
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: SON REAL C.CULTURAL

 IDENTIFICACIÓ

Ús Centre Cultural
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça C/Pare Bayo, 21
Municipi Palma

DIAGNÒSTIC

Accessible Parc. Accessible X 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 Eu.

10
ESTUDI

A

Rampes
Replans
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual
Instal.lacions auditives

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 20.541,13 €

1.867,38

18.673,76

10.284,39
139,96

2.326,54

186,90

5.197,55

180,11
358,30

El centre cultural es troba en el carrer Pare Bayo, a la barriada 
de Son Real.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a 
partir dels plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici té només planta baixa. Entre els usos existents en 
l'edifici trobem les dependències per fer distintes activitats 
culturals.

Planta baixa:
En planta baixa existeix l'accés a l'edifici, el vestíbul, l'accés a 
les distintes sales i en els serveis higiènics.



10 EDIFICI: SON REAL C.CULTURAL

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Accés al recinte

Planta baixa:
Accés:
A la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu del 
centre cultural. 
L'accés a l'edifici es realitza mitjançant una pendent del 4% 
que puja i baixa en el recorregut de 0,30m de llarg. Per obrir la 
porta queda un recorregut lliure de pas de 1,20m.
La porta d'entrada és de doble fulla. Una de les fulles és 
només de 0,75m d'ample.

Proposem canviar porta d'entrada per una altra amb una fulla  
d'almenys 0,80m d'amplada. Recomanem una amplada de pas 
de les portes de doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m.

Comunicació horitzontal:
La movilitat per tota la planta amb comoditat és possible sent 
tota la planta a nivell.
El mostrador de recepció té una altura de 0,74m.
Hi ha moltes zones on es poden inscriure cercles de 1,50m de 
diàmetre.
La porta d'entrada a la sala d'activitats té un amplada 
adequada i és corredera. Un es pot moure amb molta 
comoditat per la sala. 
Contigua a la sala, entrant per la mateixa, hi ha un magatzem. 

Foto general i recepció

Foto sala d'activitats

Sales per fer diverses activitats

Planta baixa:
Accés:
A la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu del 
centre cultural. 
L'accés a l'edifici es realitza mitjançant una pendent del 4% 
que puja i baixa en el recorregut de 0,30m de llarg. Per obrir la 
porta queda un recorregut lliure de pas de 1,20m.
La porta d'entrada és de doble fulla. Una de les fulles és 
només de 0,75m d'ample.

Proposem canviar porta d'entrada per una altra amb una fulla  
d'almenys 0,80m d'amplada. Recomanem una amplada de pas 
de les portes de doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m.

Comunicació horitzontal:
La movilitat per tota la planta amb comoditat és possible sent 
tota la planta a nivell.
El mostrador de recepció té una altura de 0,74m.
Hi ha moltes zones on es poden inscriure cercles de 1,50m de 
diàmetre.
La porta d'entrada a la sala d'activitats té un amplada 
adequada i és corredera. Un es pot moure amb molta 
comoditat per la sala. 
Contigua a la sala, entrant per la mateixa, hi ha un magatzem. 
La porta d'entrada en el magatzem té una amplada de pas de 
1,00m.
Hi ha un altre nucli de sales, on es fan també activitats. Per 
entrar en aquest nucli no hi ha porta d'entrada, sino que s'entra 
directament a la primera sala. Per accedir a la segona sala hi 
ha unes portes correderes amb una amplada de pas 
adequada. Un es pot moure amb molta comoditat per la sala. 
Els extintors del recinte estan col·lolcats a 1,70m d'altura.
Les alarmes són només sonores.

Recomanem baixar els extintors a un màxim de 1,40m.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada sala-magatzem

Comunicació horitzontal (continuació):
La porta d'accés en el gran magatzem és de doble fulla. 
L'amplada de pas que permet cada una de les fulles és de 
0,68m.
Dins el magatzem es pot inscriure un cercle de 1,50m de 
diàmetre. A dins hi ha un nucli de lavabos no adaptat. 

