DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT
EDIFICI: CALATRAVA C. CULTURAL

ESTUDI

6

A

IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Centre Cultural
P. Baixa + P. 1
Ca’n Salom, 4
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible
Altres:

Parc. Accessible X
Edifici derruït

Practicable

No accessible

En obres

Tancat

GRAU INTERVENCIÓ
Nivell 1
( 0-10.000€ )

Nivell 2 X
( 10.000-100.000€)

Nivell 3
(100.000-1.000.000€)

Nivell 4
(No valorats)

SITUACIÓ ACTUAL

VALORACIÓ

El centre cultural Calatrava està situat al Carrer Can Salom, a
la barriada de La Calatrava.
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 i planta primera.

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

Planta baixa:
En planta baixa existeix l'accés a l'edifici, el vestíbul, l'accés a
la sala principal, l'accés a un pati interior, un magatzem i els
serveis higiènics.
Planta superior:
En la primera planta existeix una petita sala que no s'utilitza
pràcticament mai.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través d'escales per
accedir a la planta superior.

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
2.698,44
1.360,13
96,29
9.305,83
1.231,65
95,55
1.589,95
201,46
16.579,31
1.657,93
18.237,24 €
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EDIFICI: CALATRAVA C. CULTURAL

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

FOTOS

Planta baixa:
Accés principal:
En la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu del
centre cultural, penjat a dalt, perpendicular a la façana.
L'accés a l'edifici es realitza a través d'un ressalt de 2cm
d'altura, el que fa que no hi hagi 1,50m de diàmetre per fer una
circunferència darrera la porta. La porta d'entrada és de vidre
d'una fulla amb una amplada de pas adequada (0,83m) i s'obri
cap a defora.

Rètol identificatiu de l'edifici

Proposem l'anivellament del paviment del carrer amb l'àrea
d'entrada.
Un cop a l'interior de l'edifici trobem que s'ha de baixar una
rampa d'amplada 1,50m i 2,23m de llarg i de pendent del 10%,
per arrivar a la zona de recepció.
Proposem afegir doble passamà a la rampa a ambdós costats.
Recepció:
L'altura del mostrador de recepció és de 0,70m i les cadires
són sense reposabraços.

Porta d'accés principal a l'edifici

Comunicació horitzontal:
Des de la zona de recepció es pot accedir a un pati interior a
nivell, amb unes portes amb una amplada lliure de pas
suficient.
.

Rampa accés a planta baixa

Mostrador de recepció
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EDIFICI: CALATRAVA C. CULTURAL

FOTOS

Des de la zona de recepció, a través d'una porta de dues fulles de
vidre, que fan 0,90m cada una, s'entra a la sala principal on es
desenvolupen pràcticament totes les activitats que s'ofereixen en
el centre.
Proposem senyalitzar les portes amb unes franjes de fort contrast
visual amb el fons, a una altura de 1,50m del terra.
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horizontal fins els serveis higiènics.
Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en un dels extrems de la
planta baixa. El nucli està format per una cabina no adaptada i
per una considerada com adaptada.
Per accedir en els serveis higiènics s'accedeix per un passadís
d'una amplada de pas de 0,90m, fins a un troç que s'estreny fins
a 0,70m d'amplada. Aquest passadís no permet el gir de 1,50m
de diàmetre.
La porta d'accés de la cabina considerada com adaptada permet
una amplada de pas lliure de 0,80m i s'obri cap a defora. A
l'interior no es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m. L'inodor
té una altura de 0,50m i té barres auxiliars a 0,90m d'altura, entre
elles hi ha una distància de 0,74m. Hi ha suficient espai
d'apropament lateral, i el rentamans no té peu inferior i es troba a
una altura de 0,82m. El mirall està massa alt, a una altura de
1,00m.
La cabina no adaptada presenta un inodor i un rentamans amb
mirall.

Sala principal a planta baixa

Entrada passadís distribuidor

Proposem refer els dos banys completament per permetre que els Passadissos per accedir a serveis higiènics
passadissos deixin fer un cercle de 1,50m de diàmetre amb
comoditat. Per això, la zona on es troba la cabina no adaptada es
refarà com a cabina adaptada i en la zona on està la considerada
com adaptada i de dimensions molt més reduïdes, es ferà una
cabina no adaptada i més petita.
Per tant, s'haurà de tenir en compte, el col·locar al costat de la
porta d'accés el símbol internacional d'accessibilitat. L'espai
interior per crear un cercle de 1,50m de diàmetre. Col·locar el
mirall de manera que el cantell inferior estigui a 0,90m d'alçada.
Col·locar les barres auxiliars a cada banda del WC, a 0,70-0,75m
Interior bany adaptat amb barres auxiliars
d'altura com a màxim i a una distància entre elles de 0,70m. El
rentamans sense peu, amb monocomandament i a una altura
màxima de 0,85m del terra.

