DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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A

EDIFICI: EDIFICI AVINGUDES
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Administratiu
P. Baixa + P. 6 + P. Soterrani
Av. Gabriel Alomar i V. 18
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

L'edifici Avingudes està situat a l'avinguda Gabriel Alomar i V.,
en el creuament amb el carrer Jaume Lluis Garau.

Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Obres de Redistribució
Instal.lacions auditives

2.202,55
1.176,91
5.864,25
10.802,89
30.231,51
186,90

Total

50.465,01

L'anàlisi s'ha realitzat únicament a partir de la visita a les
instal·lacions.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa, sis plantes pis i una
planta soterrani.
Entre els usos existents en l'edifici trobem l'oficina d'atenció
ciutadana i les dependències de la regidoria d'urbanisme.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través d'escales i
d'ascensors.

Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.

5.046,50
55.511,52 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
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FOTOS

Planta baixa:
Accés:
L'edifici es troba identificat per mitjà d'un cartell al costat de la
porta d'entrada, i per mitjà d'adhesius publicitaris als
paraments de planta baixa de l'edifici.
Existeixen dos accessos, un de principal i pel qual accedeix el
públic general, i un segon accés d'ús per al personal.
L'accés principal es produeix des del carrer a través d'un porxo
que es troba a nivell del carrer. Un cop al porxo, existeix una
rampa que salva el desnivell entre l'exterior i l'interior de
l'edifici. La rampa té una amplada del total del pas, uns 3 m,
una longitud de 2,10 m i una pendent del 12%. En els replans
inicial i final és possible inscriure un cercle de diàmetre de 1,50
m. La rampa disposa de passamans a ambdós costats, i a
dues altures, a 0,95 m i a 0,65 m, respectivament.
Al replà superior, just davant de les portes, el paviment és una
moqueta en tota la seva totalitat, i es troba fixada i enrassada
amb la resta del paviment.
Existeix una porta d'entrada, i una altra de sortida, ambdues
suficientment senyalitzades amb un cartell adhesiu a les portes
que les identifica. Ambdues portes són correderes
automàtiques i permeten un ample de pas superior a 0,80 m.
Al llindar de les portes no existeix cap ressalt.

Accés a l'edifici

Accés a l'edifici

L'accés de personal dóna al carrer Jaume Lluis Garau, i es
troba completament a nivell amb el carrer. La porta d'entrada
està formada per dues fulles, que permeten un pas lliure de
0,90 m cada una. Les fulles són de vidres i estan emmarcades
amb un marc de color contrastat de 10 cm d'ample. A ambdós
costats de la portes és possible inscriure un cercle de diàmetre
de 1,50 m.
Atenció al públic:
L'atenció al públic es dóna a un mostrador molt gran situat
davant de la porta d'entrada principal. El mostrador presenta
dues alçades, la meitat d'aquest el taulell es troba situat a 1,10
m, i l'altre meitat es troba situat a 0,75 m.

Entrada del personal

Atenció al públic
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FOTOS

Comunicació horitzontal:
Tota la planta es troba a un únic nivell, no existeixen graons
aïllats ni desnivells. L'espai de circulació és ampli i lliure
d'obstacles, amb una amplada superior a 0,90m. En molts
punts de la planta és possible inscriure un cercle de diàmetre
1,50 m per permetre el gir de les persones usuàries de cadira
de rodes.
Existeix una sortida d'emergència al costat oposat de l'entrada.
Aquesta sortida es troba a un nivell inferior al nivell de la
planta, fet que provoca l'aparició d'un tram de 3 graons davant
de la porta. Aquests graons no estan senyalitzats ni protegit el
desnivell que generen.

Espais de circulació planta baixa

Proposem la col·locació de baranes que protegeixen del buit
que generen els graons, amb passamans situats a 0,90 m
d'altura i de disseny anatòmic. També proposem la col·locació
d'una franja de paviment de color i textura amb el paviment
circumdant, de profunditat 0,30 m i amplada el frontal de
l'escala, per tal de facilitar la seva detecció a persones amb
deficiències visuals.
L'atenció ciutadana es realitza en un seguit de taules, el taulell
del qual es troba situat a 0,75m d'altura. Les taules es troben
identificades per mitjà d'un cartell col·locat damunt d'elles.
Davant de les taules, i en tot el llarg de la planta, estan
situades les cadires per esperar el torn. Les cadires presenten
respatller, però no recolzabraços.
Per anunciar el torn existeixen pantalles a diferents punts de la
planta, amb la informació clara i llegible, i informació acústica
amb l'anunci del torn.

