DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Serveis Socials
P. Baixa + P. 1
Plaça Mercadal, 3
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible X
Altres:

Parc. Accessible

Practicable

No accessible

Edifici derruït

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 de dia està situat a la Plaça Mercadal, enmig del
casc antic de Palma.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i
dels plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa i planta primera. L'ús
que es fa a l'edifici és de Centre de dia.

Rampes
Replans
Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual
Instal·lacions auditives

Planta baixa:
En planta baixa existeixen pràcticament tot els serveis del
centre: l'accés a l'edifici, el vestíbul, l'accés en els serveis
higiènics, a la cuina i a la sales sales on és fan diverses
activitats.
Planta primera:
En la primera planta hi ha només el despatx d'Administració i
un magatzem.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza únicament a través d'una
escala.

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
5.059,69
579,79
3.099,75
92,93
5.931,98
9.645,88
1.424,24
200,04
250,00
26.284,30
2.628,43
28.912,73 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

FOTOS

Recinte:
Accés:
En la part exterior del recinte no existeix cap rètol identificatiu
del Centre de Dia.
L'accés al recinte es realitza completament a nivell a través
d'una porta metàl·lica formada per dues fulles abatibles que
permeten una amplada de pas lliure suficient. A la porta hi ha
un timbre a una altura adequada.
A l'interior del recinte ens trobem en el mateix nivell de planta
baixa.
Planta baixa:
Accés des del recinte a l'entrada principal:
L'accés a la planta baixa des de l'accés al recinte es realitza
completament a nivell.
La porta d'entrada és de doble fulla. Cada fulla fa una amplada
de pas de 0,79m. El mecanisme d'accionament és molt
còmode per què es pot utilitzar des de vàries altures.
L'entrada principal està senyalitzada amb cartells que
identifiquen el nom del Centre de Dia.
La porta d'entrada roman sempre tancada amb clau per motius
de seguretat. Per això, en aquesta porta hi ha un timbre a
l'exterior a una altura de 0,79m del terra.

Timbre d'entrada des de l'exterior

Pati fins arrivar a l'entrada principal

Entrada principal

Senyalització entrada principal
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EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

FOTOS

Comunicació horitzontal:
El primer servei que ens trobem entrant a l'edifici a mà esquerra
és el menjador. Per accedir-hi hi ha una porta de doble fulla que
roman oberta tot el temps, el que permet una amplada de pas
lliure adequada.
Les taules del menjador tenen una altura adequada de 0,74m del
terra i les cadires són amb reposabraços.
L'altura dels mobles de la cuina van des de 0,62m fins a 0,90m
del terra.
El menjador està correctament identificat a l'entrada, amb un
cartell a devora la porta a l'altura dels ulls amb lletres grans amb
bon contrast amb el fons.
En el recorregut per els passadissos de planta baixa no s'observa
l'existència de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la
circulació horitzontal.
Porta d'accés al menjador
No proposem res en aquesta part .

Taules i cadires dins el menjador

Mobiliari de la cuina

Passadís principal del Centre
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FOTOS

Comunicació horitzontal (continuació):
El segon servei que ens trobem és entrant a l'edifici a mà dreta.
És la sala d'activitats i un despatx. La porta d'entrada tant a la sala
com en el despatx tenen una amplada de pas adequada. Cada
una de les sales està ben senyalitzada, encara que el cartell es
troba massa alt damunt el marc de la porta.
A l'interior de la sala es pot fer amb comoditat un cercle de 1,50m
de diàmetre. Dins la sala es troben diferents tipus de mobiliari
adaptat a les necessitats dels usuaris del centre.
No proposem res en aquesta zona.
Hi ha enmig de l'edifici un pati interior en el que s'accedeix per
tres diferents portes. Totes tres portes són de doble fulla. Cada
una de les fulles fa una amplada de pas de 0,70m. Per accedir al
pati s'ha de superar un ressalt de 5cm.
Porta d'accés a la sala d'activitats
Proposem instal·lar portes de doble fulla on almenys una d'elles
tengui una amplada de pas de 0,90m.
Proposem l'eliminació dels ressalts creant un pla inclinat.
Proposem senyalitzar les portes de sortida en el pati amb
adhesius a les portes de fort contrast visual amb el fons a una
altura de 1,50m del terra i de com a mínim 5cm d'altura.
Recomanem que aquests adhesius vagin acompanyats també de
franges de 5cm i a 1,50m d'altura del terra.
Interior sala d'activitats