Bany no adaptat
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EDIFICI: CALATRAVA C. CULTURAL

FOTOS

Magatzem:
El magatzem, just davant dels serveis sanitaris té una amplada
lliure de pas de 0,70m i la porta s'obri cap a defora.
Proposem no intervenir a l'accés en el magatzem, ja que les
dimensions de l'edifici són molt petites i també el passadís
distribuidor. El que es proposa és prioritzar l'accés en els banys a
l'accés en el magatzem. A l'hora de dissenyar la distribució d'una
cabina amb dimensions i característiques d'una cabina adaptada,
es necessitarà el passadís per poder fer un cercle de 1,50m de
diàmetre.
Planta superior:
Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta superior no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
L'accés a la saleta que existeix a la part superior es fa a través
d'una porta de dues fulles de vidre, que fan cada una 0,90m
d'amplada de pas lliure.

Porta d'entrada en el magatzem

Visió general de planta superior

Interior sala planta superior
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: JONQUET C. CULTURAL

FOTOS

Comunicació vertical de l'edifici:
La comunicació vertical interior de l'edifici es realitza a través
d'escales.
Escales:
Hi ha una escala que dur a la planta de dalt. La estesa dels
graons fa 0,26m i l'altura 0,19m. L' escala no te passamà a cap
dels dos costats. Aquesta escala és l'unic accés a la part d'adalt.
A la part superior només es troba una sala més petita que quasi
no s'utilitza.
Proposem la incorporació de franges de senyalització visual
cromàticament contrastades en les esteses de tots els graons de
l'escala d'accés a la planta superior i en el principi i final d'aquesta
de 0,30m d'ampla.
Proposem també la incorporació de un passamà només a un dels
costats (es recomana en el costat interior), degut a que l'escala
no és molt ampla, havent també de ser continu en el repla
intermig.
No proposem cap elevador que uneixi la planta baixa amb la
superior degut a que la part superior té unes dimensions molt
reduïdes, ademés de que ens informaren de que s'utilitzava molt
poc. Per tant no ho hem considerat necessari.

Escales que duen a la planta superior

VALORACIÓ

EDIFICI: CALATRAVA 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
Eu.

E.03.06

MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior.

12,05

223,94

Total capítol 03

Total
Eu.

2.698,44
2.698,44 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.05.03
E.05.08

MI. de barana d'acer inoxidable per escales.
Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó

3,95
12,04

223,94
39,50

Total capítol 05

Total
Eu.

884,55
475,58
1.360,13 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.02

MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la
preparació.

Amid.

1,72

Preu partida
Eu.

55,98

Total capítol 06

Total
Eu.

96,29
96,29 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.03

Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.25 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions.
Unitat de bany, 0.90 x1.60 m., incloses les obres prèvies i
les instal·lacions.
Unitat de supressió d'aparells existents.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.

E.07.10
E.07.31

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

5.822,36

5.822,36

1,00

2.239,37

2.239,37

4,00

311,02

1.244,10

Total capítol 07

9.305,83 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.08
E.08.15

Unitat de canvi de sentit de porta interior existent.
Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

559,84

559,84

2,00

335,91

671,81

Total capítol 08

1.231,65 €

Capítol 09 Pavimentació
Codi

Descripció del concepte

E.09.09

M2. anivellament diferents paviments.

Amid.

1,92

Preu partida
Eu.

49,76

Total capítol 09

Total
Eu.

95,55
95,55 €

Capítol 12 Obres de redistribució
Codi

Descripció del concepte

E.12.11

MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors.

Amid.

7,10

Preu partida
Eu.

223,94

Total capítol 12

Total
Eu.

1.589,95
1.589,95 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.01
E.14.03

Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres.
Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics
Un. Col·locació de franja senyalitzadora cromàticament
contrastada a l'alçada dels ulls

E.14.04

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

2,00

33,59

67,18

1,00

48,88

48,88

2,00

42,70

85,40

Total capítol 14

201,46 €

