DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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A

EDIFICI: VIVERO MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Infraestructures
P. Baixa + P. 1
Camí 140 s/n
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible
Altres:

Parc. Accessible

Practicable

Edifici derruït

En obres

No accessible X
Tancat

GRAU INTERVENCIÓ
Nivell 1
( 0-10.000€ )

Nivell 2

Nivell 3

( 10.000-100.000€)

(100.000-1.000.000€)

X

Nivell 4
(No valorats)

SITUACIÓ ACTUAL

VALORACIÓ

El Vivero Municipal està situat al Camí 140, devora el Polígon
de Son Castelló.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a
partir dels plànols cedits per l'Ajuntament.
És una finca que es desenvolupa entre dos edificis i un pati
enmig, envoltat tot el conjunt, per grans extensions de terreny.
L'Edifici A es desenvolupa només en planta baixa. L'Edifici B té
planta baixa i planta superior.

Aparells Elevadors
Rampes
Esglaons
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual

EDIFICI A - VESTUARI I GARATGE:
Planta baixa:
En planta baixai és on es troben els vestuaris, dutxes i serveis
higiènics.
EDIFICI B - MAGATZEM I HABITATGE:
Planta baixa:
En planta baixa es troba l'oficina d'Administració i els
magatzems A i B.
Planta superior:
En la primera planta, es troben: una oficina, dues sales que
fan de magatzem i un aula de formació, contigu a l'oficina.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza únicament a través
d'escales.

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
40.308,68
541,80
295,55
6.270,24
7.229,57
9.812,89
46.701,33
48,88
111.208,94
11.120,89
122.329,84 €
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FOTOS

RECINTE:
Accés:
L'accés a la finca es fa a través d'unes barreres que sempre
estan obertes durant l'horari de feina. Des d'allà comença un
camí de terra que dur fins a la zona on es troben els dos
edificis i el pati. En aquest pati hi ha la zona d'aparcament. El
pati és completament a nivell i amb un paviment estable.
EDIFICI A - VESTUARI I GARATGE:
Planta baixa:
Accés des de l'entrada principal a l'edifici:
L'accés es realitza a nivell a través d'una porta d'una fulla de
amplada de pas 0,80m.
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. En aquesta planta es troben els vestuaris d'homes
on hi ha diverses taquilles per posar les pertinences dels
treballadors de la finca i uns bancs per seure.
Serveis higiènics:
Existeixen dos nuclis de serveis higiènics, un per homes
contigu al vestuari i un altre per dones.
El nucli per homes està format per dos rentamans, un grup de
dutxes i per un parell de cabines amb inodor de dimensions no
adaptades.
La porta d'accés en el nucli de serveis higiènics per homes
permet una amplada de pas lliure de 0,76m i s'obri cap a
l'interior.
Els rentamans tenen peu inferior, però el mirall està situat a
baixa altura.
A l'interior de la zona de dutxes i inodors es pot inscriure un
cercle de diàmetre de 1,50m.
Per accedir en els serveis hi ha un graó d'uns 0,15m, tant per
accedir a les dutxes com als inodors.
El nucli higiènic no està senyalitzat.
No proposem res a fer a l'àrea de vestuaris i serveis higiènics
dels homes, ja que proposem fer una cabina adaptada dins el
nucli per a dones, a l'espai contigu. En el vestuari de dones, es
pot aprofitar tot l'espai disponible í aixi no llevar cap aparell
sanitari de la part dels homes, ja que no hi ha molts e
disponibles i hi ha molt de treballadors.

