
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: CAN BORDILS

 IDENTIFICACIÓ

Ús Arxiu Municipal
Nº de Plantes P-1 + PB + PE + P1 + P2 +P3
Adreça Almudaina, 9
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

Rampes
Replans
Esglaons
Senyalització tàctil
Portes
Obres de Redistribució

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 74.378,00 €

29.660,61
358,30

6.761,64

67.616,36

13.462,87
1.599,88

Eu.

19.565,30
2.969,41

4
ESTUDI

A

Can Bordils està situat al Carrer Almudaina, devora l'edifici 
Can Oms i darrera l'edifici de Cort.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i 
en els plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici es desenvolupa en planta soterrània, planta baixa, 
planta entresòl, planta primera, planta segona i planta tercera. 
L'ús principal de l'edifici és d'Arxiu Municipal.

Planta soterrània:
En la planta soterrània trobam part de l'Arxiu Municipal.
Planta baixa:
En aquesta planta existeix l'accés, el vestíbul i un accés 
independent en el Punt d'Informació i l'Arxiu Municipal.
Planta entresòl:
Aquí hi ha diversos despatxos d'Administració i l'Àrea Tècnica, 
troben la recepció i part de l'Arxiu Municipal.
Planta primera:
Aquí hi ha la Sala de Consulta, la Sala de Conferències, la 
Sala d'Exposicions, la Direcció i el bany públic adaptat. També 
es troba part de l'Arxiu Municipal.
Planta segona:
En la segona planta hi ha despatxos i serveis higiènics no 
adaptats.  També es troba part de l'Arxiu Municipal.
Planta tercera:
En la tercera planta existeixen despatxos de Catalogació i una 
cabina amb bany adaptat.  També es troba part de l'Arxiu 
Municipal.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través de dues escales i 
dos ascensors, d'ús públic i restringit.



4 EDIFICI: CAN BORDILS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Porta d'accés al punt d'informació

Mostrador d'atenció a punt d'informació

Porta d'entrada edifici principal

Plànol i directori a l'entrada

Planta soterrania:
Comunicació horitzontal:
A la planta soterrània es troba part de l'Arxiu Municipal. Dins la 
sala trobam a un extrem un graó aïllat de 0,10m d'altura, que 
pot dificultar el accedir d'una sala a una altra. 

Proposem fer una rampa del 10% amb doble passamà a 
ambdós costats per eliminar el graó que queda aïllat a la sala.

Planta baixa:
Accés punt d'informació:
L'accés al punt d'informació es realitza completament a nivell, 
però es fa a través d'una porta de doble fulla, que cap de les 
dues fulles fa una amplada de pas suficient.

Proposem fer una porta, on almenys una de les fulles faci una 
amplada de pas de com a mínim 0,80m, encara que 
recomanam 0,90m per l'espai que tenim. 

Comunicació horitzontal (punt d'informació):
No s'observa l'existència de cap desnivell dins el local, encara 
que sí a la zona dels jaciments arqueològics, que no són 
visitables ni accessibles per les persones. Enmig del local hi ha 
un mostrador que es troba a una altura massa elevada.

Proposem baixar almenys 0,80m d'amplada del mostrador a 
una altura màx. de 0,85m.

Serveis higiènics:
Dins el punt d'informació hi ha una cabina de dimensions 
adaptades amb tots els elements disposats de manera 
adequada.

No proposem res per estar tot en ordre.

Accés edifici principal:
En la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu de 
l'Arxiu. L'accés al recinte es realitza completament a nivell, 
pujant una petita pendent. 
L'entrada està formada per una porta metàl·lica formada per 
dues fulles abatibles que romanen sempre obertes durant 
l'horari d'obertura, permetent una amplada de pas lliure 
suficient.

Comunicació horitzontal:
A l'entrada, devora l'ascensor existeix un plànol en relleu per 
ubicar-se a planta baixa i poder interpretar el pati. 
També a l'entrada hi ha un directori de tots els serveis que 
ofereix l'edifici, en lletres de color contrastades amb el fons i en 
braille i relleu.
També hi ha un timbre a l'entrada per poder avisar en cas de 
necessitat d'utilitzar l'ascensor. 



4 EDIFICI: CAN BORDILS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Porta d'accés a l'entresól

Mostrador de recepció

Rampa per accedir a Administració

Detall de les portes de vidre dels despatxos

Porta d'accés a l'Àrea Tècnica 

Planta entresòl:
Accés:
Hi ha una porta d'entrada identificada amb un cartell amb lletres 
amb fort contrast amb el fons, en relleu i braille.
Hi ha 3 graons per accedir-hi que no estan senyalitzats en el 
principi i final, però sí sobre els graons.
S'accedeix a través d'una porta de vidre senyalitzada amb una 
franja amb fort contrast de color amb el fons de 5cm d'amplada i a 
1,50m del terra.