Escala d'accés a sortida d'emergència

Recomanem que almenys una tercera part de les cadires
disposin de recolzabraços per facilitar el seu ús a persones
amb mobilitat reduïda.
A la zona més interior de la planta, estan situats un seguit de
despatxos. Aquests es troben compartimentats per paraments
de vidre, senyalitzats amb adhesiu translúcid en la seva major
part. Les portes d'accés als despatxos és d'una fulla abatible
que permet un pas lliure de 0,85 m d'ample i els tiradors són
de pressió. Els despatxos es troben identificats per mitjà de la
senyalització sobre les portes, i segueixen un codi de colors
segons quin sigui el departament corresponent. Depenen del
color utilitzat per la senyalització, es produeix més o menys
contrast.

Taules d'atenció al públic

Despatxos
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics
format per un grup per a dones, un per a homes, i una
cabina independent adaptada, senyalitzadacomatal.
La porta de la cabina és corredera i permet un ample de pas
lliure de 0,80 m.
A l'interior de la cabina és possible inscriure un cercle de
diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de l'inodor
existeix un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la
transferència lateral. L'inodor disposa de dues barres de
suport, i la dels costat de l'espai d'apropament és batent.
El rentamans no presenta peu ni mobiliari, permetent
l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la part
superior està situat a 0,85 m d'altura. L'aixeta és de tipus
monomando. El cantell inferior del mirall es troba situat a
0,85 m d'altura.
Al costat de la barra de suport fixa existeix un timbre
d'emergència situat a 0,90 m d'altura.
Proposem el canvi d'ubicació del timbre d'emergència, per
tal que quedi instal·lat a l'espai d'apropament a l'inodor.
Proposem la col·locació d'indicadors de serveis de dones i
d'homes que permetin la lectura tàctil, amb senyalització
«Dones - Homes» sobre la maneta, mitjançant una lletra
«D» i «H» en alt relleu.

Planta primera:
Comunicació horitzontal:
Tota la planta es troba a un únic nivell, no existeixen graons
aïllats ni desnivells. L'espai de circulació és ampli i lliure
d'obstacles, amb una amplada superior a 0,90m. En molts
punts de la planta és possible inscriure un cercle de
diàmetre 1,50 m per permetre el gir de les persones
usuàries de cadira de rodes.

FOTOS

Cambra higiènica adaptada

Cambra higiènica adaptada

Planta primera

L'atenció ciutadana es realitza en un seguit de mostradors,
el taulell del qual es troba situat a 1,10 m d'altura.
Recomanem la substitució dels mostradors per uns que
l'altura del taulell no superi 0,85 m d'altura i permeti
l'apropament d'una persona usuària de cadira de rodes.
Les portes de tots els despatxos d'aquesta planta són d'una
fulla batent que permeten un pas lliure de 0,80 m i els
tiradors són de tipus pressió. Els despatxos es troben
identificats per mitjà d'un cartell fixat sobre la porta.
Planta primera
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix únicament una cabina que es troba
adaptada i senyalitzada com a tal.
La porta de la cabina obre cap enfora, permet un ample de pas
de 0,90 m i els tiradors són de tipus palanca.
A l'interior de la cabina és possible inscriure un cercle de
diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de l'inodor
existeix un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la transferència
lateral, tot i que actualment es troba ocupat per una paperera
higiènica. L'inodor disposa de dues barres de suport, i la dels
costat de l'espai d'apropament és batent.
El rentamans no presenta peu ni mobiliari, permetent
l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la part
superior està situat a 0,85 m d'altura. L'aixeta és de tipus
monomando. El cantell inferior del mirall es troba situat a 0,85
m d'altura, i els penjadors estan situats a una altura superior a
1,40 m.
A l'espai d'apropament a l'inodor existeix un timbre
d'emergència situat a 0,90 m d'altura.
Recomanem que es vigili que l'espai al costat de l'inodor per
als seu apropament estigui lliure d'obstacles, i redistribuir el
mobiliari necessari.
Proposem que tots els accessoris estiguin situats entre 0,40 i
1,40 m d'altura.

