PB

ACTUACIÓ DE 
MILLORA



 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

Rètols 
d'identificació de 
les sales 

No No No MILLORABLE

Incorporació del 
rètol d'identificació 
amb la informació 
escrita en alt relleu 

i en braille. 

Portes d'accés a 
les sales Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

ACCESSIBLE

Primera 
Planta Alta No Bo Blanca Difús Sí Sí No Bo Correcte No (6) El nucli higiènic no 

es troba senyalitzat. INACCESSIBLE

Incorporació, a les 
manetes, de la 
identificació en 

braille dels serveis 
higiènics. 

A tot l'edifici No No No No No MILLORABLE

Instal·lació d'un 
sistema d'alarma 

sonora i de la 
senyalització 
d'emergència 

visual.

Incorporació de la 
senyalització de 

emergència tàctil.

FOLGUEROLESACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

CASAL D'AVIS

FOTO OBSERVACIONS

Disseny de la senyalització visual
ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ELEMENT

Informació
Ubicació de 

l'element

Il·luminació Orientació

Primera i 
Segona 
Planta

Sistema d'evacuació

Sales 

Serveis higiènics 

VALORACIÓ

Correcte

ACTUACIÓ DE 
MILLORA



 

 

 

04 Casal d’Avis       
  

      

Ref.: Descripció U. Pr. Unit. Medició Preu Total 

      
INTERVENCIONS per a la LOCALITZACIÓ         
      

 Rètol de Senyalització Ud 295 € 1,00 295 €
 Millora de d’il·luminació exterior Ud 700 €  1,00          700 € 

 
   Total de la 

intervenció 995 €

INTERVENCIONS per a la COMUNICACIÓ         
      

 Col·locació / Subst. del panell informatiu (directori) Ud      120 €  1,00            120 € 
 Manetes amb identificació amb braille  Ud 8 € 2,00 16 €

 Senyalització de la planta al costat de l’ascensor 
en alt relleu i braille Ud        20 €  3,00 60 € 

 Senyalització ús de sala en alt relleu i braille Ud        20 €  4,00            80 € 

 Adaptació de la botonera de la cabina interior de 
l’ascensor Ud 600 € 1,00 600 €

 Senyalització d’emergència acústica / lluminosa Ud   2.150 €  1,00         2.150 € 
 Senyalització d’emergència visual Ud 20 € 1,00 20 €

 Senyalització d’emergència tàctil (plànol 
d’evacuació d’emergència en alt relleu i braille) Ud 20 €  1,00 20 €

 
   Total de la 

intervenció 3.066 €

      
TOTAL DE LES INTERVENCIONS A L’EDIFICI      4.061 €
(*) Correspon a un valor mig que variarà en funció de les necessitats de cada edifici. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

No No MILLORABLE
Incorporació del 

rètol de 
senyalització. 

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici

A la façana Sí Sí Correcta Correcta Correcta Correcte No ACCESSIBLE

Porta d'accés a 
l'edifici Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

ACCESSIBLE

Esglaons d'accés 
a l'edifici Regular Incorrecte No

(11) Els esglaons no 
disposen d'un canvi 
de textura i color que 

faciliti la seva 
detectabilitat. 

ACCESSIBLE

PB Mitja No Bo Blanca
vermellosa Directe No Si No Sí

(1) (7) Es consideren 
correctes, tenint en 
compte que és un 

museu.  
(6) No es disposa d'un 
plànol de la casa amb 
la informació escrita 

en alt relleu i en 
braille.  

MILLORABLE

Incorporació d'un 
plànol de la casa 

amb la informació 
escrita en alt relleu 

i en braille. 

PB Baixa No Bo Blanca
vermellosa Directe No No No

(7) Es considera 
correcte, tenint en 
compte que és un 

museu. 

MILLORABLE
Incorporació del 

rètol 
d'identificació. 

PB a Primera 
Planta Mitja No Bo Blanca

vermellosa Directe No Regular Incorrecte No

(7) (8) Es consideren 
correctes, tenint en 
compte que és un 

museu.  

INACCESSIBLE Augment del nivell 
d'il·luminació. 

FOLGUEROLES

PB

ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT
VALORACIÓ

Accés a l'edifici 

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

Informació

Alta

Vestíbul - Sala

Punt d'informació 

Escales

FOTO ELEMENT

CASA MUSEU VERDAGUER

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visual

Bo Blanca
vermellosa DifúsNo

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

Senyalització a la urbanització



  

 

 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

Portes d'accés a 
les dependències 

PB i Primera 
Planta No Correcta Correcte No

(7) (8) Es consideren 
correctes, tenint en 
compte que és un 

museu.  
(14) La valoració fa 

referència al contrast 
del marc de la porta. 

ACCESSIBLE

Rètols informatius PB Sí Sí No Correcta Incorrecta Correcta Correcte Sí 

(7) Es considera 
correcte, tenint en 
compte que és un 

museu. 
(12) La grandària de la 

lletra és petita. 

MILLORABLE

Incorporació de la 
informació en alt 
relleu i en braille. 

Augment de la 
grandària de la 

lletra. Tractament 
de la superfície del 
rètol a fi d'evitar la 

generació de 
reflexos. 

Sala audiovisual Primera 
Planta Mitja No Bo Blanca

vermellosa Directe No No No

(7) Es considera 
correcte, tenint en 
compte que és un 

museu. 

MILLORABLE

Incorporació del 
rètol d'identificació 
amb la informació 
escrita en alt relleu 

i braille. 

A tot l'edifici No No No No

(7) Es considera 
correcte, tenint en 
compte que és un 

museu. 

MILLORABLE

Instal·lació d'un 
sistema d'alarma 

sonora. 
Incorporació de la 

senyalització 
d'emergència 

visual. 

Incorporació de la 
senyalització 

d'emergència tàctil. 

FOLGUEROLES

Alta No Bo

ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT
VALORACIÓ

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

Informació

Sistema d'evacuació

Dependències

Blanca
vermellosa Directe

Correcte

FOTO ELEMENT

CASA MUSEU VERDAGUER

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visual
ACTUACIÓ 

PRIORITÀRIA
ACTUACIÓ DE 

MILLORA



  

 

 

05 Casa Museu Verdaguer         
      

Ref.: Descripció U. Pr. Unit. Medició Preu Total 

      
INTERVENCIONS per a la LOCALITZACIÓ         
      

 Rètol de Senyalització Ud 295 € 1,00 295 €

 
   Total de la 

intervenció 295 €

INTERVENCIONS per a la COMUNICACIÓ         
      

 Millora de la il·luminació interior  m2         10 €  10,00            100 € 
 Senyalització ús de sala en alt relleu i braille Ud        20 €  4,00            80 € 
 Senyalització d’emergència tàctil Ud 20€ 1,00 20 €
 Senyalització d’emergència acústica / lluminosa Ud   2.150 €  1,00         2.150 € 
 Senyalització d’emergència visual Ud 20 € 1,00 20 €

 
   Total de la 

intervenció 2.370 €

      
TOTAL DE LES INTERVENCIONS A L’EDIFICI      2.665 €
(*) Correspon a un valor mig que variarà en funció de les necessitats de cada edifici. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

Als accessos 
al municipi i 
en diferents 

punts de 
l'itinerari 
d'accés 

El propi del 
carrer Sí Sí Correcta Correcta Correcta Correcte No ACCESSIBLE

Rètol 
d'identificació de 
l'edifici 

No No INACCESSIBLE
Incorporació del 

rètol 
d'identificació. 

