
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

 IDENTIFICACIÓ

Ús Centre Cultural i Biblioteca
Nº de Plantes P. Baixa + P1 + P2
Adreça Pau Baouvy, 31
Municipi Palma

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible Practicable No accessible X

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

GRAU INTERVENCIÓ

Nivell 1 Nivell 2 X Nivell 3 Nivell 4
( 0-10.000€ ) ( 10.000-100.000€) (100.000-1.000.000€) (No valorats)

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

Aparells Elevadors
Rampes
Replans
Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 82.336,43 €

Eu.

5.149,54
1.303,31

146,64
1.907,94

3.327,95

7.485,13

74.851,30

201,54
11.644,73
6.382,21

44.787,42

1
ESTUDI

A

La Biblioteca de Sant Jordi està situada al Carrer Pau Baouvy, 
dins el barri de Sant Jordi.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i 
dels plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa, planta primera i 
planta segona. 
Entre els usos existents en l'edifici trobem les dependències 
del Centre Cultural i la Biblioteca.

Planta baixa:
En planta baixa es troben l'accés a l'edifici, el vestíbul i els 
serveis higiènics.
Planta primera:
En la primera planta existeixen les distintes sales per fer 
activitats culturals i la Biblioteca.
Planta segona:
En la planta segona existeix una sala molt gran que no 
s'utilitza.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza únicament a través 
d'escales, tot i que existeix espai per a la instal·lació d'un 
ascensor.



1 EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada principal per dins

Detall de l'estora a l'entrada

Accés secundari a l'edifici

Recepció des de l'accés secundari

Façana i entrada principal de l'edifici

Planta baixa:
Accés principal:
En la part exterior del recinte existeix un rètol identificatiu de 
la Biblioteca i del Centre Cultural. 
Per entrar per l'accés principal a l'edifici s'ha de pujar un ressalt 
de 5cm i s'ha de passar a través d'una porta formada per una 
fulla amb una amplada de pas de 0,75m. La porta obri cap a 
dins. A l'entrada hi ha una estora que no està fixada al terra. 
Les portes tenen uns marcs amb vidre que produeixen un bon 
contrast visual amb el fons que faciliten la seva identificació.

Proposem fixar i enrassar l'estora al terra.

Proposem eliminar el ressalt mitjançant la construcció d'un pla 

inclinat.

Proposem canviar la porta d'entrada per una altra que faci una 

amplada de pas de 0,80m. Recomanem que si aquesta és de 

vidre, es senyalitzi amb franges de 5cm a una altura de 1,50m.

Accés secundari:
En aquest accés no existeix cap rètol identificatiu de l'edifici. 
Per entrar per l'accés secundari hi ha una rampa provisional 
feta de ciment amb una pendent del 10%. Una vegada superat 
el desnivell davant la porta no hi ha espai suficient per fer un 
cercle de 1,50m de diàmetre. L'accés és a través d'una porta 
de doble fulla que cada una de les fulles fa una amplada de 
pas de 0,65. La porta obri cap a dins. A l'entrada hi ha una 
estora que no està fixada al terra. 

Proposem fixar i enrassar l'estora al terra.

Proposem aixecar la voravia fent unes rampes d'una pendent 

màx. del 5% que permetin accedir a l'entrada i fer davant la 

porta un cercle de 1,20m de diàmetre amb comoditat. 

Proposem sustituir la porta de dues fulles per un altra d'una 

sola fulla que faci una amplada lliure de pas de mín. 0,80m. 

Recomanem que si aquesta és de vidre, es senyalitzi amb 

franges de 5cm a una altura de 1,50m. 

Recepció des de l'accés secundari:
Hi ha una zona de recepció on trobem un mostrador a una 
altura adequada. A tota la zona un es pot moure amb comoditat
per ella.
Per accedir a la zona principal hi ha un passadís amb un graó 
senyalitzat.

Proposem superar el graó per accedir a la zona principal 

mitjançant una rampa d'una pendent del 5%. 



1 EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Altell zona accés principal

Passadís per accedir a la cuina

Sala de cuina amb detall porta interior

Comunicació horitzontal (accés principal):
Una vegada dins la zona principal, s'observa un altell de 
dimensions reduïdes a 0,85m d'altura, en el que s'accedeix 
mitjançant 4 graons amb passamans a cada costat.

