DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

ESTUDI
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EDIFICI: PALAU SOLLERIC
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Cultural
P. Baixa + P. 3 + P.Sot
c/ Passeig del Born, 27
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible
Altres:

Parc. Accessible X

Practicable

No accessible

En obres

Tancat

Edifici derruït

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 Palau Solleric està situat al passeig del Born, al centre del
municipi.

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

L'anàlisi s'ha realitzat únicament a partir de la visita a les
instal·lacions.
L'edifici es desenvolupa en planta baixa, tres plantes pis i una
planta soterrani.

Planta baixa:
En aquesta planta trobem el vestíbul, sales d'exposicions, una Total
oficina de turisme, una llibreria i una cafeteria.
Imprevistos 10% total
Planta primera, segona i soterrani:
Pressupost d'Execució Material
Són sales d'exposicions.
Planta tercera:
En aquesta planta hi ha les oficines i una biblioteca.

Eu.
20.512,21
14.986,15
1.633,50
1.679,53
1.383,60
10.226,46
671,81
895,75
5.374,49
384,30
57.747,80
5.774,78
63.522,58 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta baixa:
Accés:
L'edifici es troba identificat per mitjà d'un cartell al costat de la
porta d'entrada.
Existeixen tres entrades a l'edifici, un per al museu, un per a
l'oficina de turisme que existeix, i l'altra per a la cafeteria.
L'entrada al museu està formada per una porta de dues fulles
que permeten un pas lliure de 0,80 m cada una. Les fulles són
de vidre i estan senyalitzades per mitjà del logo situat a 1,50
m d'altura. Al llindar de la porta existeix un ressalt de 12 cm
d'altura. Existeix una segona porta d'idèntiques
característiques situada a 1 m de distància. Ambdues portes
es troben sempre obertes quan el museu està obert.
A l'interior existeix una moqueta no fixa.
Proposem senyalitzar les fulles de la porta per mitjà d'una
franja de color contrastat de 5 cm d'ample situada a 1,50 m
d'altura.
Ja que és l'entrada principal al museu, proposem la creació
d'un pla inclinat per eliminar el ressalt existent al llindar de la
porta. Per tal d'incloure aquesta rampa, és necessari eliminar
la primera porta, i substituir la segona porta, per una porta
automàtica corredera, ja que en el replà davant de la porta no
hi ha espai suficient per inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m
en un pla horitzontal.
Proposem que la moqueta sigui fixa i es trobi enrassada amb
el paviment circumdant.

Les portes de l'oficina de turisme i de la cafeteria estan
formades per dues fulles que permeten un pas lliure de 0,80 m
cada una. Les fulles són de vidre i estan senyalitzades per
mitjà del logo situat a 1,50 m d'altura. Al llindar de les portes
existeix un ressalt de 12 cm d'altura, que en la porta de
l'oficina de turisme, està salvat per un pla inclinat a 45º de
0,20 de profunditat.

EDIFICI: PALAU SOLLERIC

FOTOS

Entrada principal museu

Detall entrada principal museu

Oficina de turisme

Proposem senyalitzar les fulles de la porta per mitjà d'una
franja de color contrastat de 5 cm d'ample situada a 1,50 m
d'altura.
No creiem necessari eliminar el ressalt de la porta de la
cafeteria, ja que s'hi pot accedir des de l'interior, entrant per la
porta principal del museu.
Detall entrada per l'oficina de turisme
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FOTOS

Atenció al públic:
Com que el museu és d'entrada lliure, no existeix un
mostrador de venda d'entrades pròpiament. Existeix un punt
de seguretat. Aquest presenta un taulell a 1,05 m d'altura.
A l'oficina de turisme existeix un mostrador d'atenció al
ciutadà, el taulell del qual es troba situat a 1,10 m en tot el seu
llarg.
Proposem la substitució dels taulells per uns en el que
almenys un tram, l'alçada del taulell fos com a màxim de 0,85
m.

Atenció al públic del museu

Existeix un directori dels espais en què està format el museu,
però no existeix plànol del mateix.
Recomanem col·locar al vestíbul de l'edifici un plànol de
l'edifici al costat del directori. És recomanable que tota
aquesta informació també es trobi en sistema braille.

