
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: LLEVANT NORD Serveis Socials

 IDENTIFICACIÓ

Ús Serveis Socials
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Pare Bayo, 17
Municipi Palma

DIAGNÒSTIC

Accessible X Parc. Accessible Practicable No accessible

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

2
ESTUDI

A

Eu.

Rampes
Replans
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 23.786,68 €

4.043,44
281,85
49,28

2.162,43

21.624,25

471,00
1.036,75

48,88

185,42
15.507,64

L'edifici està situat al Carrer Pare Bayo.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols cedits per l'Ajuntament. L'estat dels plànols 
és diferent a l'estat actual de les instal·lacions.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa. L'ús actual d'aquest 
edifici es de serveis socials.

Planta baixa
En planta baixa es troba l'accés a l'edifici, els distints 
despatxos i els serveis higiènics.



2 EDIFICI: LLEVANT NORD Serveis Socials

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Accés recinte

Cartell horari d'obertura

Recinte:

Accés principal:
En la part exterior del recinte no existeix encara cap rètol 
identificatiu. Però pareix que hi ha l'intenció i el lloc assignat 
per col.locar-ho.
L'accés al recinte es realitza mitjançant un esglaó de 2cm 
d'altura. La porta d'accés permet una amplada de pas lliure 
suficient.
A l'interior es troba una moqueta que no es troba fixada 
enterra. 

Proposam arrodonir l'escaló de 2cm. 
Proposam també fixar la moqueta enterra.

A la porta d'entrada trobam cartells identificatius amb l'horari 
d'obertura del local, amb lletra de color contrastat i lletra gran.

Accés alternatiu:
Hi ha un accés alternatiu en el mateix carrer que permet la 

Accés alternatiu

Cartell identificatiu de l'edifici

Recinte:

Accés principal:
En la part exterior del recinte no existeix encara cap rètol 
identificatiu. Però pareix que hi ha l'intenció i el lloc assignat 
per col.locar-ho.
L'accés al recinte es realitza mitjançant un esglaó de 2cm 
d'altura. La porta d'accés permet una amplada de pas lliure 
suficient.
A l'interior es troba una moqueta que no es troba fixada 
enterra. 

Proposam arrodonir l'escaló de 2cm. 
Proposam també fixar la moqueta enterra.

A la porta d'entrada trobam cartells identificatius amb l'horari 
d'obertura del local, amb lletra de color contrastat i lletra gran.

Accés alternatiu:
Hi ha un accés alternatiu en el mateix carrer que permet la 
entrada per una rampa del 6%. Abans de la porta no existeix 
una zona horitzontal per obrir amb comoditat la porta. La porta 
permet una amplda de pas lliure suficient. Per accedir a la 
rampa hi ha un escaló de 4,5cm.

Proposam moure 90º la direcció de l'entrada, fent-la lateral, és 
a dir, el primer tram fer-ho completament a nivell, deixant un 
espai de 120cm en horitzontal per poder fer un canvi de 
direcció pujar la rampa i continuar amb un altre espai de 
120cm en horitzontal per poder obrir la porta amb comoditat i 
fer el canvi de direcció per entrar.

Aquesta entrada és ara l'entrada alternativa en el recinte, que 
normalment romendrà tancada, però és en aquest moments és 
l'unica porta que es troba identificada.  



2 EDIFICI: LLEVANT NORD Serveis Socials

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Mostrador de recepció

Sala d'activitats

Accés al recinte
Just a l'entrada és troba la taula de recepció. Aquesta té una 
altura de 70cm i un espai de propament de més 80cm. Les 
cadires que hi ha per seure són sense reposabraços.

Comunicació horizontal (edifici principal):
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de 
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horizontal.
No existeix directori a l'entrada i les sales encara no estan 
identificades amb rètols.

Proposem que quan es col.loquin els rètols s'ubiquin al costat de 
les portes a l'altura dels ulls.

Totes les portes d'entrada a sales i despatxos són de color verd 
fent contrast amb les parets blanques.

Màquina per fitxar

Accés a despatxos

Accés al recinte
Just a l'entrada és troba la taula de recepció. Aquesta té una 
altura de 70cm i un espai de propament de més 80cm. Les 
cadires que hi ha per seure són sense reposabraços.

Comunicació horizontal (edifici principal):
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de 
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horizontal.
No existeix directori a l'entrada i les sales encara no estan 
identificades amb rètols.

Proposem que quan es col.loquin els rètols s'ubiquin al costat de 
les portes a l'altura dels ulls.

Totes les portes d'entrada a sales i despatxos són de color verd 
fent contrast amb les parets blanques.

Per  accedir a la màquina que utilitzen el funcionaris per fitxar hi 
ha davant unes cadires i es troba a 155cm d'altura. 

Proposam deixar lliure un pas d'almenys 80cm per accedir de 
front a la màquina i ademés baixar la màquina fins 1,40cm des de 
la part superior.

El distints despatxos on es donen els distints serveis es troben 
tots a la mateixa planta i s'acceix a ells a nivell. Les portes 
d'entrada dels despatxos permeten una amplada de pas de 77cm. 
amb mecanismes d'accionament tipus palanca. Als dos 
costats de les portes es pot inscriure un cercle de 1,50m de 
diàmetre. Quan no es pot, és només per temes de distribució del 
mobiliari. 

