DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT
EDIFICI: JONQUET C. CULTURAL

ESTUDI

7

A

IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Centre Cultural
P. Baixa + Planta superior
Molí de’n Garleta, 24
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

L'edifici està situat en el barri del Jonquet, dins un molí
protegit.
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 té una petita terraça
superior.

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

Planta baixa:
En planta baixa es troba l'accés a l'edifici, el vestíbul, els
accesos a les diverses sales i els serveis higiènics.
Planta superior:
A la part superior es troba una àrea de terraça de petites
dimensions.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través d'escales per
accedir a la terraça.

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
4.538,41
67,94
43,99
6.270,24
6.408,47
238,67
4.478,74
226,07
22.272,53
2.227,25
24.499,78 €

7

EDIFICI: JONQUET C. CULTURAL

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta baixa:
Accés principal:
En la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu del
centre cultural.
L'accés a l'edifici es realitza a través d'una porta de fusta d'una
amplada de pas de 0,77m i amb un ressalt a l'entrada de 3cm
d'altura.
Un cop a l'interior de l'edifici s'han de pujar dos graons per
arrivar a la zona de recepció, l'amplada de pas es de 0,64m.
Aquest graons no estan senyalitzats.
No hi ha cap indicació per sabre la direcció d'on es troba
l'accés secundari, per on és més fàcil accedir a l'edifici.

FOTOS

Porta d'accés principal

Proposem identificar la direcció de l'accés secundari amb una
fletxa de direcció i un símbol internacional de l'accessibilitat.
Proposem la instal·lació de franges de senyalització visual
damunt graons i l'abuixardat de les esteses de l'escala.
Accés secundari:
Hi ha un accés amb una amplada de pas adequada a la part
posterior de l'edifici. Aquesta entrada té un ressalt de 4cm
d'altura.
Aquest accés no està senyalitzat com l'adequat per accedir per
persones amb movilitat reduïda.

Porta d'accés secundari

Proposem eliminar el ressalt que hi ha a l'entrada de l'accés
secundari i la creació d'un pla inclinat.
Proposem identificar aquesta porta amb el símbol internacional
d'accessibilitat.
Recepció:
El mostrador de recepció es troba davant l'accés principal.
L'altura del mostrador és de 0,70m.

Mostrador de recepció

Comunicació horitzontal:
Des de la zona de recepció i per accedir a les distintes sales
on es fan les activitats és tot completament a nivell. Per
accedir en els serveis higiènics s'ha de pujar una rampa, de
pendent del 20%.
Proposem fer una rampa amb més recorregut per reduir la
pendent fins a un 10% i col·locar doble passamà a ambdós
costats. Per fer això, s'haurà de redistribuir el mobilari existent
de la zona de recepció i eliminar la rampa actual.
Proposem identificar el recorregut accessible damunt porta.

Accés directe a zona de recepció

Hi ha dues grans sales per fer activitats que tenen un accés
directe des de l'accés secundari. Les estades són amples on
es pot un moure amb total comoditat.
Per accedir des d'aquesta sala a la zona de serveis higiènics i
circular per els passadissos circulars que duen en els distints
despatxos, l'amplada de pas lliure és de 0,73m i dona
directament a la zona de recepció.

Accés directe a serveis higiènics
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: JONQUET C. CULTURAL

