DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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A

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Sanitari
P. Baixa
Crta. Sóller km 8,2
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

El Centre Sanitari Son Reus està situat a la carretera de Sóller
a la periferia de la ciutat.

Rampes
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Passamans
Senyalització visual

1.444,80
8.061,74
22.594,15
7.165,99
1.567,56
100,77

Total

40.935,00

L'anàlisi s'ha realitzat únicament a partir de la visita a les
instal·lacions.
L'edifici es desenvolupa únicament en planta baixa.
Planta baixa:
El centre està format per un edifici on es troben les oficines i
dependències del personal, i un recinte exterior on es troben
les gàbies dels animals i és possible visitar-los.

Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.

4.093,50
45.028,50 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS

FOTOS

Planta baixa:
Aparcament:
Existeix un aparcament propi del centre a l'entrada del recinte,
en el qual existeix una plaça adaptada reservada.
La plaça adaptada es troba en bateria i té unes dimensions de
3,50 x 4,50 m. L'espai d'apropament està comunicat amb
l'itinerari accessible de vianants.
La plaça es troba senyalitzada mitjançant el pintat del símbol
internacional d'accessibilitat al terra.
Proposem la col·locació d'una senyal vertical que identifiqui la
plaça adaptada.

Accés:
L'edifici és de planta longitudinal i el seu funcionament és
principalment exterior, amb que l'accés a les diferents
dependències és sempre directament des de l'exterior.
Existeixen tres accessos, un a la zona d'atenció al públic i
oficines, un altre al quiròfan i comunicat amb les oficines, i el
tercer accés és a la zona de vestidors i descans del personal.
Els tres accessos presenten les mateixes característiques.
Existeix davant de les portes d'entrada una rampa que salva el
desnivell entre la zona de deambulament exterior i la vorera
que existeix al costat de l'edifici. Les rampes tenen una
amplada de 1,50 m, una longitud de 1,50 m i una pendent del
8%. Al replà davant de les portes d'entrada és possible
inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles.
Existeixen dues portes per cada accés, una és de dues fulles
que s'obren 180º i que mentres el centre es troba obert,
aquestes es troben permanentment obertes. I unes segones,
formades per dues fulles que permeten un ample de pas lliure
de 0,70 m cada una i els tiradors són de tipus palanca. Al
llindar de les portes existeix un ressalt de 3 cm. Les fulles de
vidre es troben senyalitzades per l'existència d'un marc de 10
cm d'ample, situat a 0,90 m d'alçada.
És possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m a ambdós
costats de les portes d'entrada, excepte l'entrada als quiròfans,
on el distribuïdor interior és massa estret.
Davant de totes les portes existeix una moqueta no fixa.
Els diferents accessos no es troben identificats de quines
dependències alberguen.

Plaça d'aparcament adaptada

Itinerari de vianants exterior

Entrada a les oficines

Porta d'entrada oficines
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Proposem la substitució de les portes d'entrada, per portes
correderes automàtiques, almenys en l'accés a les oficines i al
quiròfan. Les portes han de permetre un pas lliure mínim de
0,80 m d'ample. O bé, substituir les portes per unes en que
almenys una de les fulles permet un ample de pas lliure de
0,80 m.
Proposem l'eliminació del ressalt existent al llindar de les
portes per mitjà d'un pla inclinat en el mateix llindar.
En l'entrada al quiròfan, proposem la modificació de la
compartimentació per tal que sigui possible inscriure a ambdós
costats de l'entrada, d'un cercle de diàmetre 1,50 m.
Proposem que les moquetes que es col·loquin es trobin fixes i
enrassades al paviment circumdant.
Proposem la col·locació de cartells al costat de les portes que
identifiquin els serveis que alberguen les diferents
dependències.
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats de
les rampes, de disseny anatòmic.

Atenció al públic:
L'atenció al públic es dóna a la zona d'oficines. Existeix un
mostrador per a tal funció, el taulell del qual es troba situat a
1,10
1 10 m en tot el seu llarg.
llarg

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS

FOTOS

Entrada a les dependències de personal

Detall entrada

Proposem la substitució del mostrador per un el que almenys
en un tram d'amplada 0,80 m, el taulell es trobi a 0,85 m
d'alçada com a màxim, per atendre a persones amb cadira de
rodes.

Comunicació horitzontal:
Tota la planta es troba a un únic nivell, sense que existeixin
graons aïllats ni desnivells.
L'amplada dels passos és àmplia, i permet inscriure un cercle
de diàmetre 1,50 m davant de totes les portes.
Les portes estan formades per una fulla que permet un ample
de pas lliure de 0,70 m d'ample i els tiradors són de tipus
giratori.

Atenció al públic

Proposem la substitució de les portes interiors per unes en que
les fulles permetin un ample de pas lliure de 0,80 m mínim, i els
tiradors siguin de tipus pressió o palanca.

