
DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

EDIFICI: LLEVANT SUD S. SOCIALS

 IDENTIFICACIÓ

Ús Serveis Socials
Nº de Plantes P. Baixa
Adreça Joan Alcover, 59
Municipi Palma

DIAGNÒSTIC

Accessible X Parc. Accessible Practicable No accessible

Altres: Edifici derruït En obres Tancat

GRAU INTERVENCIÓ

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

SITUACIÓ ACTUAL VALORACIÓ

15
ESTUDI

A

Eu.

Rampes
Cambres higièniques
Senyalització visual

Total

Imprevistos 10% total

Pressupost d'Execució Material 1.045,69 €

216,72

95,06

950,63

447,04
286,86

El recinte dels serveis socials Llevant Sud està situat en el 
final del Carrer Joan Alcover direcció a la mar.
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 es desenvolupa en planta baixa.

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



15 EDIFICI: LLEVANT SUD S. SOCIALS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Entrada accés principal

Planta baixa:
Accés:
L'accés a l'edifici es realitza a través d'un ressalt de 4cm d'altura 
i d'una porta de vidre d'una fulla amb una amplada de pas lliure 
de 0,85m. 
A la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu 
d'aquest. 
A la porta d'entrada de vidre hi ha un rètol amb els horaris 
d'obertura del recinte, en dos idiomes i amb lletres grans i 
contrastades visualment amb el fons.
L'accés a la planta baixa des de l'accés al recinte es realitza a 
través d'una rampa de molt poca pendent.  La situació actual de 
la taula del personal de seguretat és just on acaba la rampa.

Proposem col·locar franjes de color visualment més 
contrastades amb el fons, sobre la porta de vidre de l'entrada.
Proposem llevar el ressalt de l'entrada i ampliar la rampa fins 
que arrivi a cota cero amb la voravia.
Recomanem situar la taula a un altre lloc, per millorar l'espai de 
moviment i circulació.

Recepció:
Una vegada dins l'edifici ens trobem els mostradors de recepció 
que tenen una altura adequada 0,70m. La seva situació dificulta 

Rètol amb horari d'obertura del recinte

Mostrador de recepció

Planta baixa:
Accés:
L'accés a l'edifici es realitza a través d'un ressalt de 4cm d'altura 
i d'una porta de vidre d'una fulla amb una amplada de pas lliure 
de 0,85m. 
A la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu 
d'aquest. 
A la porta d'entrada de vidre hi ha un rètol amb els horaris 
d'obertura del recinte, en dos idiomes i amb lletres grans i 
contrastades visualment amb el fons.
L'accés a la planta baixa des de l'accés al recinte es realitza a 
través d'una rampa de molt poca pendent.  La situació actual de 
la taula del personal de seguretat és just on acaba la rampa.

Proposem col·locar franjes de color visualment més 
contrastades amb el fons, sobre la porta de vidre de l'entrada.
Proposem llevar el ressalt de l'entrada i ampliar la rampa fins 
que arrivi a cota cero amb la voravia.
Recomanem situar la taula a un altre lloc, per millorar l'espai de 
moviment i circulació.

Recepció:
Una vegada dins l'edifici ens trobem els mostradors de recepció 
que tenen una altura adequada 0,70m. La seva situació dificulta 
l'accés frontal a les taules però a una d'elles es pot accedir 
lateralment d'una forma còmoda. 

Recomanem moure el mobiliari de tal forma que es pugui 
accedir també frontalment amb comoditat a almenys un dels 
mostradors.



15 EDIFICI: LLEVANT SUD S. SOCIALS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Passadís cap els despatxos

Interior despatx tipus

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta primera no s'observa l'existència 
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal.
El passadís distribuidor que dur en els distints despatxos té una 
amplada de pas suficient per accedir a ells amb comoditat.
Dins els despatxos hi ha espai suficient per mourer-se amb 
comoditat per ells.
Les portes de tots els despatxos són d'una fulla i tenen una 
amplada de pas lliure de 0,77m.
Per accedir a la sala més gran de feina, hi ha una porta de doble 
fulla que deixa una amplada de pas lliure de 0,77m. 
La sala més gran amb taules de feina té uns passadissos amb 
una amplada de pas suficient i zones on es pot inscriure cercles 
de 1,50m de diàmetre per fer canvis de sentit o de direcció amb 
comoditat.
Hi ha una sala molt gran que s'utilitza de magatzem, amb molt 
d'espai per mourer-se amb comoditat. Per accedir en aquesta 
sala l'amplada de pas de la porta d'una fulla és suficient. 
Aquesta sala dur a la sortida d'emergència.
La porta d'emergència es troba sempre tancada. Aquesta té una 
amplada de pas de 0,90m. Per sortir s'ha d'anar per una rampa 
amb un paviment d'un fort contrast de color i amb tectons. 
L'amplada de pas de la rampa és de 0,90m. La rampa no té 

