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FITXES DE RÈTOLS I PLÀNOL TURÍSTIC 



FOTOGRAFIES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El municipi disposa d'elements de retolació SI NO
La ubicació dels rètols permet un ample de pas lliure de 0,90-1,50m SI NO
Alçada mínima de vol de 2,20m SI NO
Existència d'un disseny uniforme en tots els rètols existents en el municipi SI NO
Els rètols responen a criteris de senyalètica SI NO

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

Contrast cromàtic entre lletra i fons SI NO
Tipografia neta i clara SI NO
Lletres de mida suficient per a ser llegides a certa distància SI NO
Text justificat a l'esquerra SI NO
Existència de suficient espai entre dues línies de text SI NO
Combinació de lletres majúscules i minúscules SI NO
S'eviten les abreviatures en el text SI NO
Es pot interpretar el contingut del missatge independentment del idioma SI NO
Format de números en xifres, evitant els números romans SI NO
Iconografies reconegudes internacionalment SI NO
Si existeixen fletxes es posaran al costat del text que acompanyin SI NO
Si les fletxes indiquen direcció a l'esquerra o endavant, es situaran a
l'esquerra del text, si indiquen direcció a la dreta es situaran a la dreta SI NO
El material del suport de la rotulació és mat (no emet brillantors) SI NO

DIAGNÒSTIC GENERAL

X Adaptat

DIAGNOSI D'ACCESSIBILITAT

RÈTOLS I CARTELLS INDICATIUS
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FOTOGRAFIES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El municipi disposa de plànol turístic gratuït SI NO
El paper de impresió és mat SI NO
Al doblegar el paper els plecs no coincideixen amb textos SI NO
Existència de títol amb identificació de la publicació en la coberta SI NO
La orientació del plànol és horitzontal SI NO
Si existeixen imatges estaran ben enfocades i preferiblement a color SI NO
Els textos no estan superposats a les imatges, sinó al costat SI NO
Les imatges no estan intercalades amb el text, sinó ordenades SI NO
Els paràgrafs escrits no seran massa extensos SI NO
El text està justificat a l'esquerra SI NO
Tipografia neta i clara SI NO
Contrast cromàtic entre lletra i fons SI NO
Grandària mínima del text de 12 SI NO
Existència de com a màxim dos tipus de lletra SI NO
Existència de suficient espai entre dues línies de text SI NO
Combinació de lletres majúscules i minúscules SI NO
Es pot interpretar el contingut del missatge independentment del idioma SI NO
Existència de informació en diferents idiomes SI NO
Format de números en xifres, evitant els números romans SI NO
Si s'utilitzen icones, seran reconegudes internacionalment SI NO
Existència de nomenclàtor amb sistema de localització de coordenades SI NO
Si s'amplien àrees del plànol cal que es referenciin en el plànol general SI NO
Identificació clara mitjançant colors de les àrees verdes, àrees industrials 
i zones urbanes SI NO
Els colors utilitzats estaran identificats amb la corresponen llegenda SI NO
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FITXES D’EDIFICIS MUNICIPALS 



01.- Centre de dia InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



01.- Centre de dia

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



01.- Centre de dia

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



01.- Centre de dia

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



01.- Centre de dia

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



02.- Casal d'avis InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



02.- Casal d'avis

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



02.- Casal d'avis

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



02.- Casal d'avis

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



03.- Ràdio municipal InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



04.- Escola bressol InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



04.- Escola bressol

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



05.- Ajuntament InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



05.- Ajuntament

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



05.- Ajuntament

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



05.- Ajuntament

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



06.- Escola de música InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



06.- Escola de música

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



06.- Escola de música

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



06.- Escola de música

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



06.- Escola de música

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



07.- Punt Jove InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



07.- Punt Jove

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



08.- Casal de la Dona

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



09.- Escola Pau Vila InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



09.- Escola Pau Vila

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



09.- Escola Pau Vila

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



09.- Escola Pau Vila

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



09.- Escola Pau Vila

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



10.- Zona esportiva InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



10.- Zona esportiva

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



10.- Zona esportiva

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



10.- Zona esportiva

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



10.- Zona esportiva

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



11.- Pavelló InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



11.- Pavelló

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



11.- Pavelló

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



11.- Pavelló

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



12.- Pistes de tenis i pàdel InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