Exterior Edifici A - Vestuari i garatge

Entrada al vestuari d'homes

Interior vestuari d'homes

Entrada nucli serveis per homes

Interior cabines dins els serveis per homes
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Serveis higiènics (continuació):
El nucli per dones consisteix en un rentamans, unes taquilles i dos
cabines, una amb una dutxa i un altre amb un inodor tancat amb
dimensions no adaptades. Aquest nucli està destinat a les dones
treballadores de l'edifici, no hi ha moltes fent feina, en relació a la
quantitat d'homes que hi ha.
La porta d'entrada deixa un pas lliure de 0,80m i s'obri cap a
l'interior.
Proposem l'adaptació d'aquesta cabina, deixant tots els aparells a
la vista, per aconseguir una cabina de dimensions adaptades i
una dutxa adaptada.
Caldrà col·locar al costat de la porta d'accés el símbol
internacional d'accessibilitat per a identificar-ho. Per tant
proposam que aquest vestuari vagi destinat a les dones
treballadores i a les persones amb mobilitat reduïda.
A l'interior de la cabina caldrà baixar el mirall de manera que el
Entrada cabina servei higiènic per dones
cantell inferior estigui a 0,90m d'alçada. Caldrà col·locar les
barres auxiliars a l'inodor, separades entre elles de 0,70m i
col·locades a una altura màx. de 0,70-0,75m del terra i desplaçar
el rentamans per tal d'aconseguir un espai d'apropament lateral al
inodor de 0,80m.
La dutxa es ferà a nviell i amb un seient col·locat a una altura
màx. del terra entre 0,45 i 0,50m i barres auxiliars en el inodor,
separades entre elles de 0,70m i col·locades a una altura màx. de
0,70-0,75m del terra .
S'haurà de canviar la direcció de la porta, per obrir-la cap a
Interior cabines dins el servei per dones
defora.
EDIFICI B - MAGATZEM I HABITATGE:
Planta baixa:
Accés des del pati en el magatzem A:
L'accés es realitza a través d'una porta de doble fulla d'amplada
de pas cada una de 0,83m. Per accedir a l'interior hi ha una
rampa de pendent del 10%.
Comunicació horitzontal magatzem A:
En el recorregut interior per el magatzem no s'observa l'existència
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal. El material que es troba a l'interior està col·locat de tal
manera que no impedeix fer un cercle de 1,50m.
No proposem res en aquest magatzem.
Entrada magatzem A
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Accés des del pati en el magatzem B:
L'accés es realitza a través d'una porta de doble fulla d'amplada
de pas cada una de 0,57m. A l'entrada hi ha un graó de 8cm.
Comunicació horitzontal magatzem B:
En el recorregut interior per el magatzem no s'observa l'existència
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal. El material que es troba a l'interior està col·locat de tal
manera que no impedeix fer un cercle de 1,50m de diàmetre.

Interior magatzem A

Proposem canviar la porta d'entrada per una altra porta de dues
fulles, una d'elles d'un pas lliure de com a mínim 0,80m.
Per eliminar el graó de l'entrada es proposa l'elevació del nivell
del paviment interior.
Es proposa convertir aquest magatzem en un espai per fer la
comunicació vertical accessible. Concretament es proposa fer un
ascensor a l'interior i unes escales accessibles per pujar a la part
d'adalt.
Accés des de el pati a l'oficina:
L'accés es realitza a través d'una porta d'una amplada de pas de
doble fulla d'amplada de pas cada una de 0,77m. A l'entrada hi ha
un graó de 0,14m cap abaix.

Porta d'entrada magatzem B

Comunicació horitzontal dins l'oficina:
En el recorregut interior de l'oficina no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal. Degut a la distribució actual de l'oficina a dins no es
pot fer un cercle de 1,50m de diàmetre.
Proposem eliminar el graó de l'entrada elevant el nivell del
paviment interior i redistribuint el mobiliari interior.