No proposem res en aquest altell per què hi ha altres llocs 

alternatius més amplis on es poden fer també activitats o 

reunions.

Per accedir a una sala de cuina, que es troba en aquesta planta, 
hi ha dues alternatives, una per un passadís en el que s'accedeix 
per darrera la porta d'entrada principal i una altra entrada per el 
passadís que dur en el serveis higiènics. Aquesta darrera entrada 
té una amplada de pas de 0,70m. Per accedir a la sala de cuina 
des de el passadís darrera la porta principal hi ha un graó per 
superar que es fa difícil trobar solució per les dimensions reduïdes 
del passadís. En canvi, per accedir en el passadís que dur en els 
serveis higiènics, hi ha també un graó de 0,11m que es superat 
per una rampa de pendent pronunciada, fàcilment d'intervenir.
Dins la sala un es pot moure amb comoditat.

Proposem fer una rampa fixa del 7,5% de pendent per superar el 

graó de 0,11m per accedir en el passadís que dur a l'entrada 

alternativa a la cuina i en els serveis higiènics. 

Proposem ampliar la porta d'entrada a la sala de cuina, des del 

passadís que dur en els serveis higiènics per una altra d'amplada 

lliure de pas de 0,80m.



1 EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada a la zona dels serveis higiènics

Detall de la cabina de l'inodor

Detall de les dutxes

Detall de nucli dutxes de la dreta de l'edifici

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per un grup de dutxes i una cabina no 
adaptada. És l'únic nucli de serveis higiènics de l'edifici.
Per accedir-hi hi ha una rampa d'una pendent pronunciada.

Proposem modificar la rampa d'accés directe a la zona de serveis 

higiènics per una altre de pendent més suau, màx. del 6%.

La primera proposta, dins aquest nucli, és canviar la direcció 

d'obertura de la porta d'un magatzem per poder permetre un 

cercle de 1,50m de diàmetre, dins el nucli general. Aquest 

magatzem no s'utilitza, per això no intervenim dins ell.

Proposem eliminar totes les dutxes i utilitzar l'espai per fer dos 

cabines de dimensions accessibles, una cabina amb dutxa, inodor 

i rentamans i una altra només amb inodor i rentamans.

Això  inclourà que les portes d'accés a cada cabina tenguin  una 

amplada de pas lliure de com a mínim 0,80m, amb mecanisme 

d'accionament de palanca, obrint totes cap a fora, per deixar la 

possibilitat de fer un cercle de 1,50m de diàmetre a l'interior.

A dins la cabina amb dutxa, haurà un inodor amb barres auxiliars 

a una altura màx. de 0,70-0,75m i una distància entre elles de 

0,70m, un espai d'apropament lateral on es col·locarà el timbre 

per accionar en cas d'emergència a una altura màx. de 0,90m 

dins els 0,80m més propers a l'inodor. El rentamans serà sense 

peu i amb monocomandament i un mirall amb el seu cantell 

inferior situat a una altura màx. de 0,90m. Hi haurà també una 

dutxa completament enrassada amb el paviment amb seient 

abatible i barres auxiliars.

A dins la cabina sense dutxe, només amb inodor i barres auxiliars 

i rentamans, haurà un inodor amb barres auxiliars a una altura 

màx. de 0,70-0,75m i una distància entre elles de 0,70m, un espai 

d'apropament lateral on es col·locarà el timbre per accionar en 

cas d'emergència a una altura màx. de 0,90m dins els 0,80m més 

propers a l'inodor. El rentamans serà sense peu i amb 

monocomandament i un mirall amb el seu cantell inferior situat a 

una altura màx. de 0,90m.

Caldrà senyalitzar ambdues cabines amb el símbol internacional 

d'accessibilitat al defora, a un costat de la porta a l'altura dels ulls. 