Comunicació horitzontal:
Les sales d'exposicions interiors es troben a un únic nivell, al
mateix que el vestíbul. Les sales són espais diàfans i lliures
d'obstacles, i en qualsevol punt és possible inscriure un cercle
de diàmetre 1,50 m. No existeixen portes que separin les
diferents sales. Els passos d'una a l'altra, sempre permeten un
ample de pas superior a 0,80 m.
L'oficina de turisme es troba al mateix nivell que el vestíbul, i
no presenta desnivells ni graons. L'espai és diàfan i es
possible inscriure en qualsevol punt un cercle de diàmetre
1,50 m. Entre el vestíbul i l'oficina de turisme existeix una
porta de dues fulles de vidre que permeten un pas lliure de
0,80 m cada una, i sempre estan obertes mentres l'edifici està
en funcionament.

Atenció al públic de l'oficina de turisme

Directori de serveis

La llibreria es troba a dos nivells, una part es troba al mateix
nivell que el vestíbul, i l'altre es troba 0,95 m elevat. Per
salvar aquest desnivell existeix una escala de 5 graons de
dimensions 0,28 x 01,9 m. No creiem necessari adaptar
aquesta part, ja que és de dimensions reduïdes i de difícil
execució.
La cafeteria es troba a un únic nivell, al mateix que el vestíbul.
L'espai és diàfan i lliure d'obstacles. Entre el vestíbul i la
cafeteria existeix una porta de dues fulles de vidre que
permeten un pas lliure de 0,80 m cada una.

Planta baixa
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Existeix una sala d'exposicions exterior, en el pati interior de
l'edifici. Per accedir-hi existeix una rampa i un tram d'escales.
La rampa té una longitud de 7m, una amplada de 0,90 m en el
punt més desfavorable i una pendent del 8%. La rampa no
disposa de passamans ni baranes. Al replà superior no és
possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m.
El tram d'escala està format per quatre graons de dimensions
1,20 x 0,10 m cada un, i l'estesa es troba en pendent. L'escala
no disposa de passamans ni baranes.
Rampa i escala d'accés al pati
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats de
la rampa i de l'escala, i a dues altures, a 0,70 m per a
persones amb cadira de rodes i a 1,00 m per a persones
ambulants. També proposem, la col·locació d'un sòcol inferior
d'altura mínima de 5 cm al costat desprotegit de la rampa.
Proposem modificar la pendent de la rampa per tal d'ampliar
el replà superior i tingui una profunditat mínima de 1,50 m.
Proposem la modificació de l'escala per tal que les esteses
quedin en un pla horitzontal.
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.

Rampa i escala d'accés al pati

Per accedir al pati existeix una porta de dues fulles de vidre
que permeten un pas lliure de 0,80 m cada una. Les fulles de
vidre no es troben senyalitzades.
Proposem senyalitzar les fulles de la porta de vidre mitjançant
la col·locació d'una franja de color contrastat de 5 cm d'ample,
situada a 1,50 m d'altura.
Sala exterior (pati interior)
La sala d'exposicions exterior del pati està formada per una
zona central i un perímetre on estan col·locades les obres. La
zona central està en pendent (un 7% aproximadament), i el
paviment és força irregular. La zona perimetral es troba en un
pla horitzontal i el paviment és regular i no presenta ressalts.

Sala exterior (pati interior)

51

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: PALAU SOLLERIC

FOTOS

Proposem construir un itinerari adaptat des de la porta
d'entrada fins a la zona perimetral. Per tal de considerar-se un
itinerari adaptat aquest ha de tenir una amplada mínima de
0,90 m, i el paviment ser dur i no presentar ressalts ni graons.
Com l'itinerari es trobaria en pendent, proposem col·locar
passamans a ambdós costats, a dues altures, de disseny
anatòmic.

Serveis higiènics:
En aquesta planta no existeixen serveis higiènics.

