DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT
EDIFICI: STA. CATALINA C.CULTURAL

ESTUDI

8

A

IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Centre Cultural
P. Baixa
Sobreposats, 3
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€)

SITUACIÓ ACTUAL

VALORACIÓ

El centre cultural està situat en el Carrer Sobreposats, en el
barri de Santa Catalina.
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. Les distintes sales de
l'edifici s'utilitzen per donar clases de formació i d'altres
activitats manuals, esportives i classes de cuina.

Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Senyalització visual
Instal.lacions auditives

Planta baixa:
En planta baixa es troben distintes sales de formació, per fer
distintes activitats, i també els serveis higiènics.

Nivell 4
(No valorats)

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
1.248,90
228,15
7.205,84
1.119,69
651,16
500,00
10.953,74
1.095,37
12.049,12 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta baixa:
Accés principal:
En la part exterior del recinte existeix un rètol identificatiu del
centre cultural, a l'entrada principal.
L'accés principal es realitza a través d'una escala de cinc
graons amb bossell i franges de senyalització visual
cromàticament contrastades en les esteses de tots els graons
de l'escala. La porta d'entrada té una amplada de pas lliure
suficient, 0,84m. Les portes de vidre no estan senyalitzades.
Aquesta entrada no indica on és l'entrada accessible.

FOTOS

Accés principal a l'edifici

Proposem la incorporació de franges de senyalització visual
cromàticament contrastades i textura diferenciada en el
començament i acabament de l'escala.
Proposem també la incorporació de passamà a ambdós
costats de l'escala.
Proposem llevar el bossell dels esglaons.
Proposem senyalitzar amb un fort contrast visual les portes
d'entrada.
Proposem també senyalitzar on es troba l'entrada accessible.
Accés secundari:
L'accés alternatiu a l'edifici és completament a nivell. La porta
d'entrada és de vidre i té una amplada lliure de pas de 0,90m.
Les portes de vidre no estan senyalitzades.

Destall de l'escala de l'accés principal

Proposem senyalitzar amb un fort contrast visual les portes
d'entrada.
Proposem senyalitzar aquesta entrada com accessible.
Recepció:
El mostrador de recepció té una altura màxima de 0,70m. No hi
ha directori per explicar on es troben els distints serveis i sales
de l'edifici.

Accés secundari a nivell

Proposem la incorporació d'un directori on estigui situat la zona
de recepció com a referència per indicar on és troben situats
els distints serveis o sales que proporciona el centre.

Mostrador de recepció
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
El passadís que comunica interiorment les dues entrades fins
arrivar en el mostrador de recepció té una amplada de pas lliure
de com a mínim 0,90m.
Totes les portes estan formades per una o dues fulles
abatibles que permeten una amplada de pas lliure de 0,88m i
amb mecanismes d'accionament tipus palanca. Als dos
costats de les portes es pot inscriure un cercle de 1,50m de
diàmetre.
S'identifiquen les sales mitjançant un color diferent del marc de
les portes en contrast amb la pared. Les diverses sales que hi ha
són multifuncionals.
Dins de les sales hi ha espai suficient per mourer-se amb
comoditat per elles i fer totes les activitats que allà s'ofereixen.
L'aula de formació, devora la zona de recepció, té unes portes
amb una amplada de pas lliure suficient.
No proposem fer res aquí.
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FOTOS

Passadís distribuidor a les sales

Distribuidor de sales d'activitats

Sistema per identificar les sales

Sala d'activitats tipus

Aula de formació
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en una part de la planta. El
nucli està format per un grup de lavabos per dones i un per
homes. Cada grup té una cabina de dimensions adaptades a
l'interior.
Els passadissos per arrivar i accedir en els banys tenen una
amplada de pas suficient per accedir-hi i fer els canvis de direcció
oportuns fins entrar.
El bany de dones està format per dos rentamans i una cabina de
dimensions adaptades. L'entrada no té el símbol internacional
d'accessibilitat (SIA). La porta permet una amplada de pas lliure
de 0,88m. La porta és de color groga per facilitar la seva
identificació.
Hi ha dos rentamans a dues altures a dins del bany. El de més
baixa altura té una altura de 0,67m, és a dir massa baixa per
accedir-hi amb cadira de rodes. Podria ser adequat aquest lavabo
per nins. El mirall es troba a 0,88m d'altura. L'altre lavabo a 0,85m
d'altura té un peu el que pot dificultar el accedir-hi comodament
frontalment.
Dins la cabina de dimensions adaptades, el WC té una altura de
0,45m, però només té una barra abatible a un dels dos costats a
una altura de 0,84m. Hi ha suficient espai a ambdós costats del
WC per l'apropament lateral. A l'interior es pot inscriure un cercle
de diàmetre de 1,50m.
Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol
internacional d'accessibilitat i posar en relleu i braille la lletra "D",
sobre el mecanisme d'accionament de la porta.
Proposem l'adaptació d'aquesta cabina, fent un rentamans a una
altura adequada dins la cabina adaptada i posant barres auxiliars
abatibles a ambdós costats del WC a un altura màxima entre
0,70-0,75m d'altura per la part superior i a un màxim de 0,70m de
distància entre elles. En el interior del bany de dones caldrà
baixar el mirall de manera que el cantell inferior estigui a 0,90m
d'alçada. 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 que la porta d'accés a la cabina enlloc d'obrir cap a
dins obri cap a defora.
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FOTOS