1 EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Accés a la Biblioteca i sala multifuncional

Interior Biblioteca

Part de la sala multifuncional

Escala principal

Escala secundària

Planta primera
Comunicació horitzontal
Per accedir a la Biblioteca, hi ha tres graons a l'entrada, d'entre 
0,19 i 0,21m. Una vegada dins ella, no s'observa l'existència de 
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal. La porta d'accés a la Biblioteca no té l'amplada de pas 
lliure suficient per entrar. El mostrador de recepció té una altura 
màx. de 0,73m.
Per accedir a la sala gran multifuncional contigua a la Biblioteca 
s'han de pujar també tres graons.

Proposem reubicar la porta d'entrada a la Biblioteca per accedir 

completament a nivell. S'haurà de col·locar una porta de 0,80m 

d'amplada de pas lliure, amb un mecanisme d'accionament de 

palanca.

Proposem tancar la sala gran multifuncional i fer un accés amb 

una porta que permeti una amplada de pas lliure de 0,80m i que 

dugui un mecanisme d'accionament de palanca. 

Ambdues propostes van unides amb la intervenció que es 

proposa en el següent apartat, comunicació vertical. 

Planta segona 
Comunicació horitzontal
En aquesta planta no s'observa l'existència de cap desnivell ni 
graó aïllat que pugui dificultar la circulació horitzontal. 

Comunicació vertical
Per accedir a les plantes superiors, hi ha una escala principal i 
una de secundària.
L'escala principal té projecció recta i té diversos trams d'escales 
amb un màx. de 12 graons per tram. Cada graó té una altura de 
0,19m amb bossell. Té només un passamà a un dels costats no 
anatòmic que no arriva fins el final de l'escala i no te l'altura 
adequada.
L'escala secundària té projecció curva i té dos trams d'escales 
amb més de 12 graons per tram. L'altura dels graons és de 0,21m 
amb bossell. Aquesta escala no s'utilitza, per perillosa. Aquesta 
escala acaba en una porta amb un mecanisme d'accionament de 
rosca.

Proposem instal·lar un ascensor accessible de dimensions 

1,40x1,10m devora de l'escala principal que comuniqui les 

diverses plantes. Aquest inclourà, botoneres interiors i exteriors 

en relleu i braille i bon contrast de color  i un sintetizador de veu 

dins l'ascensor. També apareixerà a una pantalla interior els 

nombres de cada planta digitalitzats, en gran tamany i fort 

contrast de color amb el fons. 

A la escala principal, s'instal·laran franges de senyalització visual i 

de textura diferenciada damunt graons i a principi i final d'escala a 

cada planta.

























VALORACIÓ EDIFICI: BIBLIOTECA SANT JORDI

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

Capítol 01 Aparells elevadors

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

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. 1,00 44.787,42 44.787,42

Total capítol 01 44.787,42 €

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. 9,59 447,87 4.295,11

E.03.13 M2. enderroc de rampa 2,59 106,76 276,51
E.03.14 Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat 3,20 180,60 577,92

Total capítol 03 5.149,54 €

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. 1,96 335,91 658,38

E.04.05 M2. de replà a l'interior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies. 1,44 447,87 644,94

Total capítol 04 1.303,31 €

Capítol 05 Esglaons

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.05.04 MI. de barana d'acer pintat per escales. 8,88 82,94 736,50
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 36,00 32,48 1.169,45
E.05.08 Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó 36,00 39,50 1.422,00

Total capítol 05 3.327,95 €



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. 3,60 55,98 201,54

Total capítol 06 201,54 €

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.02 Unitat de bany adaptat, 1.65 x 2.25 m., incloses les obres 
prèvies i les instal·lacions. 1,00 5.374,49 5.374,49

E.07.11 Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.20 m., amb dutxa, incloses
les obres prèvies i les instal·lacions. 1,00 6.270,24 6.270,24

Total capítol 07 11.644,73 €

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. 1,00 1.791,50 1.791,50

E.08.05 Unitat de porta exterior de 85 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 1.343,62 1.343,62

E.08.06 Unitat de porta d'entrada de 90 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 1.231,65 1.231,65

E.08.10 Unitat de porta interior de 90 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 671,81 671,81

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 4,00 335,91 1.343,62

Total capítol 08 6.382,21 €

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. 10,65 179,15 1.907,94

Total capítol 12 1.907,94 €

Capítol 14 Senyalització visual

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.14.03 Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics 3,00 48,88 146,64

Total capítol 14 146,64 €