Interior sala d'activitats

Accés en el pati interior
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Comunicació horitzontal (continuació):
Per accedir a la sortida d'emergència, des de l'interior es fa a
través d'una rampa del 13% de pendent, d'amplada 0,95m i de
llargaria 1,50m i disposa de doble passamà a ambdós costats.
L'altura del graó que salva aquesta rampa és de 0,19m. Davant la
part interior de la porta de sortida no hi ha un replà on es pugui fer
un cercle de 1,50m de diàmetre. Una vegada feta aquesta porta
amb la rampa, es va anul·lar l'accés a la planta inferior que ara no
s'utilitza per res.
La porta de sortida a l'exterior obri cap a defora i permet una
Sortida d'emergència des de dins i des de fora
amplada de pas lliure de 0,85m. A la part exterior, existeix una
zona de prohibit aparcar per poder sortir de l'edifici amb comoditat
en cas necessari. Aquesta zona permet fer un cercle de 1,50m de
diàmetre a l'exterior de l'edifici. Per motius de seguretat, la porta
roman sempre tancada amb clau.
Proposem reubicar la porta de sortida cap a l'exterior, alineada
amb la façana fins aconseguir un replà on es pugui fer almenys
un cercle de 1,20m de diàmetre. La porta permetrà així una
amplada de pas de 0,90m. Després es proposa allargar la rampa
interior de tal forma que passi a tenir una pendent del 10%.
Passadís que dur a un dels nuclis de lavabos
També s'instal·larà un doble passamà a ambdós costats en el
replà i en el llarg de tota la rampa.
Serveis higiènics:
Existeixen tres nuclis principals de serveis higiènics repartits per la
planta baixa. El nucli més proper a la porta d'entrada principal,
està format per un passadís que permet l'accés a un nucli de
lavabos un per dones i un per homes; un altre nucli que es troba
darrera l'escala que inclou dues cabines, una que la denominarem
"Servei higiènics mixtes" i el "Bany Alzeimer" tot dos amb dutxa,
Interior bany d'homes
inodor i rentamans. Finalment hi ha un tercer nucli de serveis
higiènics que consisteix en una cabina denominada "Bany
Geriàtric" amb dutxa, inodor i rentamans en el que s'accedeix
directament des del gimnàs o Sala de Rehabilitació.
El primer nucli de serveis higiènics el formen un grup de lavabos
per homes i un altre per dones.
El nucli de lavabos per homes està senyalitzat amb el símbol
internacional d'accessibilitat. La porta d'entrada permet una
amplada de pas de 0,90m i obri cap a dins, el que dificulta fer un
cercle de 1,50m de diàmetre a l'interior, d'igual forma succeeix a
Detall interior cabina de dimensions adaptades
l'hora d'accedir a la cabina de dimensions adaptades que es troba
en el seu interior.
El bany d'homes consisteix amb una zona amb un rentamans
amb peu i un mirall que el cantell inferior es troba a una altura de
1m del terra, dos urinaris i una cabina contigua independent de
dimensions adaptades. Dins la cabina, l'espai de transferència a
l'inodor està ocupat per una prestatgeria. El timbre per accionar
en cas d'emergència està situat davant l'inodor. L'altura del vàter
és de 0,50m del terra. No hi ha mirall dins aquesta cabina, però sí
un rentamans amb peu inferior.
Les barres auxiliars que es troben a ambdós costats de l'inodor
són abatibles. La distància entre elles és de 0,71m. L'altura de
cada una d'elles del terra és de 0,85m l'una, i 0,79m l'altra.
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Serveis higiènics (continuació):
Proposem canviar les portes d'accés principal en en el lavabo
d'homes i a la cabina interior per unes altres de correderes que
permetin la mateixa amplada de pas de 0,90m i permetin fer un
cercle de 1,50m o 1,20m a l'interior.
Recomanem llevar el moble que hi ha a la zona de transferència i
llevar el peu d'almenys un dels dos rentamans.
Proposem baixar les barres auxiliars fins a la mateixa altura,
havent de ser aquesta entre 0,70-0,75m, respectant la distància
de 0,70m entre elles.
Proposem baixar el mirall de la zona de rentamans fins que el
cantell inferior estigui a 0,90m. Proposem posar un mirall també a
la mateixa altura dins la cabina de dimensions adaptades.
Si es lleva el moble que hi ha dins l'espai de transferència,
recomanem moure de lloc el timbre dins el 0,80m més propers a
l'inodor dins la zona de transferència a una altura màx. de 0,90m
del terra.

EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

FOTOS

Senyalització del bany de dones

El nucli de lavabos de dones està senyalitzat amb el símbol
internacional d'accessibilitat. La porta d'entrada permet una
Interior cabina dimensions adaptades de dones
amplada de pas de 0,90m i obri cap a dins, el que dificulta fer un
cercle de 1,50m de diàmetre a l'interior.
El bany de dones consisteix amb una zona amb un rentamans
amb peu i un mirall que el cantell inferior es troba a una altura de
0,96m del terra, una cabina contigua de dimensions adaptades i
una altra amb dimensions no adaptades.
Per accedir a la cabina de dimensions adaptades, hi ha una porta
corredera amb un mecanisme d'accionament situat de tal forma
que només permet una amplada de pas lliure de 0,77m quan
podria ser entre 0,85 i 0,90m.
Les barres auxiliars que es troben a ambdós costats de l'inodor
són una fixa que està situada a una altura de 0,86m del terra i una
abatible a la zona de transferència que està situada a una altura
de 0,77m. La distància entre elles és de 0,72m. El mirall de dins la
cabina està també situat a una altura massa alta.
La cabina de dimensions no adaptades té un inodor amb barres
auxiliars a ambdós costats de l'inodor.
Proposem canviar la porta d'accés principal en en el lavabo de
dones per una de corredera que permeti la mateixa amplada de
pas de 0,90m i permeti fer un cercle de 1,50m de diàmetre a
l'interior. Per tant el símbol internacional d'accessibilitat s'haurà de
canviar damunt la porta.
Recomanem resituar el mecanisme d'obertura de la cabina de
dimensions accessibles de tal forma que permeti obrir millor la
porta d'accés i llevar el peu del rentamans.
Proposem baixar les barres auxiliars fins a la mateixa altura, sent
aquesta entre 0,70-0,75m, respectant la distància de 0,70m entre
elles.
Proposem baixar el mirall del nucli de lavabos de dones fins que
el cantell inferior estigui a 0,90m.
Dins la cabina de dimensions no adaptades no proposem ni
recomanem res.