Porta d'accés a 
l'edifici Correcta Correcte No

(14) La valoració fa 
referència al contrast 
del marc de la porta. 

INACCESSIBLE

Instal·lació d'un 
sistema 

d'il·luminació de 
l'accés. 

Escala d'accés a 
l'edifici No Deficient Incorrecte No

(11) L'escala no 
disposa del canvi de 

textura i color a l'inici i 
final de la mateixa, la 
qual cosa dificulta la 
seva detectabilitat. 

INACCESSIBLE Augment del nivell 
d'il·luminació. 

Rampa d'accés a 
l'edifici Sí Correcta Correcte No INACCESSIBLE Augment del nivell 

d'il·luminació. 

PB Alta No Bo Blanca Difús No No No Sí MILLORABLE Incorporació de 
rètols d'orientació. 

PB Alta No Bo Blanca Difús No No No MILLORABLE
Incorporació d'un 

rètol 
d'identificació. 

Rètols 
d'identificació de 
les consultes 

No No No MILLORABLE

Incorporació dels 
rètols 

d'identificació amb 
la informació 

escrita en alt relleu 
i en braille. 

Portes d'accés a 
les dependències PB Alta No Bo Blanca Difús Correcta Correcte No ACCESSIBLE

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

VALORACIÓ
ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

Blanca
vermellosa

FOLGUEROLES

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

Accés a l'edifici 

PB

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visualInformació

Consultes

No Bo

CONSULTORI MÈDIC

FOTO ELEMENT

Senyalització a la urbanització

DifúsMitja

Vestíbul

Punt d'informació 



  

 

 

 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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Edifici:

Intensitat
(1)

Enlluernament
(2)

Contrast
(3)

Color
(4)

Sistema de 
il·luminació

(5)

Rètol de 
senyalització

(6)

Paviment
guia

 (7)
Visual

(8)
Tàctil

(9)
Acústica

(10)
Detectabilitat

(11)

Grandària de 
la lletra

(12)

Tipus de 
lletra

 (13)
Contrast

(14)
Brillantor

(15)

PB Mitja No Bo Blanca Difús Sí Sí No Correcta Correcte No INACCESSIBLE

Augment del nivell 
d'il·luminació. 

Incorporació, a les 
manetes, de la 
identificació en 

braille dels serveis 
higiènics. 

A tot l'edifici No No No No Sí MILLORABLE

Incorporació de la 
senyalització 
d'emergència 

visual. 

Incorporació de la 
senyalització 

d'emergència tàctil. 

ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

VALORACIÓ
ACTUACIÓ 
D'OBLIGAT 

COMPLIMENT

FOLGUEROLES

ACTUACIÓ 
PRIORITÀRIA

ACTUACIÓ DE 
MILLORA

Serveis higiènics 

OBSERVACIONSUbicació de 
l'element

Il·luminació Orientació Disseny de la senyalització visualInformació

CONSULTORI MÈDIC

FOTO ELEMENT

Sistema d'evacuació Correcte



  

 

 

06 Consultori Mèdic         
      

Ref.: Descripció U. Pr. Unit. Medició Preu Total 

      
INTERVENCIONS per a la LOCALITZACIÓ         
      

 Rètol de Senyalització Ud 295 € 1,00 295 €
 Millora de d’il·luminació exterior Ud 700 €  1,00          700 € 

 
   Total de la 

intervenció 995 €

INTERVENCIONS per a la COMUNICACIÓ         
      

 Millora de la il·luminació interior  m2         10 €  12,00            120 € 
 Senyalització ús de sala en alt relleu i braille Ud        20 €  4,00            80 € 
 Manetes amb identificació amb braille  Ud 8 € 2,00 16 €
 Senyalització per orientació Ud 20€ 1,00 20 €
 Senyalització d’emergència visual Ud 20 € 1,00 20 €

 Senyalització d’emergència tàctil (plànol 
d’evacuació d’emergència en alt relleu i braille) Ud 20 €  1,00 20 €

 
   Total de la 

intervenció 276 €

      
TOTAL DE LES INTERVENCIONS A L’EDIFICI      1.271 €
(*) Correspon a un valor mig que variarà en funció de les necessitats de cada edifici. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

*
**

***

Paràmetres contemplats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya però que no són d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment.
Paràmetres regulats pel codi d'Accessibilitat de Catalunya d'obligat compliment en la urbanització.

Sistema d'il·luminació
En cas de disposar d'aparells d'il·luminació amb sistemes d'estalvi d'energia, s'admetran detectors de presència.
Sistema d'il·luminació directe ;
Sistema d'il·luminació indirecte;
Sistema d'il·luminació semidirecte;
Sistema d'il·luminació difús.

Rètol de senyalització
Incorporació de rètols d'informació (directoris), senyalització de planta** e itineraris d'accés
a les places d'aparcament adaptats* o d'elements com les portes de vidre**, els aparcaments adaptats** i els serveis higiènics adaptats**.

Paviments guia
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'itinerari adaptat.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant l'inici i final de rampes i escales***.
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant obstacles (longitud ≥ 1,20 m).
Existència de paviment de textura i color diferenciat indicant les portes dels ascensors.

 S'ha de disposar d’un sistema de senyalització visual, acústic o tàctil, o d'una combinació d'aquests en la mesura que resulti apropiat.

ORIENTACIÓ

INFORMACIÓ

Contrast
S’utilitzaran colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons*: 
         Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre;
         Lletra verda - fons blanc;
         Lletra vermella - fons blanc;
         Lletra blava - fons blanc;
         Lletra negra - fons blanc o groc;
         Lletra groga - fons negre.

Brillantor
Les superfícies dels suports han de ser mat.

     Visual: disposició de la informació necessària per a l'ús adequat de l'entorn de forma clara, perceptible i comprensible (veure disseny de la informació).