Proposem canviar la porta d'entrada en el magatzem per una 
altra que almenys una de les fulles tengui una amplada de pas 
de 0,80m, recomanem una amplada de pas de les portes de 
doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m.

Hi ha un despatx en el centre on es fan les feines 
administratives. La porta d'accés en el despatx té una amplada 
de pas de 0,67m. Dins el despatx es pot inscriure un cercle de 
1,50m de diàmetre, si es redistribueix el mobiliari.

Proposem canviar la porta d'accés al despatx, des de la zona 
de recepció, per una altra que permeti una amplada de pas 
d'almenys 0,80m, recomanem una amplada de pas de les 
portes de doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m..

Hi ha un sortida d'emergència que està completament 
bloquetjada amb mobiliari i material. Consisteix en una rampa 

Sala magatzem

Despatx del casal

Detall de la rampa

Comunicació horitzontal (continuació):
La porta d'accés en el gran magatzem és de doble fulla. 
L'amplada de pas que permet cada una de les fulles és de 
0,68m.
Dins el magatzem es pot inscriure un cercle de 1,50m de 
diàmetre. A dins hi ha un nucli de lavabos no adaptat. 

Proposem canviar la porta d'entrada en el magatzem per una 
altra que almenys una de les fulles tengui una amplada de pas 
de 0,80m, recomanem una amplada de pas de les portes de 
doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m.

Hi ha un despatx en el centre on es fan les feines 
administratives. La porta d'accés en el despatx té una amplada 
de pas de 0,67m. Dins el despatx es pot inscriure un cercle de 
1,50m de diàmetre, si es redistribueix el mobiliari.

Proposem canviar la porta d'accés al despatx, des de la zona 
de recepció, per una altra que permeti una amplada de pas 
d'almenys 0,80m, recomanem una amplada de pas de les 
portes de doble fulla d'almenys una d'elles de 0,90m..

Hi ha un sortida d'emergència que està completament 
bloquetjada amb mobiliari i material. Consisteix en una rampa 
molt pronunciada, del 16% de 4,5m de longitud i d'amplada 
1,20m. La porta de sortida té una amplada de pas de 0,67m. Té 
passamà a ambdós costats no ergonòmics.  

Proposem que aquesta porta s'habiliti com a sortida 
d'emergència. Per això, la rampa ha de medir 9m de llarg, més 
un àrea de descans abans de la porta, per a que tengui una 
pendent del 8%. S'haurà de canviar la porta de sortida, per una 
altra amb una amplada de pas de 0,80m. S'haurà de posar 
doble passamà a ambdós costats.
L'amplada de pas lliure de la porta de sortida també s'haurà 
d'ampliar fins almenys 0,80m i canviar el sentit de la porta per a 
que obri cap a defora. 

Hi ha també una cuina montada, que per accedir hi ha dificultats 
ja que hi ha molt d'obstacles. És una cuina que no es fa servir 
tampoc en aquests moments.

No es proposa res.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Cartell d'entrada a la cabina

Porta corredera de la cabina adaptada

Serveis higiènics:
Existeixen dos nuclis de serveis higiènics, un dins la sala 
magatzem (no adaptat) i l'altre en el vestíbul, amb una cabina de 
dimensions adaptades.
Per accedir en els banys dins la sala magatzem hi ha un esglaó 
de 7cm. 
La porta d'entrada a la cabina de dimensions adaptades no està 
correctament senyalitzada.
La porta d'entrada a la cabina fa una amplada de 0,79m degut a 
la localització del mecanisme de tancament de la porta. Ademés 
aquest mecanisme no és l'adequat per la seva dificultat de 
manipulació.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de diàmetre de 
1,50m. L'inodor té unes barres auxiliars que no estan 
correctament disposades i a l'espai de transferència es troba un 
rentamans. El timbre està posat a la zona que toca i funciona 
però està massa alt. L'altura del WC 0,50m.

No proposem res en el nucli de lavabos no adaptats ja que 
existeix una cabina de dimensions adaptada i proposarem 
actuacions en ella.
Proposem senyalitzar la porta d'entrada de la cabina de 
dimensions adaptades col·locant el símbol internacional 
d'accessibilitat.