Passadís d'accés a serveis higiènics

Porta entrada bany dones

Rentamans bany de dones

Interior bany adaptat de dones
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EDIFICI: STA. CATALINA C.CULTURAL

FOTOS

Serveis higiènics (continuació):
El bany d'homes està format per un rentamans, dos urinaris i una
cabina adaptada. L'entrada no té el símbol internacional
d'accessibilitat (SIA). La porta permet una amplada de pas lliure
de 0,88m. La porta és de color blava per facilitar la seva
identificació.
Hi ha un rentamans a 0,85m d'altura. El mirall es troba a 1,26m
d'altura. El lavabo té un peu el que pot dificultar el accedir-hi
comodament frontalment.
Dins la cabina de dimensions adaptades, el WC té una altura de
0,45m, però només té una barra abatible a un dels dos costats a
una altura de 0,84m. Hi ha suficient espai a un dels dos costats
del WC per l'apropament lateral. En el interior es pot inscriure un
cercle de diàmetre de 1,50m.
Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol
internacional d'accessibilitat i posar en relleu i braille la lletra "H",
sobre el mecanisme d'accionament de la porta.
A l'interior del bany d'homes caldrà baixar el mirall de manera que
el cantell inferior estigui a 0,90m d'alçada i caldrà llevar el peu
inferior del rentamans.
Proposem l'adaptació d'aquesta cabina, fent un rentamans a una
altura adequada dins la cabina adaptada posant barres auxiliars
abatibles a ambdós costats del WC a un altura màxima entre
0,70-0,75m d'altura per la part superior i a un màxim de 0,70m de
distància entre elles.
Proposem que la porta d'accés a la cabina enlloc d'obrir cap a
dins obri cap a defora.

Porta bany d'homes

Rentamans bany d'homes

Interior bany adaptat d'homes

VALORACIÓ

EDIFICI: STA. CATALINA 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 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.05.03
E.05.06

MI. de barana d'acer inoxidable per escales.
Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents.

3,80
12,25

223,94
32,48

Total capítol 05

Total
Eu.

850,96
397,94
1.248,90 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.03
E.06.04

MI. d'abuixardat d'esteses d'escala.
Un. de senyalització en Braille, imprès en làmina
autoadhesiva en soport de vinil.

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

4,90

25,57

125,31

2,00

51,42

102,85

Total capítol 06

228,15 €

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 col.locació de barres per a lavabo adaptat.
M2. Col.locació de mirall inclinat o recte.
Un. Lletra en relleu, de material plàstic, adherit
directament en superficie.
Unitat d'instal·lació d'aparell sanitari

E.07.20
E.07.24
E.07.28
E.07.34

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00
1,00
3,00

5.822,36
373,23
73,82

5.822,36
373,23
221,45

2,00
1,00

20,73
747,33

41,47
747,33

Total capítol 07

7.205,84 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.08

Unitat de canvi de sentit de porta interior existent.

Amid.

2,00

Preu partida
Eu.

559,84

Total capítol 08

Total
Eu.

1.119,69
1.119,69 €

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
Un. Suminstre i col·locació de directori cromàticamente
contrastat i en Braille
Un. Suminstre i col·locació de rètol informatiu
cromàticament contrastat i en Braille.

E.14.04
E.14.05
E.14.06

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

3,00

33,59

100,77

4,00

48,88

195,52

2,70

42,70

115,29

1,00

160,15

160,15

1,00

79,43

79,43

Total capítol 14

651,16 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives
Codi

Descripció del concepte

E.16.05

Unitat de timbre bany. Inclosa instal.lació

Amid.

2,00

Preu partida
Eu.

250,00

Total capítol 16

Total
Eu.

500,00
500,00 €

