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1) DADES RELATIVES A LA FASE D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
Constitueix l’objecte d’aquesta contractació la construcció, el subministrament i la col·locació i
formació per al seu manteniment d’una grada telescòpica, així com el subministrament de
cadires apilables i carros per al seu transport, per al teatre polivalent de l’Ateneu Popular 9
barris, gestionat per l’Associació Bidó de Nou Barris.
El contracte es divideix en els següents contractes:
CONCEPTE
Contracte NÚM 1: Grada telescòpica
Contracte NÚM 2: Cadires i carros d’emmagatzematge

1.2) Valor estimat
Contracte NÚM 1: CENT MIL EUROS (100.000€), IVA exclòs.
Contracte NÚM 2: DIVUIT MIL CINC-CENTS EUROS (18.500€), IVA exclòs.
1.3) Pressupost
El pressupost màxim de la contractació es fixa en la quantitat de:
El Contracte núm 1: CENT MIL EUROS (100.000€), IVA exclòs.
El Contracte núm 2: DIVUIT MIL CINC CENTS EUROS (18.500€), IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de:
El Contracte núm 1: VINT I UN MIL EUROS (21.000€).
El Contracte núm 2: TRES MIL VUIT CENTS VUITANTA-CINC EUROS (3.885€).
El valor total és de CENT QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (143.385€),
IVA inclòs.
Les propostes hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim i hauran
d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible i no s’admet
cap prova d'insuficiència.
1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació de 143.385€ IVA inclòs, es farà efectiva a càrrec de
l’Associació Bidó de Nou Barris a partir de l’aportació del conveni amb l’ICUB i aportació pròpia
de l’Associació.
1.5) Termini de lliurament

El termini de lliurament, instal·lació de la prestació objecte del contracte serà de 3 mesos a
comptar de la data de formalització del mateix, la pròrroga de la instal·lació la pot establir
l’Associació Bidó de Nou Barris en funció de l’activitat del teatre i per tal que no impedeixi la
mateixa. La formació pel manteniment de la grada es farà en una data acordada durant els 2
mesos posteriors a la seva instal·lació.
1.6) Tramitació i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant procediment
obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
1.7) Publicitat, termini i presentació de proposicions
Les empreses disposaran d’un termini de 15 dies naturals per a la presentació de les
proposicions, i el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci. L’anunci es
publicarà a la web de l’Ateneu Popular 9 Barris.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini, a
l’Ateneu Popular 9 Barris, Carrer Portlligat 11-15, 08042 Barcelona, de dilluns a divendres
laborables, de 9 hores a 14h i de 16h a 21h, podent ésser també enviada per correu electrònic a
coordinacio@ateneu9b.net . En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 14:15 i
dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent.
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que la retirada de la
proposició sigui justificada.
La presentació de les proposicions presumeix l'acceptació incondicional per l'empresari de la
totalitat del contingut d’aquesta proposició, sense cap excepció.
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
Portarà la menció "Documentació per a la contractació del subministrament i instal·lació de:
Contracte 1: Grada telescópica
Contracte 2: cadires apilables i carros de transport
per al teatre polivalent de l’Ateneu popular 9 barris presentada per ………………………..........." i
haurà de contenir la documentació següent:
1) Dades identificatives de l’empresa d’acord amb el model següent:
•
•
•
•
•
•
•

“Denominació de l’empresa: ..........
NIF: ..........
Adreça postal:
..........
Nom i cognoms de l’interlocutor: ..........
Telèfon: ..........
Fax: ..........
Adreça electrònica: ..........

(Lloc, data, signatura i segell).”
2) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra.
.......... amb NIF núm. .......... , en nom propi / en representació de
l’empresa .......... , en
qualitat de .......... ,
i segons escriptura
pública autoritzada
davant Notari .......... , en data
.......... i amb número de protocol ........../ o document
.........., CIF núm. .........., domiciliada a ..........
, CP: ..........
, carrer .......... , núm.
.........., adreça electrònica: .......... ,
opta a la contractació relativa a (consignar
objecte del contracte) .......... i DECLARA RESPONSABLEMENT:
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes per poder establir un
contracte com el present.
• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
• Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.9 del present Plec i que
es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/materials descrits en
la dita clàusula.
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 1.16 del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell).”
3) Altres declaracions (únicament quan sigui procedent):
 En el supòsit que les empreses tinguin intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies
dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
• En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una
declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la
componen.
• En el supòsit que concorri exempció d’IVA, haurà de presentar declaració de què es troba
exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.
• En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, haurà de presentar declaració de
sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions.
4) Document que portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
per a la contractació del subministrament i instal·lació contracte 1: d’una grada telescòpica o