Interior cabina adaptada

Detall WC i lavabo dins espai d'apropament

Interior nucli de lavabos no adaptat

Serveis higiènics:
Existeixen dos nuclis de serveis higiènics, un dins la sala 
magatzem (no adaptat) i l'altre en el vestíbul, amb una cabina de 
dimensions adaptades.
Per accedir en els banys dins la sala magatzem hi ha un esglaó 
de 7cm. 
La porta d'entrada a la cabina de dimensions adaptades no està 
correctament senyalitzada.
La porta d'entrada a la cabina fa una amplada de 0,79m degut a 
la localització del mecanisme de tancament de la porta. Ademés 
aquest mecanisme no és l'adequat per la seva dificultat de 
manipulació.
A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de diàmetre de 
1,50m. L'inodor té unes barres auxiliars que no estan 
correctament disposades i a l'espai de transferència es troba un 
rentamans. El timbre està posat a la zona que toca i funciona 
però està massa alt. L'altura del WC 0,50m.

No proposem res en el nucli de lavabos no adaptats ja que 
existeix una cabina de dimensions adaptada i proposarem 
actuacions en ella.
Proposem senyalitzar la porta d'entrada de la cabina de 
dimensions adaptades col·locant el símbol internacional 
d'accessibilitat.
Proposem canviar el sistema de tancament de la porta corredera 
per un altre situat molt més a prop de la zona de tancament de la 
porta per deixar més amplada de pas i per millorar el sistema de 
tancament de la porta. 
El que es proposa és refer el lavabo per col·locar correctament 
les barres auxiliars i llevar el rentamans de la zona de 
transferència i col·locar-ho a una altra cabina anterior que 
proposem fer per donar més ús a la cabina. Per tant, per accedir 
a la cabina adaptada ferem un separat amb una porta de 0,80m. 
Proposem baixar el timbre a una altura màxima de 0,80m.











VALORACIÓ EDIFICI: SON REAL C.CULTURAL

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.03.04 M2. de rampa a l'interior per desnivells de 0.50 -1.20 m.,
incloses les obres prèvies. 10,05 671,81 6.751,70

E.03.11 Ml.de barana d'acer pintat, per a rampa a l'interior 35,90 82,94 2.977,53
E.03.13 M2. enderroc de rampa 5,20 106,76 555,15

Total capítol 03 10.284,39 €

Capítol 04 Replans

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

E.04.06 M2. de replà a l'interior de 50 cm. fins a 1.20 m. d'altura,
incloses les obres prèvies. 0,25 559,84 139,96

Total capítol 04 139,96 €

Capítol 07 Cambres Higièniques

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

E.07.20 Unitat de col.locació de barres per a lavabo adaptat. 1,00 373,23 373,23
E.07.24 M2. Col.locació de mirall inclinat o recte. 2,00 73,82 147,63
E.07.31 Unitat de supressió d'aparells existents.

Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1,00 311,02 311,02
E.07.34 Unitat d'instal·lació d'aparell sanitari 2,00 747,33 1.494,66

Total capítol 07 2.326,54 €



Capítol 08 Portes

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

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

E.08.08 Unitat de canvi de sentit de porta interior existent. 1,00 559,84 559,84
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. 3,00 335,91 1.007,72
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.08.19 Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.

Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 149,29 149,29

Total capítol 08 5.197,55 €

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. 2,00 179,15 358,30

Total capítol 12 358,30 €

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. 2,00 33,59 67,18
E.14.03 Un. Col·locació de símbol internacional en la porta

dels serveis higiènics 1,00 48,88 48,88
E.14.04 Un. Col·locació de franja senyalitzadora cromàticament 

contrastada a l'alçada dels ulls 1,50 42,70 64,05

Total capítol 14 180,11 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives

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

E.16.04 Unitat de desplaçament de timbre bany adaptat 1,00 186,90 186,90

Total capítol 16 186,90 €


