DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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A

EDIFICI: SON PAX
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Infraestructures
P. Baixa + P. 1
Camí del Reis, 400
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible
Altres:

Parc. Accessible

Practicable

Edifici derruït

En obres

X

No accessible
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 de Son Pax està situat al Camí del Reis, a les afores
de Palma.
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. Entre
els usos existents a l'edifici trobem les dependències
d'Infraestructures municipals.

Aparells Elevadors
Rampes
Replans
Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Senyalització visual
Instal.lacions auditives

2.669,00
24.330,99
2.385,01
4.360,52
515,06
9.704,86
24.265,38
11.035,62
1.049,51
186,90

Total

80.502,85

Planta baixa:
En planta baixa existeix l'accés a l'edifici, el vestíbul, l'accés en
els diversos despatxos i en els serveis higiènics.
Planta primera:
En la primera planta existeixen més despatxos, la sala de
reunions i més serveis higiènics.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través d'escales i d'un
ascensor.

Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.

8.050,29
88.553,14 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: SON PAX

FOTOS

Planta baixa:
Accés principal:
En la part exterior de l'edifici existeix un rètol identificatiu de
l'edifici. L'accés principal es realitza a través d'escales amb un
passamà central que permet fer ús d'ell des d'ambdós costats, a
una altura de 0,95m. Els graons tenen una amplada de 0,35m i
una altura de 0,15m. Des d'aquesta entrada, no existeix cap
indicació d'on es troba l'accés alternatiu accessible. Per entrar
dins l'edifici hi ha dues portes de vidre de doble fulla cada una
d'elles. L'amplada de pas lliure de cada fulla a ambdues portes
és de 0,70m. Entre cada porta existeix almenys un espai per fer
un cercle de 1,50m de diàmetre. Les portes són de vidre i no
estan senyalitzades. No hi ha cap directori a l'entrada.
Proposem canviar les portes d'entrada per altres amb una
amplada de pas d'almenys una de les fulles de 0,80m.
Proposem fer un cartell que senyalitzi on es troba l'entrada
secundària accessible actual.
Es proposa posar franges de senyalització amb fort contrast
visual amb el fons sobre les portes de vidre.
Proposem fer un cartell a l'exterior que senyalitzi on es troba
l'entrada alternativa accessible.
Proposem la col·locació d'un directori interior cromàticament
contrastat i en braille.

Accés principal a l'edifici

Rampa alternativa d'accés

Accés secundari per un lateral:
Hi ha un accés alternatiu al recinte a través d'una rampa.
La rampa d'accés a la planta baixa està formada per un sol tram
d'amplada aproximada de 1,20m. La longitud de la rampa 9,77m
i l'altura que supera és la de 0,85m. La pendent de la rampa és
d'aproximadament el 10% i té un passamà a un dels costats a
una altura d'1m.
Proposem fer la rampa d'una pendent màxima del 8%, per tant
l'haurem de fer en dos trams i canviar el passamà per un de
doble altura a ambdós costats. En els graons alternatius a la
rampa s'haurà de col·locar un passamà en el costat que falta i
marcar tàctilment sobre esglaó i en el començament i finalització
de l'escala. De igual manera proposem aquesta mesura en els
esglaons que es troben davant la rampa i que permeten accedir
al bar i a la part de darrera de l'edifici des de l'aparcament.
La porta d'entrada té una amplada de pas de 0,84m. El
mecanisme d'obertura no funciona be. No hi ha cap directori a
l'entrada que indiqui els serveis que existeixen a l'edifici.
Es proposa canviar el pany de la porta d'entrada alternativa.
Posar franges de senyalització amb fort contrast visual amb el
fons sobre la porta de vidre. Proposem la col·locació d'un
directori cromàticament contrastat i en braille.

Detall de l'entrada per rampa
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FOTOS

Accés secundari pel darrera:
L'accés a la planta baixa de l'edifici per la part de darrera es
realitza completament a nivell, a través d'una porta formada per
dues fulles abatibles que permet una amplada de pas lliure de
0,80m i als dos costats s'hi pot inscriure un cercle de diàmetre de
1,50m.
Comunicació horitzontal
Davant de l'entrada principal es troben dos mostradors de
recepció, a una altura de 1,10m.

Porta del darrera accessible

Proposem la baixada parcial d'almenys un dels mostradors de
recepció, fins a una alçada màxima de 0,85m respecte del terra
per tal de poder atendre a qualsevol persona.
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
L'accés als distints despatxos es fa a través de portes de dues
fulles o portes d'una sola fulla. Les portes de dues fulles fan una
amplada de pas lliure de 0,64m cada fulla. Les portes d'una sola
fulla fan una amplada de pas lliure de 0,77m. Tots els
mecanismes d'obertura de les portes són amb un mecanisme de
presió.