contracte 2: cadires apilables i carros de transport per al teatre polivalent de l’Ateneu popular
9 barris, presentada per
............................................................................" i haurà de contenir la documentació
següent:
• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb
la clàusula 1.9 del present Plec, numerada i indexada.

5) Document amb la menció “Proposició econòmica per a la contractació del subministrament
i instal·lació Contracte 1: d’una grada telescópica o Contracte 2: cadires apilables i carros de
transport per al teatre polivalent de l’Ateneu Popular 9 barris, presentada per ………………………
“i haurà de contenir la documentació següent
• Proposició econòmica, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. ..........
, en nom propi / en representació de
l’empresa .......... , CIF núm. .........., domiciliada a ..........
, CP: .........., carrer
.........., núm. .......... , adreça electrònica: ..........
assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte)
.........., es compromet a portar-la a terme amb subjecció a les
prescripcions tècniques particulars i administratives particulars, que accepta íntegrament, per
la quantitat següent:

Contracte 1
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

OFERTA
Tipus
Import IVA
% IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

OFERTA
Tipus
Import IVA
% IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

100.000 €

Lot 2
Preu màxim
(IVA exclòs)
18.500 €

(Lloc, data, signatura i segell).”
1.9) Criteris d’adjudicació
La proposta s’escollirà en funció de l’adaptació a les necessitats tècniques i administratives. Els
criteris a tenir en compte seran els que tot seguit s’indiquen.
Criteri 1: Proposta de millora en la imatge, funcionalitat i acabats
Plànol amb totes les mides i especificacions tècniques.

Es valoraran aspectes tècnics dels productes ofertats, com ara la qualitat dels materials, el
disseny, la funcionalitat, l’ergonomia, la coherència respecte al projecte original, la
sostenibilitat, les marques de qualitat i homologació. Les millores i/o especificacions tècniques
es presentaran en relació a l’element al que fan referència, s’exposaran de forma clara i
específica una darrera de l’altra en el mateix ordre de les partides o elements presents al Plec
de Clàusules Tècniques i en un document únic.
Caldrà presentar Memòria justificativa del disseny global de la proposta i coherència respecte
del projecte. Si s’escau, s’haurà de presentar relació d’equivalències de la grada telescòpica
ofertada, diferent a la prevista en el projecte, que inclogui: el model, fabricant, dissenyador,
descripció i fitxa de característiques i documentació gràfica. Haurà d’acreditar que l’element
proposat és equivalent.
Criteri 2: Preu de licitació
Valorant les ofertes en funció de les baixes de preu
Criteri 3: Flexibilitat respecte el termini d’execució
Criteri 4: Increment del termini de garantia
Només pel contracte 1:
Criteri 5: Increment de l’aforament de la grada
Només pel contracte 2:
Criteri 5: Increment del subministrament de números de recanvi pel sistema de numeració de
les cadires

1.10) Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació estarà constituïda per:






Coordinació Associació Bidó 9 Barris: Carla Alsina Muro
Presidenta Associació Bidó 9 Barris: Rosa Morales Juan
Gerència de l’ICUB, o en qui delegui
Director/a de Cultura de Proximitat de l’ICUB, o en qui delegui
Tècnica referent de la Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona, o en qui delegui

1.11) Constitució de la Mesa de contractació i obertura de proposicions

La mesa de contractació es constituirà el primer dia hàbil següent al de l’expiració del termini de
presentació i un cop valorades les propostes, proposarà una classificació, per ordre decreixent,
de les proposicions presentades. Es comunicarà per correu electrònic en els següents 5 dies
hàbils.
1.12) Formalització del contracte