Planta primera:
Comunicació horitzontal:
Aquesta planta està ocupada per sales d'exposició. Les sales
es troben a un mateix nivell, a excepció d'una sala, la que es
troba sobre el vestíbul, que es troba aixecada.
Les sales són espais diàfans i lliures d'obstacles, i en
qualsevol punt és possible inscriure un cercle de diàmetre
1,50 m. No existeixen portes que separin les diferents sales.
Els passos d'una a l'altra, sempre permeten un ample de pas
superior a 0,80 m.
Per accedir a la sala que es troba a un nivell diferent,
existeixen dues escales, una a cada costat de la sala, i que
comunica amb els dos costats de la planta. L'escala està
formada per 3 graons de dimensions 0,28 x 0,20 m cada un.
L'escala no disposa de baranes ni passamans.
Proposem construir unes rampes que salvin el desnivell entre
les sales. La rampa seria de dos trams, de 3 m de longitud
cada una, una amplada de 0,90 m i una pendent del 10%. Els
replans tindrien una profunditat mínima de 1,20 m. La rampa
ha de disposa de passamans a ambdós costats i a dues
altures, i ser de disseny anatòmic. A més, la barana ha de
disposar d'un sòcol inferior de 5 cm d'altura mínima al costat
del desnivell.

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics format
per una cabina per a dones i una per a homes. Cap de les
cabines es troba adaptada, però existeix una cabina adaptada
en planta segona.

Sales d'exposicions pl. primera

Sales d'exposicions pl. primera

Nucli higiènic

Cambra higiènica per a dones
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Planta segona:
Comunicació horitzontal:
Aquesta planta està ocupada per sales d'exposició i es troben
totes a un mateix nivell. Les sales són espais diàfans i lliures
d'obstacles, i en qualsevol punt és possible inscriure un cercle
de diàmetre 1,50 m. No existeixen portes que separin les
diferents sales. Els passos d'una a l'altra, sempre permeten un
ample de pas superior a 0,80 m.
En aquesta planta existeix un balcó que dóna al pati interior.
Les portes per accedir-hi estan formades per dues fulles de
vidre que permeten un pas lliure de 0,80 m cada una. Les
fulles de vidre es troben senyalitzades per mitjà del logo de
l'ajuntament a 1,50 m d'altura.
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Planta segona

Proposem la col·locació d'una franja de color contrastat de 5
cm d'ample situada a 1,50 m d'altura.

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics amb
una cabina adaptada, que es troba senyalitzada com a tal.
La porta de la cabina és corredera i permet un pas lliure de
0,80 m d'ample.
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 no
existeix un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la
transferència lateral. L'inodor disposa de dues barres de
suport, i una d'elles 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
pressió. El cantell inferior del mirall es troba situat a 0,90 m
d'altura.
La cabina no disposa d'un timbre d'emergència.

Planta segona

Cambra higiènica adaptada

Proposem desplaçar l'inodor cap a la porta, de tal manera que
al seu costat existeixi un espai lliure d'ample mínim 0,80 m,
per a l'apropament lateral. També proposem retallar el marbre
del rentamans per aconseguir aquest espai d'apropament.
Proposem la col·locació d'un timbre d'emergència, situat a
l'espai d'apropament a 0,90 m d'altura.

Cambra higiènica adaptada
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Planta tercera:
Comunicació horitzontal:
Aquesta planta presenta dos nivells, en un es troba la
biblioteca i en l'altre es troben les oficines d'administració i
direcció.
La biblioteca es troba al mateix nivell que l'embarcament de
l'ascensor. La porta d'entrada és d'una fulla de vidre que
permet un pas lliure de 1,10 m d'ample i els tiradors són de
tipus palanca. La porta està senyalitzada per un logo i l'horari
situats a 1,50 m d'altura.
La biblioteca és un espai diàfan i sense desnivells, i en
qualsevol punt és possible inscriure un cercle de diàmetre
1,50 m. En alguns punts les bigues del sostre pengen per sota
dels 2 m d'altura.

EDIFICI: PALAU SOLLERIC
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Planta tercera

Proposem la col·locació a la porta de la biblioteca d'una franja
de color contrastat de 5 cm d'ample situada a 1,50 m d'altura.