FOTOS

Tot l'edifici circular està conectat per distintes amplades de pas
que van des de 0,66m, passant per amplades de 0,70 i 0,71m.
Proposem fer l'amplada de pas lliure de 0,80m a tots els accesos i
substituir les portes existents per d'altres de més amples.
Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics, format per dues cabines,
una per a senyors i un altre per a senyores de dimensions no
adaptades i una zona comú de rentamans.
La porta general dels serveis no indica que allà es troben els
banys. La amplada de pas és de 0,90m. A l'interior, cada cabina
està senyalitzada damunt la porta. Les portes de les cabines de
dimensions no adaptades tenen una amplada de pas de 0,70m i
obrin cap a dins.
Proposem fer una cabina adaptada, llevant l'espai ocupat per els
rentamans comuns i ampliant una de les cabines de dimensions
no adaptades, deixant l'altra sense adaptar. S'hauran de tenir en
compte l'ubicació de les barres auxiliars a una altura màxima de
0,70-0,75m i una distància entre elles de 0,70m. El rentamans a
un altura de màxim 0,85m i un mirall que el cantell inferior estigui
a una altura màxima de 0,90m. L'altura del WC haurà d'esser
entre 0,45-0,50m i l'espai d'apropament lateral a l'inodor haurà
d'esser com a mínim de 0,80m d'ample, com indica en el Decret
autonòmic. Es col·locarà un timbre en el lloc de la transferència,
dins el 0,80m més a prop de l'inodor i a una altura de 0,90m del
terra.
Proposem el senyalitzar la cabina adaptada amb el símbol
internacional d'accessibilitat al costat de la porta, a l'altura dels
ulls.
Proposem traslladar la zona de rentamans, peça protegida per
patrimoni, a la cabina no adaptada, per conservar-ho.

Amplada de pas dels passadissos

Portes d'accés a banys

Rentamans comuns a la zona de banys

Banys no adaptats
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FOTOS

Comunicació vertical de l'edifici:
La comunicació vertical interior de l'edifici es realitza a través
d'escales.
Escales:
Hi ha unes escales rectes i unes altres de circulars per arrivar a la
part superior del molí. Les escales rectes tenen graons oberts i no
tenen passamà. Aquest accés no és públic ni s'utilitza
normalment entre els treballadors ni usuaris de l'edifici. Les portes
normalment romanen tancades sempre.
No proposam res a la comunicació vertical per què la part de la
terraça d'adalt té unes dimensions molt limitades i és una àrea
que no té cap relevància a l'hora de realitzar les distintes activitats
que es fan en aquest recinte.

Escales que duen a la terraça superior

VALORACIÓ

EDIFICI: JONQUET 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

E.03.03

M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies.
MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior.
M2. enderroc de rampa
Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat

E.03.06
E.03.13
E.03.14

Amid.

3,76
9,32
1,18
1,22

Preu partida
Eu.

559,84
223,94
106,76
180,60

Total capítol 03

Total
Eu.

2.105,01
2.087,09
125,98
220,33
4.538,41 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

E.05.08

Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó

Amid.

1,72

Preu partida
Eu.

39,50

Total capítol 05

Total
Eu.

67,94
67,94 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.03

MI. d'abuixardat d'esteses d'escala.

Amid.

1,72

Preu partida
Eu.

25,57

Total capítol 06

Total
Eu.

43,99
43,99 €

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 canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.

E.07.12

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

5.822,36

5.822,36

1,00

447,87

447,87

Total capítol 07

6.270,24 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.07

Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.15
E.08.16
E.08.18

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

540,49

540,49

5,00

335,91

1.679,53

4,00

787,93

3.151,71

1,00

1.036,75

1.036,75

Total capítol 08

6.408,47 €

Capítol 09 Pavimentació
Codi

Descripció del concepte

E.09.10

M2. d'elevació de paviment.

Amid.

1,15

Preu partida
Eu.

207,54

Total capítol 09

Total
Eu.

238,67
238,67 €

Capítol 12 Obres de redistribució
Codi

Descripció del concepte

E.12.19

Unitat ampliació entrada/pas edifici.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.

Amid.

5,00

Preu partida
Eu.

895,75

Total capítol 12

Total
Eu.

4.478,74
4.478,74 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.03

Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics
Un. Suminstre i col·locació de rètol informatiu
cromàticament contrastat i en Braille.

E.14.06

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

3,00

48,88

146,64

1,00

79,43

79,43

Total capítol 14

226,07 €