Una vegada llistada la classificació i contactades les empreses. Es concertarà una cita entre
l’Associació Bidó de Nou Barris i l’entitat / empresa adjudicatària tant del Contracte 1 o el
Contracte 2. Aquesta cita es farà efectiva ens els següents 5 dies hàbils a la comunicació per
correu electrònic. En aquesta reunió es pactaran els terminis del subministraments, qüestions
tècniques i s’acordarà els terminis del pagament. A partir d’aquí es firmarà el contracte per part
de l’ICUB i l’associació i s’enviarà per correu postal a l’empresa adjudicatària. L’empresa l’haurà
de signar i retornar en 3 dies hàbils per correu postal.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Règim de pagament
El contractista presentarà dues factures una a l’inici per valor d’un 70% de l’import i una al final
per valor del 30% del valor total i el seu pagament es realitzarà per l’Associació Bidó de Nou
Barris en els terminis establerts i pactats amb l’empresa adjudicatària.
2.2) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

2.3) Penalitats
1) per l’incompliment del termini total o parcial, s’imposarà:
• una penalitat diària en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del pressupost del
contracte, IVA exclòs.
2) pel compliment defectuós de la prestació, s’imposaran penalitats fins al 10% sobre el
pressupost del contracte, IVA exclòs, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment.
2.6) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar de la data de recepció i/o conformitat de la
prestació contractada.
2.7) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte,
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Associació Bidó de Nou Barris.
2.8) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a l’Associació Bidó de Nou Barris del subcontracte a celebrar.
2.10) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present i el dret privat.

2.11) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals
del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció
de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.14) Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin en la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’Associació. En el cas que
el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades
i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei
prestat.
2.15) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
Com que l’execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de l’Associació Bidó de Nou Barris, i en funció del risc que
comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar de l’endemà de
la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar
i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, basant-se en la informació
facilitada per l’Associació.
La dita planificació implementarà les previsions contingudes en la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos
detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els riscos
esmentats. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat en el paràgraf
anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats en els
treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de
la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les
diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Associació i l’adequació entre els
riscos existents i les mesures aplicades, s’estableix com a mitjà de coordinació l’intercanvi
d’informació i de comunicacions entre l’Associació Bidó de nou barris i el contractista.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA
GRADA TELESCÒPICA, CADIRES APILABLES I CARROS DE TRANSPORT PER AL TEATRE
POLIVALENT DE L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS
Contracte NÚM 1: GRADA TELESCÒPICA
Contracte NÚM 2: CADIRES I CARROS D’EMMAGATZEMATGE

1.- OBJECTE
Constitueix l’objecte d’aquesta contractació la construcció, el subministrament i la col·locació i
formació per al manteniment d’una grada telescòpica, així com el subministrament de cadires
apilables i carros per al seu transport, per al teatre polivalent de l’Ateneu Popular 9 barris,
d’acord amb els requeriments establerts en la documentació i els plànols d’aquest Plec de
Prescripcions Tècniques.
2.- GRADA TELESCOPICA TRASLLADABLE
Construcció, subministrament i col·locació d’una grada telescòpica de 12 alçades/plataformes
de 7’184m d’amplada i una longitud frontal de 10’472 metres, motoritzada i traslladable, amb
frens d’accionament manual per posicionament de la grada per fixar la seva posició en diferents
configuracions. Formació per al seu manteniment posterior a la seva instal·lació. Que inclou 144
butaques d’aforament.
A banda de les 12 alçades/plataformes traslladables es requereix la construcció,
subministrament i instal·lació d’una tribuna fixa elevada de 9’74 metres d’amplada i una longitud
de 2’988m que inclou 3 files de butaques fixes per tres alçades que inclou 47 butaques abatibles.
D’aquestes l’espai que quedarà per sota de les dues últimes servirà com a espai
d’emmagatzematge de les cadires de platea i els seus carros de transport.
Qualsevol dels requeriments per la construcció de la grada poden ser millorats per les empreses
i per tant es poden modificar els requeriments tècnics en funció d’una millora del projecte. L’únic
element no modificable és l’aforament.

2.1.- NORMATIVES
Es requereixen tots els elements que es construeixin segons les normatives internacionals
vigents.
2.2.- ESTRUCTURA
Estructura suport fabricada amb perfils d’ acer S275 JOH segons norma UNE 13200-2008 DIN
1055 i 18032 suportant una carrega vertical de 500 kg/m², en els passadissos i escales s’assumeix
una carrega dinàmica vertical de 7,5 Kn/m, a nivell del paviment de cada fila s’assumeix una
carrega horitzontal de 3,5 kn/m i un esforç horitzontal en les dos direccions igual a 1,2 de la
carrega vertical per considerar els moviments dels espectadors.