     Tàctil: als rètols indicadors que es considerin de major interès es pot complementar la informació escrivint-la en codi Braille.

     Acústica: El nivell sonor del missatge audible ha de superar en 15 dB el nivell sonor de l'entorn.
                       Nivell sonor oficines 55 dB;
                       Nivell sonor despatx 40 dB;
                       Nivell sonor aules 25 dB.

Detectabilitat
Els sistemes d'informació s'ubicaran de manera que visualment es trobin a l'abast de totes les persones.

DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ

Grandaria de la lletra
El sistema escrit o pictogràfic es considera accessible si:
    És detectable a una distància de 200 m per un usuari que s’apropi amb un medi de transport o, en cas que l'usuari sigui un vianant, és detectable des de 50 m de distància*.
    Disposa de mitjans complementaris de tipus sonor que facilitin la seva comprensió a persones amb limitació total o parcial de visió*.
    La relació entre l'alçada i l'amplada de la lletra majúscula és entre 0,7 i 0,85.
    La mesura de la lletra a de ser adequada a la distància de lectura*:
          A una distància de 0,5 m: alçada de lletra 3 mm, cos de la lletra 12;
          A una distància de1,0 m: alçada de lletra 6 mm, cos de la lletra 24;
          A una distància de 5,0 m: alçada de lletra 29 mm, cos de la lletra 106;  
          A una distància de 10 m: alçada de lletra 58 mm, cos de la lletra 212; 
          A una distància de 100 m: alçada de lletra 580 mm, cos de la lletra 2120.

Tipus de lletra
El contorn de la lletra ha de ser ben definit i sense ornaments (arial o helvètica tiresiana)

Contrast
Evitar canvis bruscos de llum entre diferents espais i entre l'interior i l'exterior. Factor d'uniformitat recomanable = 0,25.

Color
Llum freda (blanca blava) Tc>5,000 K;
Llum neutra (blanca, recomanable) 3,300<Tc<5,000 K;
Llum càlida (blanca vermellosa) Tc<3,300 K.

Enlluernament
Evitar els enlluernaments produïts per la ubicació de làmpades dintre del camp visual o per superfícies excessivament brillants que provoquin la reflexió de la llum. 

REQUERIMENTS CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I DALCO
IL·LUMINACIÓ
Intensitat 
Nivell d'il·luminació recomanat als espais
     10 lux a l'inici i final de les escales i rampes**;
     20 lux espais exteriors; 
     50 lux espais interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detalls; 
    100 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals confinades al moviment i una petita percepció de detalls; 
    150 lux espais interiors visitats ocasionalment amb feines visuals requerint percepció de detalls o bé amb risc per a persones o productes (180 lux als serveis higiènics);
    200 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals sense percepció de detalls (il·luminació mitja exigida als edificis públics);
    300 lux espais interiors contínuament ocupats, amb feines visuals senzilles (escales, lavabos, magatzem i arxius);
    500-1000 lux espais interiors amb feines visuals difícils, indispensable fina distinció de detalls (salons de mostres);
    >1000 lux espais interiors amb activitats que exigeixen una distinció extremadament fina o baixa condicions de contrast extremadament difícils.
Il·luminació de zones de risc i zones d'interès (inici i final de rampes i escales, places d'aparcaments adaptades, etc.)
    Il·luminar amb una major intensitat amb una proporció de 1,5 vegades el nivell d'il·luminació ambiental de les zones pròximes.
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(8)

(9)
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(14)

(15)

(16)

Tipus de lletra: 
Evitar la lletra cursiva, els caràcters que simulen lletra manuscrit i els tipus de lletra massa ornamentats. 
Utilitzar preferentment tipus comuns sense serif (de pal sec) com àrial, helvètica o tiresias. 
Utilitzar com a màxim dos tipus de lletres distintes.

REQUERIMENTS PER A UNA PUBLICACIÓ ACCESSIBLE

Grandària dels caràcters:
Com referència s'ha d'utilitzar com a mínim una grandària de 12, encara que es recomana l'ús de 14 punts.

COMPOSICIÓ DEL TEXT

Tipus de nombre: 
Escriure els nombres en xifres, evitant els nombres romans. 
Quan el text disposi de diversos nombres seguits, com per exemple els nombres de telèfon, han d'escriure's amb espais de separació. 

Text ressaltat: 
Si es ressalta part del text, es farà amb negreta o subratllat.
Contrast: 
S'utilitzen colors que presentin fort contrast entre la lletra i el fons: 
   Lletra blanca - fons blau fosc, vermell, verd fosc o negre; 
   Lletra verda - fons blanc; 
   Lletra vermella - fons blanc; 
   Lletra blava - fons blanc; 
   Lletra negra - fons blanc o groc; 
   Lletra groga - fons negre. 

Composició del text: 
No és aconsellable ni condensar ni allargar les línies. 
No superposar text sobre imatges.

Enfocament: 
Les imatges han d'estar bé enfocades. 
Si és possible utilitzar imatges en color.

Identificació de la publicació: 
Identificar clarament el títol de la publicació, ja sigui en la coberta o al començament del text, de manera que els lectors puguin identificar-lo fàcilment.

TEXT
Alineació: 
El text ha d'estar alineat al marge esquerre i no justificat al costat dret.

Orientació: 
Utilitzar composició horitzontal abans que vertical.

Espai entre línies: 
L'espai entre línies ha de ser un 30% de la grandària de la lletra, o com a mínim la mateixa altura de la lletra (altura de la lletra de 12 punts, espai entre línies 
Extensió del paràgraf: 
Cada línia ha de tenir aproximadament 60 caràcters i els paràgrafs no han de ser massa extensos.
IMATGES

ACCÉS A LES PUBLICACIONS
Abast: 
Han de ser fàcilment localitzables i estar a l'abast de les persones (altura no superior a 1,10 m).

Ubicació: 
És preferible ubicar les imatges amb el text en un costat, que intercalades amb el text. 
FORMAT
Paper: 
Es recomana utilitzar paper mat sense recobriment i amb un gramatge superior a 90 grams. 
Doblegament: 
Al doblegar el paper s'ha d'evitar que els plecs coincideixin amb la zona de text. 

Accés a les publicacions

Grandària dels 
caràcters 

(1)

Tipus de 
lletra 

(2)

Tipus de 
número 

(3)

Text 
ressaltat 

(4)
Contrast

(5)

Composició 
text

(6)

Identificació de la 
publicació 

(7)
Alineació 

(8)
Orientació

(9)

Espai entre 
línies 

(10)

Extensió del 
paràgraf 

(11)
Enfocament

(12)
Ubicació

(13)
Paper

(14)
Doblegament

(15)
Abast

(16)

Plànol del 
municipi Correcta Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Incorrecta Correcta Correcta Correcte Correcte Correcta Incorrecte (16) La publicació s'ha 

de demanar al personal. MILLORABLE

Canvi del tipus de 
lletra utilitzada en 
la identificació de 

la publicació. 
Disposar de la 
publicació de 

manera que estigui 
a l'abast de totes 

les persones. 