Proposem senyalitzar el principi i final de l'escala de tres graons 
amb franges tàctils i visuals.

Comunicació horitzontal:
El primer que es troba és el mostrador de recepció. Fa una altura 
de 0,73m del terra. Disposa de bucle magnètic, per millorar la 
comunicació entre la persona sorda usuària d'audífon i el personal 
de l'edifici. 
En tot el recorregut no s'observa cap graó aïllat.
Per accedir a la zona d'Administració hi ha una rampa del 10% de 
pendent i 3m de longitud, sense passamà.
Per accedir en els despatxos d'Administració, es fa a través 
d'unes portes correderes de vidre molt grans que degut a les 
guies de les pròpies portes es crea un ressalt de més de 2cm.
La porta del despatx de l'Àrea Tècnica té una amplada de pas de 
0,70m.

Proposem posar doble passamà a ambdós costats de la rampa.
Proposem fixar les portes de vidre i obrir una porta de vidre 
d'amplada de pas lliure d'almenys 0,80m sense guia o ressalt.
Proposem ampliar l'amplada de pas de la porta d'accés en el 
despatx de l'Àrea Tècnica a 0,80m com a mínim.

.



4 EDIFICI: CAN BORDILS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Plànol en relleu sortint de l'ascensor

Interior Sala de Conferències

Portes d'accés a la Sala de Consulta

Mostrador d'atenció dins Sala Consulta

Interior Sala Consulta i accés a Arxiu

Planta primera:
Comunicació horitzontal:
No s'observa l'existència de cap desnivell ni graó aïllat que pugui 
impedir la circulació horitzontal.
Sortint de l'ascensor es troba un plànol en relleu i braille amb 
colors contrastats per orientar-se per la planta i poder-la 
interpretar.
En aquesta planta hi ha diversos serveis. El primer és la Sala de 
Conferències. Dins la sala hi ha espai per fer un cercle de 1,50m 
de diàmetre. Les cadires duen una taula incorporada i s'ha tengut 
en compte que hi hagi per esquerrans i dretans. Per aquesta sala 
hi ha disponible un sistema de bucle magnètic per els assistents 
usuaris d'audífon i un sistema per  graduar el volumen per 
persones amb problemes auditius que no disposen d'ajudes 
tècniques. Dins aquesta sala es troba un nucli de lavabos mixte.
Hi ha una altra sala que es diu Sala de Consulta. Per accedir en 
aquesta sala hi ha dues portes amb dues fulles amb una amplada 
de pas cada una de 0,60m. Aquesta sala té un mostrador 
d'atenció en el públic, que part d'ell es troba a una altura de 
0,80m. Aquest mostrador disposa de bucle magnètic per millorar 
la comunicació entre persona usuària d'audífon i el personal de la 
Sala.
Dins la sala es pot fer un cercle de 1,50m de diàmetre.
Per accedir a la Zona restringida de l'Arxiu Municipal hi ha una 
doble porta on cada fulla fa una amplada de pas de 0,60m. Entre 
ambdues portes hi ha un espai de 0,60m, com a màxim ocupat 
per una rampa del 10% molt curta però amb paviment de marbre 
molt relliscós. 

Proposem canviar les portes de l'entrada a la Sala de Consulta 
per altres on almenys una de les fulles tengui una amplada de 
pas d'almenys 0,80m, encara que recomanem de 0,90m per 
cubrir tot l'espai.
Proposem canviar l'accés a l'Arxiu Municipal des de la Sala de 
Consulta. El que caldrà serà canviar ambdues portes per només 
una, on almenys una de les fulles faci una amplada de com a 
mínim de 0,80m, encara que recomanam de 0,90m, per què 
tenim espai. S'ampliarà també l'espai entre ambdues portes, fent 
primer un replà per poder facilitar el fer un cercle de 1,20m davant 
de la porta i seguidament es crearà una rampa de pendent del 
5%.
Recomanem llevar la rejilla que hi ha a un lateral del mostrador 
d'atenció per fer els 0,80m d'amplada necessaris.

Serveis higiènics:
El nucli de lavabos en aquesta planta es troba dins la Sala de 
Conferències. Consisteix en dos rentamans i una cabina de 
dimensions adaptades amb tots els elements disposats de 
manera adequada.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Portes P2 accés Arxiu des de despatxos

Despatx P2 amb accéss a la terraça

Accés directe a l'Arxiu de P3

Rampa d'accés a l'Arxiu de P3

Planta segona:
Comunicació horitzontal
No s'observa l'existència de cap desnivell ni graó aïllat en tot el 
recorregut que pugui dificultar la circulació horitzontal. 
Per accedir de la zona de despatxos fins a la zona d'Arxiu hi ha 
una porta de doble fulla. Cap de les dues fulles fa una amplada de 
pas suficient. Cada una fa 0,70m d'amplada.
Hi ha una despatx en aquesta mateixa planta amb una amplada 
de pas lliure suficient. A dins un pot fer un cercle de 1,50m de 
diàmetre amb comoditat.
Aquesta sala dur a una terraça. L'accés en aquesta terraça es fa a 
través d'una porta de doble fulla. Cada fulla fa una amplada de 
pas de 0,60m i un graó. A la mateixa terraça hi ha també un graó 
aïllat.