Tota l’ estructura metàl·lica portant esta fabricada amb perfils d’ acer S-235 JR seguint la norma
DIN 18800 part 7.
2.3.- TRIBUNA FIXA ELEVADA i ESPAI D’EMMAGATZEMATGE
La tribuna inclou una estructura fixa posterior amb 4 pilars de càrrega en forma d’atri elevat on
s’instal·laran dues files de butaques generant en la part de sota de l’atri un espai
d’emmagatzematge per a les cadires de la platea. La tercera fila de butaques serà independent
d’aquest espai d’emmagatzematge, aquesta fila és fixe.
És fonamental que es pugui accedir a les cadires emmagatzemades sense haver d’obrir la grada,
per tant hi ha d’haver una porta corredera per accedir a l’espai d’emmagatzematge.
Espai d’emmagatzematge ha de tenir 1’8m d’amplada, 2’469m d’alçada i 9’74m de longitud.
2.4.- RODES
Rodes de translació per a cada fila amb la banda de "rodadura antiabrasiva", amb coixinets de
reducció del nivell de soroll.
2.5.- GUIES SUPERIORS
Guies superiors amb rodes de 60 mm amb coixinets instal·lades cada 1500 mm aprox assegurant
l’ estabilitat lateral i acústic, ja que impedeix que toqui una plataforma amb la superior o inferior.
2.6.- BARANES
Baranes laterals individuals plegables i apilable d’ una alçada de 1000 mm, fabricades en perfil
rodo sense cantells. Les baranes instal·lades a la part posterior de les 3 últimes files seran fixes.
2.7.- PAVIMENT PLATAFORMES
Plataformes i esglaons acabats en linòleum de 2,5 mm encolat a base de fusta MDF de 18 mm
ignifuga amb tractament el foc Bs2d0, amb acabat antilliscant.
2.8.- FRONTAL
Frontal obert amb cadires a la vista, plegades per la part del seient. Tipus de model “empotrat”.
2.9.- ESGLAONS
Esglaons al passadís central de la grada, al mateix nivell que les plataformes de cada fila, mesures
segons normatives vigents. Per la segona fila es proporciona un esglaó abatible o extraïble.
2.10.- SISTEMA DE SEGURETAT
Sistema de seguretat mitjançant topalls i gatells metàl·lics amb tancament automàtic per
gravetat que es van tancant paulatinament mentre la graderia es desplega, el que impedeix el
plegat accidental de la grada una vegada desplegada i ocupada per els espectadors.
2.11.- SENYALITZACIÓ
Esglaons senyalitzats amb il·luminació d’ emergència tipus plot de 24V (2 per esglaó)
Files senyalitzades amb pictogrames metàl·lics de 65x65 mm ancorats sobre la plataforma o en
alternativa Sistema de numeració de fila col·locat en una placa ovalada fixada al suport lateral
de l’extrem de la fila, a la butaca.

2.12.- MOTORIZACIÓ PER TRASLACIÓ, OBERTURA I PLEGAT
Motorització del mòdul de grada per la seva translació, obertura i plegat mitjançant motor
reductors elèctrics trifàsics de 1,1 KW i 230/380V 50Hz d’ una potencia de 16A. Rodes de tracció
amb banda de "rodadura antiabrasiva" d’un diàmetre de 200 mm
Els sistemes a motor han de funcionar amb control remot amb panell de control ubicat sota la
segona fila, protegit per qüestions de seguretat.
Apertura parcial, els sistemes poden configurar-se per utilitzar-los parcialment obrint-los per la
part davantera.
2.13.- QUADRE ELECTRIC DE MANIOBRA
Quadre elèctric de maniobra amb inversors per motors de tracció de 220/380 v 50 Hz mes una
font d’alimentació per la senyalització d’ emergència.
Botonera de comandament amb connexió instal·lada en la primera plataforma de la grada,
protegit.
Instal·lacions elèctriques des de motors i leeds fins la part posterior de la grada amb cable
intumescent segons legislació vigent
Manguera de 30 metres per la connexió quadre de maniobra amb quadre alimentació.
2.14.- BUTAQUES
Butaques tipus COMPAC 800 – 800 casa FIGUERAS o similars, amb respatller i seient abatible.
Mecanisme de plegat automàtic, respatller autoreclinable amb retorn automàtic, tecnologia de
plegat controlat CRT, posicionament del seient tancat a 90 graus.
Sense braços.
El seient i el respatller estan composats per un bloc de polorietà moldejat en fred.
Tapisseria a triar per l’Associació Bidó de nou barris.
Amb la possibilitat d’alguna fila de butaques desmuntable.
Amplada de la butaca, distància entre eixos 47cm.
Sistema d’alentiment del tancament quan l’espectador s’aixeca.
Sistema de numeració dels seients col·locat en una placa de 4’2x3 cm a la part de sota el seient
de la butaca. Numeració tipus en concordança amb el sistema de numeració de seients de les
cadires.
2.15.- ABATIMENTS BUTAQUES
Mecanisme de plegat automàtic, respatller autoreclinable amb retorn automàtic, tecnologia de
plegat controlat CRT, posicionament del seient tancat a 90 graus.
2.16.- POSICIONADORS
Posicionadors manuals amb fre, instal·lats a la part posterior, per a les diferents configuracions
de la grada en la sala