Les sales no estan identifcades amb cap cartell identificatiu. El 
sistema que utilizen és amb números i cartolina de color. 
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Porta d'accés a la cabina adaptada

Serveis higiènics (edifici principal):
Existeix un nucli de serveis higiènics a la part de darrera del 
recinte. El nucli està format per un grup de lavabos i una cabina 
higiènica independent de dimensions adaptades.

La cabina adaptada està senyalitzada amb una dona i un home, 
no s'utilitza el símbol SIA, d'una persona en cadira de rodes. Les 
portes d'accés permeten una amplada de pas lliure de 0,80m i 
s'obren cap a l'exterior. 

Proposam el col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 
internacional d'accessibilitat per a identificar la cabina.

En el interior de la cabina es podria inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50m, però hi ha un canviador de nadons que ho 
impideix. L'inodor té barres auxiliars correctament disposades, hi 
ha suficient espai d'apropament lateral, el rentamans no té peu 
inferior i el mirall es troba a una altura adecuada. Hi ha un 
canviador de nadons que impedeix accionar l'interruptor de la 
cabina amb comoditat. Hi ha un timbre que no està col.locat on 
toca, ni a l'altura que toca i ademés no funciona.

Els passadissos que duen en els lavabos permeten un radi de gir 

Interior bany adaptat amb barres auxiliars

Grup de lavabos comuns

Serveis higiènics (edifici principal):
Existeix un nucli de serveis higiènics a la part de darrera del 
recinte. El nucli està format per un grup de lavabos i una cabina 
higiènica independent de dimensions adaptades.

La cabina adaptada està senyalitzada amb una dona i un home, 
no s'utilitza el símbol SIA, d'una persona en cadira de rodes. Les 
portes d'accés permeten una amplada de pas lliure de 0,80m i 
s'obren cap a l'exterior. 

Proposam el col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 
internacional d'accessibilitat per a identificar la cabina.

En el interior de la cabina es podria inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50m, però hi ha un canviador de nadons que ho 
impideix. L'inodor té barres auxiliars correctament disposades, hi 
ha suficient espai d'apropament lateral, el rentamans no té peu 
inferior i el mirall es troba a una altura adecuada. Hi ha un 
canviador de nadons que impedeix accionar l'interruptor de la 
cabina amb comoditat. Hi ha un timbre que no està col.locat on 
toca, ni a l'altura que toca i ademés no funciona.

Els passadissos que duen en els lavabos permeten un radi de gir 
de 115cm de diametre.

Proposam canviar el canviador de nadons per un abatible a 85cm 
d'altura que permeti el un gir de 150cm de diametre i permeti 
accionar l'interruptor. 

El grup de lavabos està format per una zona comú de rentamans i 
dues cabines amb inodor  de dimensions no adaptades.
Aquest no està senyalitzat, només te un cartell damunt la porta 
que indica "Prohibit el pas - Només personal autoritzat".

Proposam el col·locar al costat de la porta d'accés el símbol de 
cabina d'homes i dones per a identificar el grup de lavabos. 
(Aquesta proposta està considerada com a recomenació i no 
apareix pressupostada, per no pertanyer directament a l'apartat 
d'accessibilitat).











VALORACIÓ EDIFICI: LLEVANT NORD Serveis Socials

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 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. 2,01 447,87 900,23

E.03.05 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior. 12,30 223,94 2.754,43
E.03.13 M2. enderroc de rampa 1,95 106,76 208,18
E.03.14 Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat 1,00 180,60 180,60

Total capítol 03 4.043,44 €

Capítol 04 Replans

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

E.04.09 M2. enderroc de replà 2,64 106,76 281,85

Total capítol 04 281,85 €

Capítol 05 Esglaons

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

E.05.07 Ml. adaptació d'esglaó existent. 2,30 21,43 49,28

Total capítol 05 49,28 €

Capítol 07 Cambres Higièniques

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

E.07.35 Un. Canviador de nadons 1,00 471,00 471,00

Total capítol 07 471,00 €



Capítol 08 Portes
Amid. Preu partida Total

Codi Descripció del concepte Eu. Eu.

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents. 1,00 1.036,75 1.036,75
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 

Total capítol 08 1.036,75 €

Capítol 09 Pavimentació
Amid. Preu partida Total

Codi Descripció del concepte Eu. Eu.

E.09.02 M2. d'estora de 100% poliamida amb base de pvc imper-
meabilitzable, inclosa la col·locació. 0,50 134,36 67,18

E.09.04 M2. de pavimentació de pista exterior, de formigó, acabat
lliscat, incloses les obres prèvies. 2,64 44,79 118,24

Total capítol 09 185,42 €

Capítol 12 Obres de redistribució

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

E.12.06 M2. de formació de tancament exterior.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 15,30 895,75 13.704,95

E.12.11 MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors. 8,05 223,94 1.802,69

Total capítol 12 15.507,64 €

Capítol 14 Senyalització visual
Amid. Preu partida Total

Codi Descripció del concepte Eu. Eu.

E.14.03 Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics 1,00 48,88 48,88

Total capítol 14 48,88 €