Informació 
addicional Correcta Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcta Correcta Correcta Correcte Correcta Correcte Correcta Correcte

ACCESSIBILITAT EN LA INFORMACIÓ

PUBLICACIÓ

FOLGUEROLES

Correcte Correcte

OBSERVACIONS VALORACIÓ ACTUACIÓ

FormatImatgesComposició del text Text
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1. PRESSUPOST DEL PLA

1.1 Pressupost de la via pública

5

1Etapa:
Carretera 990,00 €
Major 17.070,35 €
Nou 15.834,24 €
Plaça 1.919,86 €
Plaça Jacint Verdaguer 5.403,28 €
Rambla 16.291,14 €

1Suma total per la etapa 57.508,87 €
2Etapa:

Carretera 96.001,66 €
el Xop 5.040,63 €
Font de la Sala 41.484,91 €
Josep Mª de Casacuberta 1.810,70 €
ONze de Setembre 2.926,23 €
Plaça del Rei 4.968,10 €
Plaça d'en Roviretes 3.781,95 €
Puigjaner 223,17 €
Sajolida 14.574,54 €
Sant Jordi 14.911,54 €

2Suma total per la etapa 185.723,43 €
3Etapa:

Av. de l'Atlàntida 3.272,50 €
Fossar Vell 3.296,46 €
Josep Mª de Casacuberta 39.892,80 €
Major 8.739,36 €
Nou 5.857,76 €
Passeig del Torrent 27.783,93 €
Plaça carrer Fossar Vell 1.803,60 €

3Suma total per la etapa 90.646,41 €
4Etapa:

Av. de l'Atlàntida 26.205,84 €
Av. Poetes Catalans 24.973,50 €
Josep Mª de Casacuberta 1.138,10 €
ONze de Setembre 24.859,94 €
Plaça 3.399,76 €
Plaça Font del Rector 5.593,18 €
Puigjaner 13.090,00 €

4Suma total per la etapa 99.260,32 €
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6

5Etapa:
Agudes 398,52 €
del Campet 8.437,20 €
Doctor Madrenes 24.732,60 €
Fossar Vell 6.545,00 €
Plaça carrer del Campet 13.265,34 €
Plaça Sense Nom 398,52 €
Sant Josep 16.388,01 €

5Suma total per la etapa 70.165,19 €

Imprevistos 20% s/

Obres a petició d'usuaris 3% s/

503.304,22 €

503.304,22 €

100.660,84 €

15.099,13 €

PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (P.E.M) 619.064,19 €

TOTAL PER TOTES LES ETAPES 503.304,22 €
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1.2 Pressupost dels edificis 
 

ETAPA EDIFICIS COST (€) 

1 Ajuntament, Dispensari, Casa Museu 34947,95

2 Escoles, caseta mestre 46798,5

3 Llar d'infants, pavelló 50946,35

4 Camp futbol, cementiri 56774,13

5 Piscines 54063,19

PRESSUPOST TOTAL EDIFICIS (PEM) 243530,12
 
 
 
 
1.3 Pressupost dels elements de transport 
 

CODI ELEMENT LOCALITZACIÓ COST (€) 

BI 01 Parada d’autobús Font del Rector 5.856,35 € 

TX 01 Parada de taxis Plaça Jacint Verdaguer 399,75 € 

RA 01 Reserva d’aparcament Plaça Jacint Verdaguer 1884,96 € 

RA 02 Reserva d’aparcament Carretera a Tavèrnoles 509,96 € 

RA 03 Reserva d’aparcament Carrer Sajolida 254,53 € 

RA 04 Reserva d’aparcament Plaça d’en Roviretes 254,53 € 

RA 05 Reserva d’aparcament Carretera a Tavèrnoles 509,96 € 

RA 06 Reserva d’aparcament Carrer Font de la Sala 254,53 € 

RA 07 Reserva d’aparcament Carrer Sant Josep 254,53 € 

Suma intervencions 10.179,10 €
15% imprevistos 1.526,87 €

PRESSUPOST TOTAL TRANSPORT (P.E.M.) 11.705,97 €
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1.4 Pressupost dels elements de comunicació 
 

REF. DESCRIPCIÓ COST (€) 

01 Senyalització a l’espai Públic 2.100 €

02 Ajuntament 3.436 €

03 Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 2.836 €

04 Casal d'avis 4.061 €

05 Casa Museu Verdaguer 2.665 €

06 Consultori mèdic 1.271 €

PRESSUPOST TOTAL COMUNICACIÓ 16.369 €
 
 
 
 
 
1.5 Pressupost del Pla 
 
PRESSUPOST TOTAL VIA PÚBLICA (PEM) 619.064,19 €

PRESSUPOST TOTAL EDIFICIS (PEM) 337.519,08 €

PRESSUPOST TOTAL TRANSPORT (P.E.M.) 11.705,97 €

PRESSUPOST TOTAL COMUNICACIÓ 16.369,00 €

PRESSUPOST TOTAL DEL PLA (P.E.M.) 984.658,24 €
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2. INDICADORS DEL PLA 
 
2.1 Indicadors de la via pública 
 
ÀMBITS  Trams Longitud (m)  
Terme Municipal 198 11.649,39  
Casc consolidat 0 0,00  
Urbanitzacions 0 0,00  
Carretera 0 0,00  
Poligons industrials 0 0,00  
Zona prioritaria 88 3.901,66  
      

PENDENTS Trams % Longitud (m) % 
0% <= P < 6% 71 80,68% 2.610,40 66,90%
6% <= P < 8% 3 3,41% 202,11 5,18%
8% <= P < 10% 5 5,68% 302,71 7,76%
10% <= P < 12% 7 7,95% 616,81 15,81%
P >= 12% 2 2,27% 169,64 4,35%

TOTAL 88 100,00% 3.901,67 100,00%
      

TIPOLOGIA DE CARRERS  Trams % Longitud (m) % 
Carrers plataforma única 22 25,00% 958,75 24,57%
Carrers plataforma única proposats  3 3,41% 50,03 1,28%
Ample vorera i estat vorera correctes 41 46,59% 1.456,36 37,33%
Vorera a eixamplar 13 14,77% 769,62 19,73%
Voreres a refer (mal estat) 9 10,23% 666,90 17,09%