2.17.- ACABATS
Elements metàl·lics acabats pintats amb pintura epoxi al forn de 80 micres, color a definir Fustes
MDF, linòleum, color a definir segons carta RAL per l’Associació Bidó de Nou Barris.

2.18.- PANELS LATERALS i POSTERIOR
Tancaments laterals de cortines de tela, vellut, o lona pvc (extraïbles o emmagatzemables) per
cobrir els laterals del sistema o estructura de la grada quan està en ús.
Tancament part posterior de la tribuna per separació del magatzem amb vestidor metàl·lic forrat
amb fusta MDF ignífuga de 13mm pintada de color negre.
Tancament de la part posterior del magatzem amb fusta tipus MDF de 13mm amb vestidor
metàl·lic pintat de color negre.

2.19- GARANTIA
Garantia de 2 anys contra els defectes de fabricació, un muntatge defectuós i per al
funcionament de l’estructura i seients; no inclouen els desperfectes efectuats per actes
vandàlics o un us inadequat de la grada
2.20 – FORMACIÓ PER AL MANTENIMENT
Una vegada instal.lada la grada es demana una formació de les hores que siguin necessàriaes,
pel manteniment de la mateixa amb personal de l’Associació Bidó de nou barris, personal de
manteniment del Districte de Nou barris, realitzada per part de tècnics especialistes a l’empresa.
3.- CADIRES APILABLES
Construcció, subministrament i col·locació de 150 cadires apilables tipus Delta Plus 430 casa
Figueres o similar.
Cadires màxim d’amplada 61cm.
Cadires individuals.
Cadires amb seient abatible.
Fàcilment apilabre i transportable amb sistema d’unió.
Sistema de numeració intercanviable o modificable a cada muntatge i desmuntatge de la sala.
Per tant ha d’incloure un sistema de “fitxes” amb la numeració intercanviables a qualsevol
moment.
Inclou barres d’unió de les diferents files per a que aquestes quedin fixades.
Respatller i seient entapissats amb tela resistent de polipropilè.
Braços fixes incorporats a l’estructura.
Producte que compleixi regulacions internacionals de reacció al foc.
Garantia de 2 anys.

4.- CARROS TRANSPORT
Construcció i subministrament de 15 carros per al transport i emmagatzematge de les cadires
apilables mitjançant rodes giratòries.
Mides dels carros amb les cadires apilades han de mesurar com a màxim 1’08m d’amplada i
1’475m d’alçada i 0’69cm de fondària.
Garantia 2 anys.

5.- ALTRES CONDICIONS
Les propostes s’hauran de fer segons els plànols de detall.
Totes les mides es comprovaran en obra.
S’inclouen tots els elements necessaris per al seu muntatge i funcionament.
Si per motius d’espai es decidís reduir el nombre de butaques o cadires, el pressupost s’haurà
de reduir proporcionalment.

6.- PLÀNOLS DESCRIPTIUS

Plànol G.01: Plànol detall de la graderia i les butaques, planta i secció longitudinal, (gran format).
Plànol G.02: Plànol detall de la graderia i les butaques, secció, (opció grada plegada i petit format).