Distribuïdor pl. baixa
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS

FOTOS

Serveis higiènics:
Existeixen quatre nuclis de serveis higiènics, un d'ús públic
amb accés directament des de l'exterior, un a la zona de
vestidors i dependències del personal, i un format per una
única cabina a la zona del quiròfan i una altra a la zona
d'oficines. Cap de les cabines es troba adaptada.
Proposem la redistribució del nucli de serveis higiènics d'ús
públic, que actualment està format per una cabina d'inodor i
una cabina de dutxa, per tal que sigui una única cabina
adaptada.
Per tal de considerar una cambra higiènica adaptada aquesta
ha de complir les següents consideracions.
La porta de la cabina ha d'obrir cap enfora, permetre un ample
de pas lliure de 0,90 m i els tiradors ser de tipus pressió o
palanca. A l'interior de la cabina ha de ser possible inscriure un
cercle de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de
l'inodor ha d'existir un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la
transferència lateral. L'inodor ha de disposar de dues barres de
suport, i la dels costat de l'espai d'apropament ser batent.
L'espai d'utilització de la dutxa tindrà unes dimensions mínimes
de 0,85 m d'amplada i 1,20 m de profunditat, a més de l'espai
d'apropament lateral i la base ha de quedar completament
enrassada amb el paviment
paviment. Ha d'existir un seient abatible i
disposar de dues barres de suport, i la que esta situada al
costat de l'espai d'apropament ha de ser batent.
El rentamans no ha de presentar peu ni mobiliari inferior, per
permetre l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la
part superior ha d'estar situada a 0,85 m d'altura. L'aixeta ha
de ser de tipus monomando.
El cantell inferior del mirall s'ha de situar a 0,90 m d'altura, i
tots els accessoris s'han de trobar entre 0,40 m i 1,40 m
d'altura.
La cabina ha de disposar d'un timbre d'emergència situat a
l'espai d'apropament de l'inodor a 0,90 m d'altura.
No proposem incloure una cabina adaptada als vestidors, però
si es cregués oportú, es podria connectar la cambra adaptada
amb els vestidors, i així el personal que fes ús d'aquesta
cabina no seria necessari que hi accedís des de l'exterior.

Cambra higiènica d'ús públic

Cambra higiènica d'ús
d ús públic

Dutxa als vestidors

Cambra higiènica a les oficines
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Recinte exterior:
A l'exterior del recinte és on es troben els animals engabiats.
Existeix un itinerari de vianants al voltant de les gàbies perquè
el públic els pugui visitar. Els itineraris de vianants es troben a
dos nivells, a nivell de calçada i a nivell de vorera, el que
provoca un desnivell d¡uns 15 cm. Per salvar aquests
desnivells, en alguns punts existeixen rampes. Aquestes
rampes tenen una amplada de 1,00 m, una longitud de 1,20 m i
una pendent del 12%. En alguns punts les rampes no es troben
completament enrassades en els replans. Els itineraris es
troben pavimentats amb paviments durs i continus, i tenen una
amplada superior a 0,90 m.

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS

FOTOS

Itineraris exteriors de vianants

Proposem revisar les rampes per tal que quedin completament
enrassades amb el paviment dels replans d'inici i final.
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats de
les rampes de disseny anatòmic.

Itineraris exteriors de vianants

VALORACIÓ

EDIFICI: CENTRE SANITARI SON REUS

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.03.14

Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat

Amid.

8,00

Preu partida
Eu.

180,60

Total capítol 03

Total
Eu.

1.444,80
1.444,80 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.04

Unitat de bany vestidor, 2.25 x 2.75 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions.

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

8.061,74

Total capítol 07

Total
Eu.

8.061,74
8.061,74 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.05

Unitat de porta exterior de 85 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de portes automàtiques corredisses, elèctriques,
de vidre de seguretat, de total 3.30 ml. d'amplada.
Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.07
E.08.09
E.08.15

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

1.343,62

1.343,62

7,00

540,49

3.783,43

1,50

10.077,17

15.115,75

7,00

335,91

2.351,34

Total capítol 08

22.594,15 €

Capítol 12 Obres de redistribució
Codi

Descripció del concepte

E.12.05

MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
M2. d'ampliació de superfície de distribuïdor.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.

E.12.08

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

447,87

447,87

3,00

2.239,37

6.718,11

Total capítol 12

7.165,99 €

Capítol 13 Passamans
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.13.02

MI. de passamà metàl·lic empotrat al terra o al paviment.

20,00

78,38

Total capítol 13

Total
Eu.

1.567,56
1.567,56 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.01

Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres.

Amid.

3,00

Preu partida
Eu.

33,59

Total capítol 14

Total
Eu.

100,77
100,77 €