TOTAL 88 100,00% 3.901,66 100,00%
      

GUALS DE VIANANTS  Unitats %   
Guals correctes  21 53,85%   
Guals millorables  18 46,15%   

Guals Existents 39 100,00%   
Guals 120 a construir  25 25,77%   
Guals de vorera deprimida a construir  72 74,23%   

Guals a construir 97 100,00%   
      

ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ  Unitats %   
Correctes  390 57,78%   
A desplaçar  57 8,44%   
A eliminar  63 9,33%   
A substituir  165 24,44%   

 TOTAL 675 100,00%   
      

 ACCESSIBILITAT DELS CARRERS  Trams % Longitud (m) % 
Carrers adaptats 8 9,88% 191,59 5,05%
Carrers convertibles 71 87,65% 3.430,98 90,47%
Carrers inaccessibles, però d'accessibilitat millorable 2 2,47% 169,64 4,47%
Carrers inaccessibles i que no es preveu abordar 0 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 81 100,00% 3.792,21 100,00%
       

ACCESSIBILITAT DELS ELEMENTS TRACTAMENT ESPECIAL Elements %   
Elements de tractament especial adaptats 0 0,00%  
Elements de tractament especial convertibles 7 100,00%  
Elements trac. Especial inaccessibles, però millorables 0 0,00%  
Elements trac. Especial inaccessibles, sense intervenció 0 0,00%  

TOTAL 7 100,00%  
 

FASES Trams Longitud (m) Elements tractament  especial 
Etapa 1 13 517,07 1 
Etapa 2 28 1.103,31 1 
Etapa 3 12 689,34 1 
Etapa 4 18 860,62 2 
Etapa 5 10 621,88 2 

TOTAL 81 3.792,21 7 
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2.2 Indicadors dels edificis 
 
 

 ÀMBITS Edificis 
Edificis públics de responsabilitat municipal 10 
Edificis públics d'altres responsabilitats 0 
Locals de pública concurrència 0 
Habitatges 0 
Altres dades d'interès 0 

TOTAL 10 
    

ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT ACTUAL Nº edificis % 

Accessibles 2 20,00%
Parcialment accessibles 2 20,00%
Practicables 3 30,00%
No accessibles 3 30,00%
Altres consideracions 0 0,00%

 TOTAL 10 100,00%
    
GRAU D'INTERVENCIÓ  Nº edificis % 
Nivell 1 ( 0 - 10.000€ )  2 20,00%
Nivell 2 ( 10.000 - 100.000€ )  8 80,00%
Nivell 3 ( 100.000 - 1.000.000€ )  0 0,00%
Nivell 99 ( No valorats )  0 0,00%
TOTAL  10 100,00%
    
FASES Edificis 
Etapa 1 3 
Etapa 2 2 
Etapa 3 2 
Etapa 4 2 
Etapa 5 1 

TOTAL 10 
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2.3 Indicadors dels elements de transport 
 

ELEMENTS ADAPTATS CONVERTIBLES INACCESSIBLES TOTAL

Parades d’autobús 0 100% 0 1 

Parades de taxis 100% 0% 0 1 

Reserves d’aparcament 0 0 100% 1 

TOTAL 100% 100% 100% 3 
 
 
 
 
2.4 Indicadors dels elements de comunicació 
 

ELEMENTS ACCESSIBLES MILLORABLES INACCESSIBLES INEXISTENTS TOTAL 

Senyalització a 
la urbanització 
(aparcaments) 

2   4 6 

Retolació a la 
urbanització 4 1  1 6 

Rètol 
d’identificació 
de l’edifici  

1 3 2  6 

Retolació 
interior de 
l’edifici 

 2 4  6 

Punts 
d’informació  4  2 6 

Sistemes 
d’il·luminació 1  5  6 

Mitjans de  
comunicació 
(publicacions) 

 1   1 

Web  1   1 

TOTAL 8 12 12 6 38 

 

La valoració es refereix especialment a la senyalització dels serveis higiènics i dels ascensors, 
tal i com l’estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
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LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
1 INTRODUCCIÓ 
Anar al cinema, a la farmàcia, a un restaurant o a una botiga són activitats que formen 

part de la quotidianitat dels individus, i per tant les condicions d’accessibilitat d’aquests 

centres haurien de ser les mateixes que les de l’espai públic o les dels edificis públics. 

 

Cal que tots els ciutadans, independentment de les seves capacitats, puguin accedir a 

tots els Locals de Pública Concurrència que, pel fet de ser una propietat d’ús públic, 

caldrà que doni compliment a les lleis d’accessibilitat. 

 

2 OBJECTIU 
L’objectiu de l’estudi és conèixer el grau d’accessibilitat d’un mostreig dels accessos als 

locals de pública concurrència, amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i 

supressió de barreres arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24 

de març de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. 

 

Així, i conjuntament amb el grau d’accessibilitat de la via pública es podran traçar 

itineraris accessibles que afavoreixin el desenvolupament quotidià de les persones amb 

problemes d’interacció amb l’entorn. 

 

3 METODOLOGIA 
S’han recollit les dades corresponents als accessos d’un mostreig de Locals de Pública 

Concurrència d’alguns eixos del Municipi inclosos dins la zona prioritària del a Via 

Pública. 
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3.1 Recollida de les dades 
La recollida de les dades s’efectua amb la “Fitxa d’Accessibilitat dels Locals de Pública 

Concurrència”. 

 

Per a cada un dels locals es prenen les dades que permeten identificar-lo: 

- Número de tram (es correspon amb els trams de l’estudi de l’espai públic) 

- Nom del carrer i número postal 

- Nom de l’establiment 

- Activitat 

 

Pel que fa a l’anàlisi específic de l’accés es considera: 

- Accés a nivell o amb un ressalt màxim de 2cm 

- Accés amb un graó d’alçada màxima de 12cm 

- Accés amb 1 graó (> 12cm) o més d’un graó (s’especificarà el nombre de 

graons existents) 

- Accés amb rampa (s’especificarà el pendent de la rampa) 

- Existència de plataforma elevadora 

 

Pel que fa l’anàlisi específic de la porta d’accés es considera: 

- Amplada de pas de porta mínim de 0,80m 

- Obertura de porta automàtica o cap enfora 

- Obertura porta cap endins 

- Davant de la porta d’accés es pot inscriure un ø 1,20m lliure de l’escombrada 

de la porta  

- Porta de vidre amb senyalització visual 

 

3.2 Introducció de les dades 
Un cop recollides totes les dades s’ha procedit a geocodificar-les dins l’entorn 

cartogràfic del Municipi, vinculant les coordenades x, y de l’edifici amb les dades 

tabulars. 
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3.3 Grau d’accessibilitat 
El creuament de les dades recollides és el que ens donarà el grau d’accessibilitat d’un 

Local de Pública Concurrència, definint: 

- Local adaptat (“A”): es considera d’accés adaptat si s’ajusta als requeriments 

funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb 

comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació.  