EDIFICI: EDIFICI AVINGUDES

FOTOS

Cambra higiènica adaptada pl. Primera

Cambra higiènica adaptada pl. Primera

Planta segona / tercera/ quarta/ cinquena / sisena:
Aquestes plantes, tot i estar organitzades diferents i albergar
dependències de diferents regidories, presenten les mateixes
característiques.
Comunicació horitzontal:
Les plantes es troben a un únic nivell, no existeixen graons
aïllats ni desnivells. Els espais de circulació són ampli i lliures
d'obstacles, amb una amplada superior a 0,90m. En molts
punts de les plantes és possible inscriure un cercle de
diàmetre 1,50 m per permetre el gir de les persones usuàries
de cadira de rodes.

Espais de circulació i de treball

L'atenció ciutadana es realitza en un seguit de mostradors, el
taulell del qual es troba situat en alguns casos a 1,10 m
d'altura, i en altres casos a 0,75 m.
Recomanem la substitució dels mostradors que disposin del
taulell a 1,10 m d'altura, per uns que l'altura del taulell no
superi 0,85 m d'altura.
Les portes de tots els despatxos són d'una fulla batent que

Espais de circulació i espera
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Per separar les diferents dependències, existeixen portes als
diferents espais. Aquests portes són de dues fulles batents
que permeten un pas cada una de 0,90 m d'ample i els tiradors
són de tipus palanca. Les fulles són de vidre i sempre es
troben senyalitzades amb cartells informatius.
Recomanem que la senyalització dels paraments de vidre
sempre es senyalitzi amb una franja de color contrastat de 5
cm a 1,50 m d'altura, a part de la informació que es cregui
convenient.

Serveis higiènics:
En aquestes plantes existeix un nucli de serveis higiènics
format per un grup per a dones, un per a homes, i una cabina
independent adaptada, senyalitzadacomatal.
La porta de la cabina obre cap enfora, permet un ample de pas
lliure de 0,80 m i els tiradors són de tipus palanca.
A l'interior de la cabina no és possible inscriure un cercle de
diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de l'inodor no
existeix un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la transferència
lateral. L'inodor disposa de dues barres de suport, i la dels
costat de l'espai d'apropament és batent.
El rentamans no presenta peu ni mobiliari, permetent
l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la part
superior està situat a 0,85 m d'altura. L'aixeta és de tipus
monomando. El cantell inferior del mirall es troba situat a 0,90
m d'altura.
Proposem la redistribució de la compartimentació del nucli de
serveis higiènics i la redistribució dels aparells sanitaris de la
cabina adaptada, per tal que a l'interior de la cabina sigui
possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m, i al costat de
l'inodor existeixi un espai lliure de 0,80 d'ample.
Proposem que l'accés a la cabina adaptada es produeixi
directament des del vestíbul de la planta, per tal que a ambdós
costats de la porta de la cabina sigui possible inscriure un
cercle de diàmetre 1,50m.
Proposem la col·locació d'un timbre d'emergència a l'espai
d'apropament a l'inodor.
Proposem la col·locació d'indicadors de serveis de dones i
d'homes que permetin la lectura tàctil, amb senyalització
«Dones - Homes» sobre la maneta, mitjançant una lletra «D» i
«H» en alt relleu.

Portes d'entrada als espais

Portes d'entrada als espais

Distribuïdor nucli de serveis higiènics

Cambra higiènica adaptada
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Planta soterrani:
Comunicació horitzontal:
En aquesta planta està situat l'oficina d'objectes perduts i els
arxius de documents de tot l'edifici.
Tota la planta es troba a un únic nivell, no existeixen graons
aïllats ni desnivells. L'espai de circulació és ampli i lliure
d'obstacles, amb una amplada superior a 0,90m. En molts
punts de la planta és possible inscriure un cercle de diàmetre
1,50 m per permetre el gir de les persones usuàries de cadira
de rodes.

Distribuïdor planta soterrani

L'atenció ciutadana es realitza en mostradors, el taulell del
qual es troba situat a 0,75m d'altura en la seva meitat.
Les portes de tots els despatxos d'aquesta planta són d'una
fulla batent que permeten un pas lliure de 0,80 m i els tiradors
són de tipus pressió. Els despatxos es troben identificats per
mitjà d'un cartell fixat sobre la porta.