Proposem canviar la porta de doble fulla per un altra de dues 
fulles on almenys una d'elles tengui com a mínim una amplada de 
pas de 0,80m, encara que recomanem de 0,90m per què hi ha 
espai per fer-ho.
Proposem canviar la porta de la terraça per una altra d'una sola 
fulla amb una amplada de pas de com a mínim 0,80m. Proposem 
llevar el graó creant una rampa de pendent del 7%. Per superar el 
graó aïllat de la terraça es proposa fer una rampa d'una pendent 
també del 7%.

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de lavabos en aquesta mateixa planta. Aquest 
nucli està format de dues cabines no adaptades, una cabina per 
homes i una altra per dones. Ambdues cabines estan 
senyalitzades amb un cartell en relleu i braille del sexe que 
representen i també estan senyalitzats els mecanismes 
d'accionament amb un D, per la cabina de dones i una H, per la 
cabina dels homes.
No proposem fer res en aquest serveis per què hi ha suficients 
cabines accessibles a tot l'edifici.

Planta tercera:
Comunicació horitzontal
No s'observa l'existència de cap desnivell ni graó aïllat en tot el 
recorregut que pugui dificultar la circulació horitzontal. 
Per accedir a una zona elevada de l'Arxiu, hi ha una rampa de 
pendent pronunciada i llarga de 15% de pendent, que disposa de 
doble passamà a ambdós costats i una escala alternativa que no 
disposa de senyalització ni en el principi ni en el final de 
l'escala.Per accedir a l'Arxiu encara hi ha una altra rampa de 
pendent pronunciada.

Proposem  refer la rampa i convertir-la en dos trams de pendent 
del 10%, enlloc d'un tram del 15%. Enmig de cada tram haurà un 
replà, amb doble passamà a cada costat.
Proposem senyalitzar el principi i final de l'escala amb franges 
diferenciades de forma tàctil i visualment.Per accedir a l'Arxiu 
directament proposem allargar la rampa i fer-la fins el 7%.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada serveis higiènics

Rentamans i detall mecanisme d'obertura

Detall inodor i barres auxiliars

Serveis higiènics:
En aquesta planta hi ha un nucli de lavabos que consisteix en un 
rentamans i una cabina de dimensions adaptades amb tots els 
elements disposats de manera adequada.

No proposem res per estar tot en ordre.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Escala principal tram públic P0 a PE

Escala principal tram públic PE a P1

Escala principal tram restringit de P1 a P3

Escala restringida del Arxiu de P-1 a P3

Comunicació vertical:
La comunicació vertical de l'edifici es realitza a través de dos 
nuclis d'escales que conecten totes les plantes. Un nucli d'escales 
conecta tota la zona interna de l'Arxiu i un altre nucli comunica 
una part pública i una part restringida per només el personal de 
l'edifici. Ademés dels dos nuclis d'escales hi ha també dos 
ascensors que conecten totes les plantes i cobreixen les mateixes 
àrees que ambdós nuclis d'escales.

Escala principal (part pública/part restringida):
La part de l'escala que conecta la planta baixa, la planta entresòl i 
la planta primera es considera escala pública. Aquesta escala 
només té passamà a uns dels costats i no està senyalitzada ni 
damunt els graons, ni en el principi ni en el final de l'escala, entre 
plantes.

Proposem fer un passamà anatòmic a la banda de la pared.
Proposem posar franges visuals i tàctils damunt els graons i en el 
principi i final de l'escala a cada una de les plantes. 

La part de l'escala que conecta la planta primera amb la planta 
segona i tercera es considera escala restringida, només per l'ús 
exclusiu de persones autoritzades.
Aquesta escala només té passamà a uns dels costats i no està 
senyalitzada ni en el principi, ni en el final de l'escala, entre 
plantes, però sí damunt els graons.
Aquesta escala presenta discontinuitat entre l'estesa i l'altura de 
cada graó.

Proposem fer un passamà anatòmic a la banda de la pared.
Proposem posar franges visuals i tàctils damunt els graons i en el 
principi i final de l'escala a cada una de les plantes.
Proposem eliminar el bossell de tots els graons de l'escala.