- Local practicable (“P”): es considera d’accés practicable quan, sense ajustar-

se a tots els requeriments abans esmentats, això no impedeix la seva 

utilització, de forma autònoma, per les persones amb mobilitat reduïda o 

qualsevulla altra limitació. 

- Local no adaptat (“I”): es considera d’accés no adaptat aquell que per les 

seves característiques impedeix la seva utilització de forma autònoma, per 

les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació. 

 

 

Per a definir el grau d’accessibilitat en funció de les dades recollides s’han utilitzat els 

següents criteris: 

 

ACCÉS “A” “P” “I” 
Accés a nivell o ressalt màxim de 2cm X   
Accés amb 1 graó d’alçada màxima 12cm  X  
Accés amb 1 graó (>12cm) o més d’1 graó   X 
Accés amb rampa  X X  
Existència plataforma elevadora X   
 
 
PORTA  “A” “P” “I” 
Amplada de pas porta mínim de 0,80m X X  
Obertura de porta automàtica o cap enfora X X  
Davant porta inscripció ø 1,20m lliure de l’escombrada X X  
Porta vidre amb senyalització visual  X   
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3.4 Inventari i agrupació d’activitats 
S’han catalogat els Locals de Pública Concurrència en funció dels següents grups i 

activitats: 

 

GRUP ACTIVITAT 
Forns de pa 
Botiga de queviures 
Mercat 
Supermercat 
Carnisseries 
Fruiteries 
Llaminadures 
Pastisseries 

1. Quotidià alimentari  

Peixateries 
 

GRUP ACTIVITAT 
2. Quotidià no alimentari Farmàcies 
 

GRUP ACTIVITAT 
Bars 
Bodegues 
Granges 
Pubs i bars de copes 

3. Bars i restaurants 

Restaurants 
 

GRUP ACTIVITAT 
Centres comercials 4. Comerç mixt Hipermercats 

 
GRUP ACTIVITAT 

Bijuteries, joieries i rellotgeries 
Merceries 
Òptiques 
Perfumeries 
Perruqueries 
Roba i pell 
Sabateries 
Salons de bellesa 
Sastreries 

5. Equipament de la persona 

Merceries 
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GRUP ACTIVITAT 

Bugaderies i tintoreries 
Drogueries 
Electrodomèstics 
Mobles 
Floristeries 
Objectes de regal 

6. Equipament de la llar 

Parament de la llar 
 

GRUP ACTIVITAT 
7. Finances i assegurances Bancs i caixes 
 

GRUP ACTIVITAT 
Ajuntament 
Centres de l’administració 
Correus i telègrafs 
Hisenda 
Jutjats 

8. Centres de l’administració i estatals 

Registre de la propietat 
 

GRUP ACTIVITAT 
Centre d’educació (Universitat) 
Centre de formació ocupacional 
Centre d’educació especial 
Centre d’ensenyament musical 
Centre privat de batxillerat 
Centre privat de formació professional 
Centre públic de batxillerat 
Centre públic de formació professional 
Col·legi privat E.S.O. 
Cole·legi públic E.S.O. 
Escola bressol 
Escola d’idiomes 

9. Ensenyament  

CEIP 
 

GRUP ACTIVITAT 
Bombers 
Companyies de gas i llum 
Policia 
Reparacions 
Manyeria 
Pintures 
Material de construcció 
Ferreteries 
Fusteries i ebenisteries 

10. Manteniment, neteja i protecció) 

Lampisteria 



Pla d’accessibilitat de Folgueroles – Locals de Pública Concurrència: Annex 
 

 

10

 
GRUP ACTIVITAT 

Centres d’Atenció Primària 
Centres de dia i de rehabilitació 
Centres geriàtrics 
Clíniques i hospitals 
Consultoris mèdics 
Laboratoris d’anàlisi 
Assegurances i mútues 
Practicants, ATS 

11. Sanitat i assistència  

Podòlegs 
 

GRUP ACTIVITAT 
Agències de viatge 
Auditoris 
Biblioteques 
Bingos 
Casals i centres cívics 
Casinos 
Centres culturals 
Cinemes 
Discoteques i sales de festa 
Fotografia 
Jocs recreatius 
Locals d’entitats culturals 
Ludoteques 
Museus 
Música (discs) 
Sales d’espectacle 
Sales d’exposicions 
Teatres 
Nàutica 

12. Lleure, oci i cultura 

Armeria 
 

GRUP ACTIVITAT 
Cementiris  
Funeràries 13. Religiós i funerari 
Esglésies i parròquies 

 
GRUP ACTIVITAT 

Estació de mitjans de transport 14. Transports i comunicacions Mitjans de comunicació 
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GRUP ACTIVITAT 

Materials electrònics 
Ordinadors i productes informàtics 

15. Informàtica i telefonia 

Locutoris  
 

GRUP ACTIVITAT 
Agències de publicitat 
Assessories 
Immobiliàries 

16. Immobiliàries i serveis a les 
empreses 

Administració de finques 
 

GRUP ACTIVITAT 
Albergs 
Hotels i apart-hotels 
Pensions i hostals 

17. Hostaleria 

Residències universitàries 
 

GRUP ACTIVITAT 
Associacions 
Càrites 
Clíniques veterinàries 
Consolats i organismes internacionals 
Cooperatives 
Copisteria, impremta i arts gràfiques 
Estancs 
Gestories 
Instruments musicals 
Joguines 
Llibreries i papereries 
Maquinària diversa 
Missatgeries 
Mudances 
Notaries 
Sales de congressos 
Video clubs 
Herbolaris 
Administració de loteria 
Sex shop 
ETT 
Relax 
Tot a 1€ 
Animals de companyia 
Impremtes i arts gràfiques 

18. Altres 

Altres 
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GRUP ACTIVITAT 

Aparcaments 
Autoescoles 
Concessionaris de cotxes 
Taller de cotxes 
Benzineres 
Concessionaris de motos 

19. Automoció 

Lloguer de vehicles 
 

GRUP ACTIVITAT 
Esports 
Gimnasos i escoles de dansa 
Instal·lacions esportives 20. Esports 

Piscines 
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4 RESULTATS 
4.1 Documentació gràfica 
 
En cada plànol adjunt s’han localitzat els Locals de Pública Concurrència amb el 

següent codi de colors: 

- Accés adaptat: en color verd 

- Accés practicable: en color carbassa 

- Accés no adaptat: en color vermell 

S’ha creat una àrea d’influència de radi 150m al voltant de cada local adaptat i de cada 

local practicable del corresponent color, per tal de veure quina és la cobertura de les 

activitats estudiades dins el municipi. 