Comunicació vertical:
Escales:
Existeix una escala principal que comunica totes les plantes,
situada al costat dels ascensors. A més, existeixen dues
escales d'emergència ubicades al pati interior d'illa i que són
exteriors.

Escala principal

L'escala principal està formada per dos trams per planta de 9
graons cada un. Els graons tenen unes dimensions de 0,32 x
0,17 m i no presenten bosell. L'escala disposa de passamà
ambdós costats, de disseny anatòmic.
Proposem la col·locació d'una franja de paviment de color i
textura diferenciada amb el paviment circumdant, de
profunditat 0,30 i l'amplada de tot el frontal de l'escala, al inici i
final d'aquesta.

Escala principal

Escala principal
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Existeix una escala que comunica únicament planta baixa amb
planta soterrani. Per raons de seguretat els ascensors d'ús
públic no arriben a planta soterrani, i per tant l'itinerari habitual
és aquesta escala, tot i que si és necessari, es fa ús dels
ascensors acompanyats de personal de seguretat. Tot i així,
en el futur es preveu reubicar l'oficina d'objectes perduts en
planta baixa.
Aquesta escala és de 3 trams de 12, 3 i 9 graons
respectivament. Els graons tenen unes dimensions de 0,30 x
0,17 m i no presenten altures. L'escala té passamans a
ambdós costats.

Escala principal

Proposem la col·locació de les altures dels graons, i és
recomanable que siguin de color contrastats.
Proposem la col·locació d'una franja de paviment de color i
textura diferenciada amb el paviment circumdant, de
profunditat 0,30 i l'amplada de tot el frontal de l'escala, al inici i
final d'aquesta.
Ascensors:
Existeix un nucli de tres ascensors que comunica totes les
plantes, i que presenten les mateixes característiques els tres.
Els ascensors tenen una capacitat de 8 persones, i unes
dimensions superiors a 1,10 m en el sentit perpendicular i 1,40
m en el sentit d'accés.
Les portes d'accés són automàtiques, permeten un ample de
pas de 0,80m, i davant d'elles és possible inscriure un cercle
de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles.
Les cabines d'ascensor disposen de passamans i d'un mirall.
Les botoneres, tant interior com de replà, estan situades entre
1,00 i 1,20 m d'alçada, i presenten numeració en relleu.
L'ascensor disposa d'un sistema visual que informa als usuaris
de les diferents parades.

Escala principal

Nucli ascensors

Proposem la col·locació al costat de la porta de l'ascensor en
cada planta, d'un número en alt relleu que identifiqui la planta,
amb unes dimensions mínimes de 10 x 10 cm i a una alçada
de 1,40 m.
Recomanem que la informació visual de parada s'acompanyi
d'informació acústica.

Detall botoneres

VALORACIÓ

EDIFICI: EDIFICI AVINGUDES

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.05.09

MI. de barana d'acer inoxidable per escales.
Un. col·locació de protecció d'alçada de graó

4,00
24,00

223,94
54,45

Total capítol 05

Total
Eu.

895,75
1.306,80
2.202,55 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.02

MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la
preparació.
Un. de senyalització en Braille, imprès en làmina
autoadhesiva en soport de vinil.

E.06.04

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

10,00

55,98

559,84

12,00

51,42

617,07

Total capítol 06

1.176,91 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.12

Unitat canvi de rentamans.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.
Un. Numero en relleu, de material plàstic, adherit
directament en superficie.
Unitat de substitució d'aparell sanitari existent

E.07.28
E.07.33

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

5,00

447,87

2.239,37

8,00
5,00

20,73
691,80

165,88
3.459,00

Total capítol 07

5.864,25 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.15

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.
Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.16
E.08.18

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

5,00

335,91

1.679,53

5,00

787,93

3.939,63

5,00

1.036,75

5.183,73

Total capítol 08

10.802,89 €

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. obres de redistribució, inclosos els acabats i les
obres prèvies.

E.12.24

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

5,00

447,87

2.239,37

25,00

1.119,69

27.992,14

Total capítol 12

30.231,51 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives
Codi

Descripció del concepte

E.16.02

Unitat de desplaçament de porter automàtic / timbre
d'emergència

Amid. Preu partida
Eu.

1,00

186,90

Total capítol 16

Total
Eu.

186,90
186,90 €