Interior sala gran de feina

Interior sala gran magatzem

Sortida en cas d'emergència

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta primera no s'observa l'existència 
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació 
horitzontal.
El passadís distribuidor que dur en els distints despatxos té una 
amplada de pas suficient per accedir a ells amb comoditat.
Dins els despatxos hi ha espai suficient per mourer-se amb 
comoditat per ells.
Les portes de tots els despatxos són d'una fulla i tenen una 
amplada de pas lliure de 0,77m.
Per accedir a la sala més gran de feina, hi ha una porta de doble 
fulla que deixa una amplada de pas lliure de 0,77m. 
La sala més gran amb taules de feina té uns passadissos amb 
una amplada de pas suficient i zones on es pot inscriure cercles 
de 1,50m de diàmetre per fer canvis de sentit o de direcció amb 
comoditat.
Hi ha una sala molt gran que s'utilitza de magatzem, amb molt 
d'espai per mourer-se amb comoditat. Per accedir en aquesta 
sala l'amplada de pas de la porta d'una fulla és suficient. 
Aquesta sala dur a la sortida d'emergència.
La porta d'emergència es troba sempre tancada. Aquesta té una 
amplada de pas de 0,90m. Per sortir s'ha d'anar per una rampa 
amb un paviment d'un fort contrast de color i amb tectons. 
L'amplada de pas de la rampa és de 0,90m. La rampa no té 
passamans, però sí una forta pendent.

No proposem res en la comunicació horitzontal d'aquest edifici, 
per estar tot correcte.
No proposem adaptar tampoc la sortida secundaria que hi ha, 
per què l'accés principal ja està adaptat i ademés per què 
aquesta porta roman sempre tancada amb clau.



15 EDIFICI: LLEVANT SUD S. SOCIALS

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Passadís per arrivar en el serveis higiènics

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per una cabina de dimensions 
adaptades i per una altra no adaptada.
El passadís que dur fins els serveis higiènics té una amplada de 
pas suficient per permetre fer un cercle de 1,50m de diàmetre, i 
així fer amb comoditat els canvis de sentit i direcció que siguin 
necessaris.
La cabina de dimensions adaptades no està senyalitzada.
La porta d'accés permet una amplada de pas lliure de 0,85m i 
s'obri cap a l'interior, però això no impedeix inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50m. 
L'inodor té una altura adequada i té unes barres auxiliars a banda 
i banda de l'inodor. La barra fixa de devora la pared té una altura 
adequada de 0,70m, però la barra abatible té una altura de 
0,87m. La zona de transferència és correcta de 0,80m d'amplada.  
Entre ambdues barres en aquests moments hi ha una distància 
de 0,67m. El rentamans no té peu inferior però el mirall està 
massa alt, a 1,23m del terra.
La cabina no adaptada es troba a devora de l'adaptada.
El bany disposa d'un timbre a una altura de 0,85m col·locat 
adequadament dins l'espai de transferència a l'inodor.

Proposem col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 

Senyalització bany adaptat

Interior bany adaptat

Interior bany no adaptat

Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la 
planta. El nucli està format per una cabina de dimensions 
adaptades i per una altra no adaptada.
El passadís que dur fins els serveis higiènics té una amplada de 
pas suficient per permetre fer un cercle de 1,50m de diàmetre, i 
així fer amb comoditat els canvis de sentit i direcció que siguin 
necessaris.
La cabina de dimensions adaptades no està senyalitzada.
La porta d'accés permet una amplada de pas lliure de 0,85m i 
s'obri cap a l'interior, però això no impedeix inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50m. 
L'inodor té una altura adequada i té unes barres auxiliars a banda 
i banda de l'inodor. La barra fixa de devora la pared té una altura 
adequada de 0,70m, però la barra abatible té una altura de 
0,87m. La zona de transferència és correcta de 0,80m d'amplada.  
Entre ambdues barres en aquests moments hi ha una distància 
de 0,67m. El rentamans no té peu inferior però el mirall està 
massa alt, a 1,23m del terra.
La cabina no adaptada es troba a devora de l'adaptada.
El bany disposa d'un timbre a una altura de 0,85m col·locat 
adequadament dins l'espai de transferència a l'inodor.

Proposem col·locar al costat de la porta d'accés el símbol 
internacional d'accessibilitat per a identificar-ho.
Proposem adequar la barra abatible a una altura de 0,70m com a 
màxim i a modificar la distància entre ambdues barres a una 
distància de 0,70m.
Proposem també baixar el mirall de manera que el cantell inferior 
estigui a 0,90m del terra.











VALORACIÓ EDIFICI: LLEVANT SUD S. 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.03.14 Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat 1,20 180,60 216,72

Total capítol 03 216,72 €

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. 1,00 73,82 73,82

Total capítol 07 447,04 €

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 4,00 42,70 170,80

Total capítol 14 286,86 €