 

4.2 Documentació tabular 
A més de la documentació gràfica, s’adjunten el total de locals analitzats i el 

percentatge de: 

 - Locals adaptats 

 - Locals practicables 

 - Locals no adaptats 

 

S’adjunten també taules resum de cada grup on es comptabilitzen el nombre de locals 

recollits per a cada activitat i el tant per cent respecte al total amb un grau 

d’accessibilitat adaptat i/o practicable. 

 

A més, es presenten els resultats segons la problemàtica de cada local analitzat (en 

quantitat i problemàtica). 

 

S’adjunta el plànol 01: Locals de Pública Concurrència (Quotidià alimentari, quotidià no 

alimentari, bars i restaurants, comerç mixt, equipament de la persona, equipament de la 

llar, finances i assegurances). 

S’adjunta el plànol 02: Locals de Pública Concurrència (Centres de l’administració i 

estatals, ensenyament, manteniment, neteja i protecció, sanitat i assistència). 
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S’adjunta el plànol 03: Locals de Pública Concurrència (Lleure i oci, religiós, transports 

i comunicacions, informàtica i telefonia, immobiliàries i serveis a empreses, hostaleria). 

S’adjunta el plànol 04: Locals de Pública Concurrència (Altres, automoció, esports). 
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Centres de l'administració i estatals
01.- Ajuntament
02.- Centres de l'administració
03.- Correus i telègrafs
04.- Hisenda
05.- Jutjats
06.- Registre de la propietat

Ensenyament
07.- Centres de formació ocupacional
08.- Centres d'educació especial
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10.- Centres privats de batxillerat
11.- Centres privats de f. Professional
12.- Centres públics de batxillerat
13.- Centres públics de f. Professional
14.- Col·legis privats E.S.O.
15.- Col·legis públics E.S.O.
16.- Escoles bressol
17.- Escoles d'idiomes
18.- Universitat� 
19.- CEIP

Manteniment, neteja i protecció
20.- Bombers
21.- Companyies de gas i llum
22.- Ferreteries
23.- Fusteries i ebenisteries
24.- Lampisteries
25.- Manyeria
26.- Material de construcció
27.- Pintures
28.- Policia
29.- Reparacions

Sanitat i assistència
30.- Assegurances i mútues
31.- Centres d'atenció primària
32.- Centres de dia i de rehabilitació
33.- Centres geriàtrics
34.- Clíniques i hospitals
35.- Consultoris mèdics
36.- Laboratoris d'anàlisis
37.- Podòlegs
38.- Practicants, ATS
39.- Residències geriàtriques
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Estudi de Locals de
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Accés adaptat
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Accés no adaptat



11

Lleure i oci
01.- Agències de viatges
02.- Armeria
03.- Auditoris
04.- Biblioteques
05.- Bingos
06.- Casals i centres cívics
07.- Casinos
08.- Centres culturals
09.- Cinemes
10.- Discoteques i sales de festes
11.- Fotografia
12.- Jocs recreatius
13.- Local d'entitats culturals
14.- Ludoteques
15.- Museus
16.- Música ( discs )
17.- Nàutica
18.- Sales d'espectacles
19.- Sales d'exposicions
20.- Teatres

Religiós
21.- Cementiris i funeràries
22.- Esglésies i parròquies
23.- Funeràries

Transports i comunicacions
24.- Estació de mitjans de transport
25.- Mitjans de comunicació

Informàtica i telefonia
26.- locutoris telefònics
27.- Materials electrònics
28.- Ordinadors i prod.informàtics

Immobiliàries i serveis a empreses
29.- Administració de finques
30.- Agències de publicitat
31.- Assessories
32.- Immobiliàries

Hostaleria
33.- Albergs juvenils
34.- Hotels i Apart-hotels
35.- Pensions i hostals
36.- Residències universitàries
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Estudi de Locals de
Pública Concurrència

Accés adaptat
Accés practicable
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Altres
01.- Administració de loteria
02.- Altres
03.- Animals de companyia
04.- Associacions
05.- Càrites
06.- Clíniques veterinàries
07.- Consolats i organismes internacionals
08.- Cooperatives
09.- Copisteries, impremta i arts gràfiques
10.- Estancs
11.- ETT
12.- Gestories
13.- Herbolaris
14.- Impremtes i arts gràfiques
15.- Instruments musicals
16.- Joguines
17.- Llibreries i papereries
18.- Maquinària diversa
19.- Missatgeries
20.- Mudances
21.- Notaries
22.- Relax
23.- Sales de congressos
24.- Sex shop
25.- Tot a 1€
26.- Video clubs

Automoció
27.- Aparcaments
28.- Autoescoles
29.- Benzineres
30.- Concessionaris de cotxes
31.- Concessionaris de motos
32.- Lloguer de vehicles
33.- Taller de cotxes

Esports
34.- Esports
35.- Gimnasos i escoles de dança
36.- Instal.lacions esportives
37.- Piscines
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GRAU D’ACCESSIBILITAT
Locals accessibles
Locals practicables
Locals no accessibles
Total de locals analitzats

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Forns de pa 0 0 1 0,0% 0,0% 1
Carnisseries 0 0 2 0,0% 0,0% 2
Fruiteries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Mercats 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Pastisseries 0 0 1 0,0% 0,0% 1
Peixateries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Llaminadures 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Botiga de queviures 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Supermercats 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 4 0,0% 0,0% 4

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Farmàcies 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

17

PERCENTATGE
0,00%

11,76%
88,24%
100,00%

QUANTITAT
0
2

15

11,76%
0,00%

17,65%

ACCÉS QUANTITAT PERCENTATGE
70,59%Accés amb 1 graó d'alçada màxima 12cm 12

0
3

GRUP: QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI

Sense problemes d'accés

GRUP: QUOTIDIÀ ALIMENTARI

Amplada de pas porta inferior 0,80m 9 52,94%

Sense problemes en portes

Davant porta no permet inscripció Ø1,20 m

2 11,76%

23,53%
11,76%

2

PERCENTATGE

FOLGUEROLES

Porta vidre sense senyalització visual 2

PORTA QUANTITAT

4

Accés amb 1 graó (>12cm) o més d'1 graó
Accés  amb rampa no adaptada (>12%)
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Centres d'educació especial 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres d'ensenyament musical 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres privats de batxillerat 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres privats de f. professional 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres públics de batxillerat 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres públics de f. professional 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Col·legis privats E.S.O. 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Col·legis públics E.S.O. 0 0 0 0,0% 0,0% 0
CEIP 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Escoles bressol 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Escoles d'idiomes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres de formació ocupacional 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Universitat 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Centres d'Atenció primària 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres de dia i de rehabilitació 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres geriàtrics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Clíniques i hospitals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Consultoris mèdics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Laboratoris d'anàlisis 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Assegurances i mútues 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Practicants, ATS 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Podòlegs 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Residències geriàtriques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Centres de l'administració 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Correus i telègrafs 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Hisenda 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Jutjats 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Registre de la propietat 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Ajuntament 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