Interior cabina dimensions no adaptades dones
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Serveis higiènics (continuació):
El segon nucli es troba darrera l'escala que inclou dues cabines,
una que la denominarem "Serveis higiènics mixtes" i l'altra que la
denominarem el "Bany d'Alzeimer" tot dos amb dutxa, inodor i
rentamans.
Els "Serveis higiènics mixtes" es troben darrera l'escala que dur a
la part superior, estan senyalitzats en el seu exterior amb el
símbol internacional d'accessibilitat. A devora hi ha extintors que
es troben a una altura superior a 1,40m del terra.
Aquests serveis consisteixen en una gran cabina, amb una porta
que permet una amplada de pas lliure de 0,90m i que s'obri cap a
dins, amb un inodor a una altura de 0,41m del terra amb barres
auxiliars a cada costat, a una altura de 0,77m i a una distància
entre elles superior a l'adequada, un rentamans sense peu amb
monocomandament, un mirall que el seu cantell inferior es troba a
1m d'altura i una dutxa enrassada al terra amb tots els
comandament a molt baixa altura i amb una barra fixa a la pared.
Els secadors de mans es troben a una altura molt superior a
1,40m del terra.
No hi ha timbre per accionar en cas d'emergència.
Recomanem baixar els extintors de tot l'edifici fins a una altura
màx. de 1,40m del terra. Baixar els secadors de dins la cabina
fins a una altura màx. de 1,40m del terra.
Proposem canviar la direcció d'obertura de la porta d'accés,
enlloc de cap a dins, cap a fora, per poder permetre fer un cercle
de 1,50m de diàmetre en el seu interior. Baixar el cantell inferior
del mirall fins a una altura de 0,90m del terra.Canviar l'inodor per
un altre que tengui una altura entre 0,45-0,50m del terra.
Proposem també reubicar les barres auxiliars al costats de
l'inodor per altres que estiguin a una altura entre 0,70-0,75m i a
una distància entre elles de 0,70m.Col·locar un timbre dins els
0,80m de l'espai de transferència més propers a l'inodor a una
altura màx. de 0,90m.
La cabina denominada "Bany d'Alzeimer" està senyalitzada a
l'exterior amb el símbol internacional d'accessibilitat. És una gran
cabina, amb una porta que permet una amplada de pas lliure de
0,90m i que s'obri cap a dins, amb un inodor amb barres auxiliars
a cada costat, a una altura de 0,79m i a una distància entre elles
inferior a l'adequada, 0,64m. També hi ha un rentamans sense
peu i amb monocomandament, un mirall que el seu cantell inferior
es troba a 0,97m d'altura i una dutxa enrassada al terra amb tots
els comandaments a molt baixa altura i amb una barra fixa a la
pared. La dutxa té també un seient que es troba a 0,48m del terra.
El timbre per accionar en cas d'emergència està situat
correctament.
Proposem baixar el cantell inferior del mirall fins a una altura de
0,90m del terra. Reubicar les barres auxiliars al costats de l'inodor
per altres que estiguin a una altura entre 0,70-0,75m i a una
distància entre elles de 0,70m.

EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

FOTOS

Senyalització bany mixte i extintors

Interior "Serveis higiènics mixtes"

Interior "Bany d'Alzeimer"

Detall dutxa interior "Bany d'Alzeimer"
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Serveis higiènics (continuació):
Finalment hi ha un tercer nucli de serveis higiènics que consisteix
en una cabina denominada "Bany Geriàtric" amb dutxa, inodor i
rentamans en el que s'accedeix directament des del gimnàs o
Sala de Rehabilitació.
Aquesta cabina no està senyalitzada a l'exterior amb el símbol
internacional d'accessibilitat. És una gran cabina, amb una porta
que permet una amplada de pas lliure de 0,90m i que s'obri cap a
dins, no permetent fer un cercle de 1,50m de diàmetre, amb un
inodor a una altura de 0,47m, amb barres auxiliars a cada costat,
una a una altura de 0,77m i l'altre a 0,88m del terra i a una
distància entre elles inferior a l'adequada, 0,61m. També hi ha un
rentamans sense peu i amb monocomandament, un mirall que el
seu cantell inferior es troba a 0,90m d'altura i una dutxa
enrassada al terra amb tots els comandament a molt baixa altura i
amb una barra fixa a la pared. La dutxa té també un seient que es
troba a 0,48m del terra. El timbre per accionar en cas
d'emergència està situat correctament.
Com estan situades ara les peces sanitàries dins la cabina, no es
pot fer un cercle de 1,50m de diàmetre.
El secador de cabells es troba a una altura de 1,50m.
Proposem reubicar les barres auxiliars al costats de l'inodor per
altres que estiguin a una altura entre 0,70-0,75m i a una distància
entre elles de 0,70m.
Proposem reubicar les peces sanitàries per permetre fer un cercle
de 1,50m de diàmetre a l'interior.
Proposem col·locar el símbol internacional d'accessibilitat a
l'exterior de la cabina.
Proposem canviar el sentit d'obertura de la porta, enlloc de cap a
dins, cap a fora.
Recomanem baixar el secador fins a 1,40m màx. del terra.

EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

FOTOS

Interior "Bany Geriàtric"
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FOTOS

Gimnàs:
El gimnàs consisteix en una sala grossa on es fan distintes
activitats de rehabilitació. La porta d'entrada té una amplada de
pas suficient. Des del gimnàs es pot accedir a un dels nuclis de
serveis higiènics.
No proposem fer res en aquest apartat.
Planta primera:
Comunicació horitzontal:
A la planta superior es troba el despatx d'Administració i un
magatzem. Tota la planta és de reduïdes dimensions.
En el recorregut per la planta superior no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
La porta d'entrada en el despatx té una amplada de pas suficient
de 0,80m.

Sala del gimàs

En aquesta planta no es proposa res.
Interior del despatx d'Administració
Comunicació vertical
La comunicació vertical a la planta superior es només a través
d'una escala. L'escala és d'un sol tram i té més de 12 graons
seguits. Tots els graons tenen bossell. L'escala no està
senyalitzada ni visual ni tàctilment. La estesa del graó és de
0,30m d'ampla i l'altura de 0,17m. L'amplada de l'escala és de
0,83m. La planta superior és de petites dimensions.
Proposem fer continu el passamà fins adalt de l'escala, en el seu
darrer tram superior i fer un passamà en darrer tram inferior de
l'escala, a la zona interior, per ajudar a visualitzar millor uns
graons que queden tot sols sense senyalitzar.
Proposem instal·lar franges de senyalització visual a totes les
esteses dels graons i en el final i prinicipi de l'escala.
Proposem eliminar el bossell de tots els graons.
No proposem cap elevador per accedir a la planta superior, ja que
aquesta és d'ús completament intern en el que accedeixen
poques persones i ademés existeixen sales alternatives a planta
baixa per poder tenir una reunió amb la direcció o emmagatzemar
coses.

Interior magatzem

Detall de l'escala

VALORACIÓ

EDIFICI: CENTRE DE DIA ESTEL

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.03.03

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

2,30
12,50
1,50
4,50

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

E.03.06
E.03.13
E.03.14

Total capítol 03

Total
Eu.

1.287,64
2.799,21
160,14
812,70
5.059,69 €

Capítol 04 Replans
Codi

Descripció del concepte

E.04.01

M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies.
M2. enderroc de replà

E.04.09

Amid.

1,44
0,90

Preu partida
Eu.

335,91
106,76

Total capítol 04

Total
Eu.

483,70
96,08
579,79 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.05.04
E.05.06
E.05.08

MI. de barana d'acer pintat per escales.
Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents.
Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó

28,00
10,80
10,80

82,94
32,48
39,50

Total capítol 05

Total
Eu.

2.322,31
350,83
426,60
3.099,75 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.02

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

Amid.

1,66

Preu partida
Eu.

55,98

Total capítol 06

Total
Eu.

92,93
92,93 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.12

Unitat canvi de rentamans.
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.
Unitat de supressió d'aparells existents.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.
Unitat d'instal·lació d'aparell sanitari

E.07.20
E.07.24
E.07.31
E.07.34

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00
5,00
6,00

447,87
373,23
73,82

447,87
1.866,14
442,90

3,00
3,00

311,02
747,33

933,07
2.241,99

Total capítol 07

5.931,98 €

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.
Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.16
E.08.17
E.08.18

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

2,00

559,84

1.119,69

6,00

335,91

2.015,43

3,00

787,93

2.363,78

3,00

1.036,75

3.110,24

1,00

1.036,75

1.036,75

Total capítol 08

9.645,88 €

Capítol 12 Obres de redistribució
Codi

Descripció del concepte

E.12.01

MI. d'envà de paredó de 3 ml. d'altura, revestit i enguixat.
Incloses les obres prèvies.
M2. de formació de tancament exterior.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors.

E.12.06
E.12.11

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

0,70

179,15

125,40

1,00

895,75

895,75

1,80

223,94

403,09

Total capítol 12

1.424,24 €

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

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

4,50

33,59

151,16

1,00

48,88

48,88

Total capítol 14

200,04 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives
Codi

Descripció del concepte

E.16.05

Unitat de timbre de bany. Inclosa instal·lació.

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

250,00

Total capítol 16

Total
Eu.

250,00
250,00 €