Interior magatzem B

Entrada a l'oficina de planta baixa

Interior oficina planta baixa
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Planta primera
Comunicació horitzontal
En el recorregut interior de la planta primera s'observa l'existència
de diversos desnivells que poden dificultar la circulació horitzontal
per la planta.
A la planta primera s'accedeix per una escala que dur a tres
portes, dues duen a dos magatzems de diferents dimensions i una
altra a l'aula de formació. Les portes d'accés en el magatzem petit
i l'aula de formació tenen una entrada de pas de 0,65m. Per
accedir des de l'escala a cada una de les estàncies i mourer's
entre elles s'ha de pujar un graó de 0,14m.
Des del magatzem es pot accedir a una terraça. La porta de
sortida obri cap a dins i té una amplada de pas de 0,90m amb un
graó.
Proposem redistribuir les parets de la planta primera, per habilitar
la zona d'arrivada de les escales i l'ascensor. Proposem eliminar
l'oficina, canviant de lloc l'aula de formació, ajuntant les dues
sales magatzems i tancant el lloc de l'escala existent.
Proposem adaptar, des de l'ascensor, la sortida a la terraça i
l'entrada a l'aula de formació amb portes d'amplada de pas de
0,80m.
Proposem adaptar, des de l'aula, l'entrada en el magatzem, on en
aquest moments és l'aula de formació i fer un petita habitació
contigua a l'ascensor d'accés per l'interior de l'aula. Tots els
accesos tenen portes d'amplada de pas de 0,80m.
Proposem a la sortida a la terraça, canviar la direcció de la porta
cap a defora. L'accés així es fa amb una porta d'amplada de pas
de 0,80m i es proposa l'eliminació del graó existent per una
construcció en pla inclinat a l'interior i un anivellament del
paviment exterior.
Comunicació vertical:
Actualment, per accedir des del pati a la primera planta s'accedeix
únicament per escales. L'escala es desenvolupa en un sol tram de
13 graons de 0,20m d'altura cada un. L'escala no té passamà a
cap dels dos costats.

Interior oficina planta primera

Interior magatzem accés terraça

Interior aula de formació

Proposem tancar aquesta escala i fer-la en el lloc on es troba el
magatzem B, que es troba a l'estància contigua.
Concretament es proposa fer un ascensor a l'interior i unes
escales adaptades per pujar a la part d'adalt. Les escales duran
passamà a ambdós costats i s'intal.laran franges de senyalització
visual sobre els graons i en el principi i final de les escales.
L'ascensor tendrà unes dimensions interiors de 1,10 x 1,40m,
botoneres en braille o relleu i veu a l'inteior per indicar la planta.
Detall d'inici i arrivada d'escala

VALORACIÓ

EDIFICI: VIVERO MUNICIPAL

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.01.01

Unitat d'ascensor, 1.10 x 1.40 m., adaptat, per 2 nivells,
portes a un costat, construït a l'interior de l'edifici,
incloses les obres corresponents.

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

40.308,68

Total capítol 01

Total
Eu.

40.308,68
40.308,68 €

Capítol 03 Rampes
Codi

Descripció del concepte

E.03.14

Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat

Amid.

3,00

Preu partida
Eu.

180,60

Total capítol 03

Total
Eu.

541,80
541,80 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.05.05

Ml. enderroc d'esglaons escala existent.

13,20

22,39

Total capítol 05

Total
Eu.

295,55
295,55 €

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.

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

6.270,24

Total capítol 07

Total
Eu.

6.270,24
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 porta exterior de 80 cm. d'amplada, incloses la
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.

E.08.13
E.08.15
E.08.17

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

4,00

540,49

2.161,96

1,00

1.343,62

1.343,62

8,00

335,91

2.687,25

1,00

1.036,75

1.036,75

Total capítol 08

7.229,57 €

Capítol 09 Pavimentació
Codi

Descripció del concepte

E.09.01

M2. de pavimentació del pati de panot sobre solera de
formigó, incloses les obres prèvies.
M2. de pavimentació sobre solera de formigó
pobre i lloses de pedra, incloses les obres prèvies.
M2. d'elevació de paviment.

E.09.07
E.09.10

Amid.

Preu partida
Eu.

40,00

67,18

2.687,25

44,20
17,20

80,45
207,54

3.555,96
3.569,69

Total capítol 09

Total
Eu.

9.812,89 €

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.
M2. obres de redistribució, inclosos els acabats i les
obres prèvies.
M2. de formació escala adaptada.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
Un. creació de buit (porta o finestra) en paret mestra

E.12.06
E.12.11
E.12.24
E.12.29
E.12.30

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

8,94

179,15

1.601,60

0,90

895,75

806,17

13,00

223,94

2.911,18

4,20

1.119,69

4.702,68

15,00
1,20

2.398,34
587,18

35.975,08
704,62

Total capítol 12

46.701,33 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.03

Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

48,88

Total capítol 14

Total
Eu.

48,88
48,88 €