GRUP: SANITAT I ASSISTÈNCIA

GRUP: CENTRES DE L’ADMINISTRACIÓ I ESTATALS

GRUP: ENSENYAMENT
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Instal.lacions esportives 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Gimnasos i escoles de dança 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Piscines 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Esports 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Bancs i caixes 0 1 0 0,0% 100,0% 1
Total de locals analitzats 0 1 0 0,0% 100,0% 1

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Bugaderies i tintoreries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Drogueries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Electrodomèstics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Mobles 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Floristeries 0 0 1 0,0% 0,0% 1
Objectes de regal 0 0 2 0,0% 0,0% 2
Parament de la llar 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 3 0,0% 0,0% 3

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Bijuteries, joieries i rellotgeries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Òptiques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Ortopèdies 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Perfumeries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Perruqueries 0 0 2 0,0% 0,0% 2
Roba i pell 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sabateries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Salons de bellesa 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sastreries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Merceries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 2 0,0% 0,0% 2

GRUP: EQUIPAMENT DE LA PERSONA

GRUP: ESPORTS

GRUP: FINANACES I ASSEGURANCES

GRUP: EQUIPAMENT DE LA LLAR
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Agències de viatges 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Auditoris 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Biblioteques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Bingos 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Casals i centres cívics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Casinos 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Centres culturals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Cinemes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Discoteques i sales de festes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Fotografia 0 0 1 0,0% 0,0% 1
Jocs recreatius 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Local d'entitats culturals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Ludoteques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Museus 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Música ( discs ) 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sales d'espectacles 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sales d'exposicions 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Teatres 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Nàutica 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Armeria 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 1 0,0% 0,0% 1

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Bars 0 0 2 0,0% 0,0% 2
Bodegues 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Granges 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Pubs i bars de copes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Restaurants 0 1 2 0,0% 33,3% 3
Total de locals analitzats 0 1 4 0,0% 20,0% 5

GRUP: BARS I RESTAURANTS

GRUP: LLEURE, OCI I CULTURA
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Centres comercials 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Hipermercats 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Agències de publicitat 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Assessories 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Immobiliàries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Administració de finques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Materials electrònics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Ordinadors i prod.informàtics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Locutoris telefònics 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Bombers 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Companyies de gas i llum 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Policia 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Reparacions 0 0 1 0,0% 0,0% 1
Manyeria 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Pintures 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Material de construcció 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Ferreteries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Fusteries i ebenisteries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Lampisteries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 1 0,0% 0,0% 1

GRUP: COMERÇ MIXT

GRUP: MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

GRUP: INFORMÀTICA I TELEFONIA

GRUP: IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A EMPRESES
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Aparcaments 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Autoescoles 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Concessionaris de cotxes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Taller de cotxes 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Benzineres 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Concessionaris de motos 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Lloguer de vehicles 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Albergs juvenils 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Hotels i apart-hotels 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Pensions i hostals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Residències universitàries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Cementiris i funeràries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Funeràries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Esglésies i parròquies 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Estació de mitjans de transport 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Mitjans de comunicació 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

GRUP: RELIGIÓS

GRUP: TRANSPORTS I COMUNICACIONS

GRUP: AUTOMOCIÓ

GRUP: HOSTALERIA
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ACTIVITAT A P I % A % P TOTAL
Associacions 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Càrites 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Clíniques veterinàries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Consolats i organis. Internacionals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Cooperatives 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Copisteria, impremta i arts gràf. 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Estancs 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Gestories 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Instruments musicals 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Joguines 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Llibreries i papereries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Maquinària diversa 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Missatgeries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Mudances 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Notaries 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sales de congressos 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Video clubs 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Herbolaris 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Administració de loteria 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Sex shop 0 0 0 0,0% 0,0% 0
ETT 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Relax 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Tot a 1€ 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Animals de companyia 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Impremtes i arts gràfiques 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Altres 0 0 0 0,0% 0,0% 0
Total de locals analitzats 0 0 0 0,0% 0,0% 0

GRUP: ALTRES
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5 CRITERIS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
El grau d’accessibilitat dels equipaments a les ciutats, ja siguin públics o privats, 

condicionen en gran manera la qualitat de vida dels seus habitants. 

Disposar a prop del lloc de residència dels equipaments necessaris per a la vida 

quotidiana afavoreix l’habitabilitat de les zones urbanes, evitant l’ús d’un transport 

innecessari i millorant l’autonomia dels segments de població que tenen majors  

dificultats per a desplaçar-se (gent gran, persones amb mobilitat reduïda,...). 

 

Tot seguit s’enumeren alguns criteris d’actuació que pot dur a terme l’administració per 

tal de crear barris autosuficients, millorant l’accessibilitat dels locals de pública 

concurrència més necessaris per a la vida quotidiana: 

- Adaptació d’aquells locals el cost de la qual sigui menor. 

- Prioritzar l’adaptació dels locals que es trobin propers a les principals xarxes 

de transport públic. 

- Prioritzar l’adaptació de locals propers a itineraris accessibles definits a la 

ciutat. 

- Prioritzar l’adaptació de tots aquells locals propers a altres locals accessibles 

que es dediquin a activitats diferents. 

- Priorització de l’adaptació dels locals que es dediquin a una mateixa activitat 

en funció de l’àrea d’influència de territori al què donin servei. 

 

5.1 Mesures de promoció per a l’adaptació dels Locals de Pública Concurrència 
A continuació s’enumeren algunes mesures de promoció: 

- Sensibilització ciutadana a les millores d’accessibilitat urbana mitjançant la 

difusió gratuïta del plànol de la ciutat indicant la ubicació dels locals 

accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

- En el cas de què la web municipal disposi de llistats de comerços existents, 

es podria afegir el símbol internacional d’accessibilitat en aquells locals que 

tinguin un accés adaptat. 

- Assessorament tècnic gratuït per part municipal per adaptar el local. 

- Exempció de llicència d’obres i/o activitats. 

- Subvenció a fons perdut d’una part del cost de les obres.  S’hauria de 

destinar un cost màxim fixat per barri o zona per tal d’evitar la concentració 

exclusiva de recursos en un de sol. 
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