Accés interior: entrada i ascensor

Proposem canviar tots els mecanismes d'obertura de les portes i
canviar totes les portes de dues fulles per unes altres que tengui
almenys una de les fulles una amplada de pas lliure de 0,80m.
Mostrador de recepció

Portes dels despatxos
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Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics en planta baixa amb un grup
de lavabos per homes, un altre per dones i una cabina de
dimensions adaptades.
Per accedir a la cabina adaptada de planta baixa, s'ha d'entrar
primer en el nucli general i una vegada dins, s'ha de tancar la
porta principal d'aquest per accedir directament a la cabina. Hi ha
lloc suficient per fer el cercle de 1,50m de diàmetre al distribuidor.
La porta d'entrada a la cabina adaptada és corredera. La porta
està senyalitzada amb el símbol internacional d'accessibilitat a un
costat de la porta. La porta d'accés té una amplada de pas
suficient.
El mecanisme d'obertura i tancament de la porta no és adequat.
Proposem canviar el mecanisme d'obertura de la porta corredera
de la cabina adaptada per un més ergonòmic que és pugui
maniobrar amb major facilitat per persones amb dificultats de
mobilitat a les mans.
Proposem col·locar una "D" i un "H" en relleu, de material plàstic,
adherit, damunt les portes del bany de Dones i del bany d'Homes.

Porta d'accés a cabina adaptada

A l'interior de la cabina es pot inscriure un cercle de diàmetre de
1,50m. L'inodor té barres auxiliars correctament disposades i
suficient espai d'apropament lateral. El rentamans no té peu
inferior. El mirall es troba a una altura superior a 0,90m des del
seu cantell inferior. El timbre d'emergència no es troba en el lloc
adequat.
Proposem canviar el timbre a la zona de transferència a devora
l'inodor a una altura màxima de 0,90m d'altura.
Proposem baixar el cantell inferior del mirall fins a un màx.
d'altura de 0,90m.
Detall mecanisme de tancament

Interior bany adaptat
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Vestuaris:
El vestuari està format per una zona per a canviar-se amb bancs i
taquilles.
El nucli de vestuaris està ubicat en un lateral de l'edifici. Per
accedir-hi, la porta d'accés té una amplada de pas lliure suficient
que comunica amb un passadís que no permet fer un cercle
darrera la porta de 1,50m de diàmetre.
Proposem ampliar el passadís i posar el passadís més cap a dins
dels vestuaris per procurar un cercle darrera la porta de 1,50m de Passadís d'accés a la porta del vestuaris
diàmetre.
Dins el vestuari també hi ha una zona de cabines amb inodor de
dimensions no adaptades. També hi ha una zona amb rentamans
i una zona de dutxes amb un graó d'accés davant cada una
d'elles.
Hi ha també, al costat del nucli de lavabos una cabina separada
de la resta de cabines amb inodor, rentamans i dutxa no adaptats.
Proposem fer aquesta cabina completament accessible amb
inodor, dutxa i rentamans accessibles. Per això s'haurà de llevar
lloc a la zona de rentamans del nucli de lavabos principal. Caldrà
senyalitzat la cabina amb el pictograma internacional
d'accessibilitat a un costat de la porta a l'interior i exterior. La
porta permetrà una amplada de pas lliure de 0,80m, obrint cap a
defora i el mecanisme d'obertura serà tipus palanca. A l'interior es
podrà inscriure un cercle de diàmetre 1,50m. Haurà un inodor
amb barres auxiliars, un espai d'apropament lateral on es
col·locarà el timbre per accionar en cas d'evacuació a una altura
màx. de 0,90m dins els 0,80m més propers a l'inodor. El
rentamans serà sense peu i amb monocomandament i un mirall
amb el seu cantell inferior situat a una altura màx. de 0,90m. Hi
haurà també una dutxa completament enrassada amb el
paviment amb seient abatible i barres auxiliars.
Proposem col·locar un banc en el vestuari de 0,45m d'amplada
amb penjadors a una altura màx. de 1,40m incorporat tot a una
peça.

Interior vestuaris

Interior vestuari: portes accés banys

Interior vestuari: portes accés dutxes

Cabina individual dins els vestuaris
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta primera
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.
L'accés als distints despatxos es fa a través de portes de dues
fulles o portes d'una sola fulla. Les portes de dues fulles fan una
amplada de pas lliure de 0,64m cada una. Les portes d'una sola
fulla fan una amplada de pas lliure de 0,77m. Tots els
mecanismes d'obertura de les portes van amb un mecanisme de
presió.
Proposem canviar tots els mecanismes d'obertura de les portes i
canviar totes les portes de dues fulles per unes altres que tenguin
almenys una de les fulles una amplada de pas lliure de 0,80m.
Serveis higiènics:
Existeix un nucli de serveis higiènics a planta primera amb un
grup de lavabos per homes i un altre per dones. Aquest nucli no té
cap cabina de dimensions adaptades.
No proposem fer res en els serveis higiènics de planta primera ja
que estan molt a prop els de planta baixa i fàcilment accessibles
amb l'ascensor.
Proposem col·locar una "D" i un "H" en relleu, de material plàstic,
adherit, damunt les portes del bany de Dones i del bany d'Homes.