Les oficines es troben a 1,60 m per sobre del nivell de
l'embarcament de l'ascensor, i s'hi accedeix a través de dues
escales, unes situades a l'embarcament de l'ascensor, i l'altra
situada al costat de la biblioteca.
L'escala al costat de l'ascensor és d'un tram de 7 graons de
dimensions 0,28 x 0,18 m. L'escala només disposa d'un
passamà a un costat.
L'altre escala està formada per tres trams de 2,3 i 2 graons de
dimensions 02,28 x 0,16 m. L'escala no disposa de
passamans.
Proposem afegir una parada de l'ascensor i que doni accés al
nivell de les oficines, ja que el desnivell és excessiu i no és
possible col·locar una rampa.

Biblioteca

Oficines

La porta d'entrada és d'una fulla de vidre que permet un pas
lliure de 1,00 m d'ample i els tiradors són de tipus palanca. La
porta està senyalitzada per un logo situat a 1,50 m d'altura.
Les oficines són un espai diàfan i en qualsevol punt és
possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m. En alguns
punts les bigues del sostre pengen per sota dels 2 m d'altura.
Per accedir al despatx del director existeix un graó de 0,12 m.
La porta del despatx és d'una fulla que permet un pas lliure de
0,80 m i els tiradors són de tipus giratori.
Oficines
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Proposem la construcció d'una rampa que salvi el desnivell
per accedir al despatx de direcció. La rampa tindrà una
longitud de 1,00 m, una amplada de 0,90 m i una pendent del
12 %. La rampa ha de disposar de passamans a ambdós
costats.
Proposem substituir els tiradors de la porta del despatx per
uns que siguin de tipus palanca o pressió.

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics format
per una cabina per a dones i una per a homes. Cap de les
cabines es troba adaptada.

Planta soterrani:
Comunicació horitzontal:
Aquesta planta és més petita que les altres, i és la projecció
de l'oficina de turisme i la cafeteria de la planta baixa.
Aquesta planta es troba plena de desnivells, està formada per
petites sales, a les quals s'hi accedeix a través de trams
d'escales de 3 graons cada un. Les escales no disposen de
baranes ni passamans. I en els passos entre sales l'altura del
pas és inferior a 2,00 m.

Planta soterrani

Planta soterrani

Creiem que aquesta planta no compleix les condicions per ser
una sala d'exposicions oberta al públic, i adaptar-la no és
possible.

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics que
comunica directament amb la cafeteria. Cap de les cabines es
troba adaptada.

Escala principal

Comunicació vertical:
Escales:
Existeixen cinc escales de comunicació vertical, però només
una d'elles comunica totes les plantes.
(1) L'escala principal que comunica totes les plantes, excepte
la planta soterrani, està formada per dos trams per planta de 8
i 9 graons cada un, de dimensions 0,32 x 0,20 m. En un dels
trams els graons no disposen d'altura. L'escala només té
à
d l
t t

Escala principal
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Proposem col·locar altures als graons de l'escala principal.
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats.
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.
(2) Existeix una escala situada al pati interior que comunica la
planta baixa amb la planta segona. L'escala és senyorial, de
pedra, està format per dos trams simètrics i un tram central,
de 14 i 10 graons cada un.
Al ser un element patrimonial, i existir ja un recorregut
accessible no creiem necessari intervenir en aquesta planta.

Escala senyorial

(3) Per accedir a la planta soterrani, existeix una escala en
planta baixa, d'un únic tram de 11 graons, de dimensions 0,28
x 0,20 m cada un. L'escala disposa de passamà a un dels
costats.
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats.
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 a planta soterrani

(4) Existeix una escala que comunica la planta baixa i la
planta primera, que està situada a una de les sales
d'exposicions. L'escala és de dos trams de 12 graons cada un,
de dimensions 0,28 x 0,18 m respectivament. L'escala no
disposa de passamans.
Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats.
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.

(5) Existeix una segona escala que comunica la planta baixa i
la planta primera i està situada al pati interior. L'escala està
formada per un tram de 6 graons.
Al ser un element patrimonial, i existir ja un recorregut
accessible no creiem necessari intervenir en aquesta planta.