Escala restringida de l'Arxiu:
Aquesta escala conecta desde la planta soterrània fins a la planta 
tercera totes les parts de l'edifici que duen a l'Arxiu. L'escala és 
només per l'ús exclusiu de persones autoritzades.
Aquesta escala té passamà a ambdós costats i està senyalitzada 
damunt tots els graons, però no està senyalitzada ni en el principi, 
ni en el final de l'escala, entre plantes.
Aquesta escala presenta discontinuitat entre l'estesa i l'altura de 
cada graó.

Proposem posar franges visuals i tàctils damunt els graons i en el 
principi i final de l'escala a cada una de les plantes.
Proposem eliminar el bossell de tots els graons de l'escala.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Exterior Ascensor Arxiu

Interior Ascensor Arxiu

Exterior Ascensor principal

Interior Ascensor principal

Ascensor zona Arxiu:
Aquest ascensor comunica totes les plantes de l'edifici. La cabina 
presenta unes dimensions adaptades de 1,10x1,40m. A cap de 
les plantes, davant la porta, es pot inscriure un cercle de diàmetre 
1,50m, per què de seguida es troba una porta contraincendis de 
doble fulla, que cap de les dues fulles fa una amplada de pas lliure
suficient.
La porta d'accés de la cabina és automàtica i permet una amplada 
de pas de 0,80m.
Tant les botoneres del replà com les de cabina estan a una 
alçada correcta, però cap d'elles té informació en braille i relleu. 
Existeix un passamà de disseny anatómic en un dels laterals i un 
mirall.
Sortint de cada una de les plantes trobem un cartell amb el 
nombre de cada planta en gros i contrastat de color amb el fons i 
en relleu i braille.
També hi ha a cada una de les plantes, sortint de l'ascensor, un 
directori amb tots els serveis que hi ha en aquella planta, amb 
color contrastat, relleu i braille.

Recomanem la incorporació d'informació acústica dins la cabina.
Proposem posar sobre la botonera interior, nombres en relleu i 
braille amb un adhesiu devora del nombre de cada una de les 
plantes (actualment només hi ha damunt dues plantes).

Ascensor principal (públic/restringit):
Aquest ascensor comunica totes les plantes de l'edifici. La cabina 
presenta unes dimensions adaptades de 1,10x1,40m. 
A totes les plantes, davant la porta, es pot inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50m.
La porta d'accés de la cabina és automàtica i permet una amplada 
de pas de 0,80m.
Tant les botoneres del replà com les de cabina estan a una 
alçada correcta i tenen informació en braille i relleu.
Existeix un passamà de disseny anatòmic en un dels laterals.
Sortint de cada una de les plantes trobem un cartell amb el 
nombre de cada planta en gros i contrastat de color amb el fons i 
en relleu i braille.
També hi ha a cada una de les plantes, sortint de l'ascensor, un 
directori amb tots els serveis que hi ha en aquella planta, amb 
color contrastat, relleu i braille.
També hi ha sintetitzador de veu a l'interior.

No proposem res en aquest ascensor per estar tot correcte.











































VALORACIÓ EDIFICI: CAN BORDILS

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. 3,32 447,87 1.486,94

E.03.03 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm., 
incloses les obres prèvies. 8,35 559,84 4.674,69

E.03.04 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 0.50 -1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 3,90 671,81 2.620,06

E.03.06 MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior. 46,20 223,94 10.345,89
E.03.13 M2. enderroc de rampa 4,10 106,76 437,72

Total capítol 03 19.565,30 €

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. 3,63 447,87 1.625,78

E.04.07 MI. de barana d'acer inoxidable, per replans en l'interior. 6,00 223,94 1.343,62

Total capítol 04 2.969,41 €

Capítol 05 Esglaons

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

E.05.03 MI. de barana d'acer inoxidable per escales. 22,98 223,94 5.146,07
E.05.04 MI. de barana d'acer pintat per escales. 16,92 82,94 1.403,34
E.05.05 MI. enderroc d'esglaons escala existent. 0,96 22,39 21,50
E.05.06 Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents. 212,16 32,48 6.891,95

Total capítol 05 13.462,87 €



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. 28,22 55,98 1.579,88

E.06.05 Un. de nombre de planta en Braille i relleu, imprès en làmina
autoadhesiva en soport de vinil. 4,00 5,00 20,00

Total capítol 06 1.599,88 €

Capítol 08 Portes

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

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. 3,00 1.231,65 3.694,96

E.08.07 Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 540,49 540,49

E.08.10 Unitat de porta interior de 90 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 2,00 671,81 1.343,62

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. 6,00 2.239,37 13.436,23

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 13,00 335,91 4.366,77

E.08.16 Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada. 
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 787,93 787,93

E.08.17 Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons 
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 1.036,75 1.036,75

E.08.18 Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 3,00 1.036,75 3.110,24

Total capítol 08 29.660,61 €

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. 0,80 447,87 358,30

Total capítol 12 358,30 €