EDIFICI: SON PAX

FOTOS

Visió general de planta primera
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Comunicació vertical
Escala principal:
L'escala d'accés a la planta primera està formada per dos trams
que no superen els 12 graons seguits. Els esglaons presenten
bossells i a un dels trams de l'escala més en el replà no existeixen
passamans de disseny anatòmic a un dels costats de l'escala. El
passamà no arriva fin el final de l'escala quan acaben els graons.
Els graons estan correctament senyalitzats. En el replà superior hi
ha un directori dels serveis de primera planta.
Detall barana escala que no arriva fins abaix
Proposem la incorporació de franges de senyalització visual
cromàticament contrastades en el final i principi de l'escala.
Proposem també la incorporació d'un segon passamà de disseny
anatòmic a un dels trams de l'escala i en el replà, fent aixi que tot
el passamà sigui continu en tot el seu recorregut.
Proposem allargar el passamà fins que acabi l'escala i 0,30m
més.
Ascensor:
L'ascensor té un únic embarcament a un dels costats. L'ascensor
té les dimensions interiors mínimes per considerar-ho accessible
1,40x1,10m. La porta permet una amplada de pas lliure de 0,80m.
Les botoneres interiors tenen els nombres amb bon contrast de
color, en relleu i en braille. Les indicacions de les plantes són
només per escrit en nombres de mida grossa i visualment en
contrast amb el fons.

Detall de l'escala de l'edifici.
Detall barana escala falta a replà

Proposem instal·lar un sintetitzador de veu dins l'ascensor.
Directori al replà superior

Accés a l'ascensor de l'edifici

Botoneres interiors de l'ascensor

VALORACIÓ

EDIFICI: SON PAX

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 01 Aparells elevadors
Codi

Descripció del concepte

E.01.19

Un. Instal·lació de senyalització acústica i lluminosa
a l'interior de la cabina

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

2.669,00

Total capítol 01

Total
Eu.

2.669,00
2.669,00 €

Capítol 03 Rampes
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.03.02

M2. de rampa a l'exterior per desnivells de 0.50 - 1.20 m.,
incloses les obres prèvies.
MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'exterior.
M2. enderroc de rampa
Ml. de col·locació de sòcol inferior a barana

21,50
45,74
14,60
15,39

559,84
223,94
106,76
32,02

E.03.05
E.03.13
E.03.15

Total capítol 03

Total
Eu.

12.036,62
10.242,88
1.558,70
492,79
24.330,99 €

Capítol 04 Replans
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.04.01

M2. de replà a l'exterior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies.
MI. de barana d'acer pintat, per replans en l'exterior.

4,32
11,26

335,91
82,94

E.04.04

Total capítol 04

Total
Eu.

1.451,11
933,90
2.385,01 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.05.03
E.05.06
E.05.08

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

11,25
50,60
5,00

223,94
32,48
39,50

Total capítol 05

Total
Eu.

2.519,29
1.643,73
197,50
4.360,52 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.02

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

Amid.

9,20

Preu partida
Eu.

55,98

Total capítol 06

Total
Eu.

515,06
515,06 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.11

Unitat de bany adaptat, 1.80 x 2.20 m., amb dutxa, incloses
les obres prèvies i les instal·lacions.
M2. Col.locació de mirall inclinat o recte.
Ml. Banc per a vestuaris doble, de 45 cm. d'amplada
i penjadors incorporat.
Un. Numero en relleu, de material plàstic, adherit
directament en superficie.
Unitat de supressió d'aparells existents.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.
Unitat d'instal·lació d'aparell sanitari

E.07.24
E.07.27
E.07.28
E.07.31
E.07.34

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00
1,00

6.270,24
73,82

6.270,24
73,82

1,00

539,11

539,11

4,00

20,73

82,94

4,00
2,00

311,02
747,33

1.244,10
1.494,66

Total capítol 07

9.704,86 €

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 90 cm. + fulla de dim. variable segons
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.15
E.08.17
E.08.19

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

540,49

540,49

15,00

335,91

5.038,58

15,00

1.036,75

15.551,19

21,00

149,29

3.135,12

Total capítol 08

24.265,38 €

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.
Ml. de formació de passadís fins a 1.20 ml. d'amplada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors.

E.12.03
E.12.05
E.12.11

Amid.

Preu partida
Eu.

10,10

179,15

1.809,41

8,10

671,81

5.441,67

1,70

447,87

761,39

13,50

223,94

3.023,15

Total capítol 12

Total
Eu.

11.035,62 €

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. Suministre i col·locació de rètol informatiu
exterior cromàticament contrastat

E.14.04
E.14.05
E.14.07

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

5,00

33,59

167,95

2,00

48,88

97,76

5,00

42,70

213,50

2,00

160,15

320,30

1,00

250,00

250,00

Total capítol 14

1.049,51 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives
Codi

Descripció del concepte

E.16.04

Unitat de desplaçament de timbre bany adaptat

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

186,90

Total capítol 16

Total
Eu.

186,90
186,90 €