Escala interior a planta primera

Escala interior a planta primera

51

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Ascensor:
Existeixen dos ascensors que comunica les plantes de planta
baixa fins a planta tercera. Els ascensors no arriben a planta
soterrani.
Un dels ascensors és adaptat, té 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 0,80 m, i
davant d'elles és possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50
m lliure d'obstacles. La cabina disposa de passamans.
Les botoneres, tant interior com de replà, estan situades entre
0,90 i 1,30 m d'alçada, i no presenten numeració en relleu ni
Braille.
Proposem canviar la botonera per una que disposa de
numeració en relleu o en braille. També recomanem que
existeixi informació visual i acústica de les parades.
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.
Com que proposem afegir una parada per donar accés a les
oficines, proposem substituir l'ascensor petit no adaptat per un
que tingui unes característiques que el podem considerar
adaptat.
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Botonera interior

Interior cabina ascensor

VALORACIÓ
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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.01.11

Unitat d'afegiment d'una parada a un altre nivell en
ascensor existent, incloses les obres corresponents.
Unitat d'adaptació cabina ascensor i maquinària
existent.
Un. Instal·lació de senyalització acústica i lluminosa
en plataforma d'accés (per planta)
Un. Instal·lació de senyalització acústica i lluminosa
a l'interior de la cabina
Un. Instal·lació de botonera adaptada (replà)
Un. Instal·lació de botonera adaptada (interior de cabina)

E.01.17
E.01.18
E.01.19
E.01.20
E.01.21

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

11.196,86

11.196,86

1,00

5.183,73

5.183,73

1,00

448,39

448,39

1,00
1,00
1,00

2.669,00
160,15
854,08

2.669,00
160,15
854,08

Total capítol 01

20.512,21 €

Capítol 03 Rampes
Codi

Descripció del concepte

E.03.03

M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies.
M2. de rampa a l'interior per desnivells de 0.50 -1.20 m.,
incloses les obres prèvies.
Ml. de eliminació de ressalt i creació de pla inclinat
Ml. de col·locació de sòcol inferior a barana

E.03.04
E.03.14
E.03.15

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

559,84

559,84

20,00
3,00
14,00

671,81
180,60
32,02

13.436,23
541,80
448,28

Total capítol 03

14.986,15 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid. Preu partida
Eu.

E.05.09

Un. col·locació de protecció d'alçada de graó

30,00

54,45

Total capítol 05

Total
Eu.

1.633,50
1.633,50 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

E.06.02

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

Amid. Preu partida
Eu.

30,00

55,98

Total capítol 06

Total
Eu.

1.679,53
1.679,53 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.33

Unitat de substitució d'aparell sanitari existent

Amid. Preu partida
Eu.

2,00

691,80

Total capítol 07

Total
Eu.

1.383,60
1.383,60 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.09

Unitat de portes automàtiques corredisses, elèctriques,
de vidre de seguretat, de total 3.30 ml. d'amplada.
Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.19

Amid. Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

10.077,17

10.077,17

1,00

149,29

149,29

Total capítol 08

10.226,46 €

Capítol 09 Pavimentació
Codi

Descripció del concepte

E.09.04

M2. de pavimentació de pista exterior, de formigó, acabat
lliscat, incloses les obres prèvies.

Amid. Preu partida
Eu.

15,00

44,79

Total capítol 09

Total
Eu.

671,81
671,81 €

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.

Amid. Preu partida
Eu.

2,00

447,87

Total capítol 12

Total
Eu.

895,75
895,75 €

Capítol 13 Passamans
Codi

Descripció del concepte

Amid. Preu partida
Eu.

E.13.01

MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret.

96,00

55,98

Total capítol 13

Total
Eu.

5.374,49
5.374,49 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.04

Un. Col·locació de franja senyalitzadora cromàticament
contrastada a l'alçada dels ulls

Amid. Preu partida
Eu.

9,00

42,70

Total capítol 14

Total
Eu.

384,30
384,30 €