12.- Pistes de tenis i pàdel

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



12.- Pistes de tenis i pàdel

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



12.- Pistes de tenis i pàdel

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



12.- Pistes de tenis i pàdel

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



13.- Centre de lectura InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



13.- Centre de lectura

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



13.- Centre de lectura

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



15.- Deixalleria InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



15.- Deixalleria

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE



15.- Deixalleria

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



15.- Deixalleria

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



15.- Deixalleria

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)



16.- Cementiri InaccessibleConvertibleAdaptat

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Accessos

Accés
Senyalització exterior amb cartell contrastat que informi de
l'activitat

Si No NE

Cartell ubicat a la dreta de la porta d'accés (la millor alçada és entre
els 1,10 i els  1,50m, o bé per duplicat, entre 1,00 i 1,40m i entre
1,40 i 1,80m)

Si No NE

Incorpora caràcters en braille o en relleu i permet l'aproximació Si No NE
Existència de il·luminació exterior de l'accés Si No NE
Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i 1,70
m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte de seguretat o automàtiques) tindran
un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca situats entre els 0,80 i els
1,40m d'alçada (recomanable 1,00m)

Si No NE

Alçada timbres i intèrfons <= 1,40m Si No NE

Vestíbuls

Vestíbul
Itineraris principals (accés - recepció - ascensors) senyalitzats amb
paviment diferenciat (textura i color)

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

Directori Serveis
Existència de directori de serveis Si No NE
Existència de plànol en relleu Si No NE
Directori en un lloc visible del vestíbul a una alçada d'entre 1,20 i
1,80m amb línia central a 1,60m que informi dels serveis de
l'edifici i de la seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara, amb un bon contrast de color respecte
del fons i en relleu i/o Braille

Si No NE

Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE



16.- Cementiri

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Punts d'atenció al públic
Existència d'un punt d'atenció al públic fàcilment identificable en el
vestíbul

Si No NE

Punts d'atenció al públic clarament senyalitzats dins dels itineraris
principals de l'edifici

Si No NE

Diferenciació cromàtica del mostrador o taula d'atenció al públic,
respecte dels paraments adjacents

Si No NE

Ús dels principals idiomes internacionals en punts d'àmbit
especialment turístic

Si No NE

Existència de bucle magnètic per a persones amb audiòfon amb
posició "T" i d'un altaveu amb commutador per a l'ús alternatiu
d'ambdós sistemes d'ajuda en la comunicació (únicament en edificis
principals)

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Existència de dispositiu de informació sonora tipus Ciber
(radiofreqüència) accionable mitjançant mando a distància

Si No NE

Espais

Lavabos
Existència de servei higiènic adaptat o considerat com a tal Si No NE
Lavabos i cabines adaptades senyalitzats amb el pictograma
internacional d'accessibilitat

Si No NE

Existència de senyalització tàctil sobre maneta (H homes i D
dones) en alt relleu

Si No NE

Porta amb elements de tancament de pressió o palanca Si No NE
Disposa d'una alarma d'avís en cas de caiguda o qualsevol altra
necessitat

Si No NE

Senyalització visual de localització dels comandaments de dutxa (en
cas d'existir)

Si No NE

Sales
L'edifici disposa de sales de gran afluència de públic (sales de plens,
auditoris, teatres, etc.)

Si No NE

Diferenciació cromàtica de portes, parets i paviment Si No NE
Portes parcialment transparents amb contacte visual des de passadís Si No NE
Existència de senyalització visual o tàctil del cantell d'escenaris
i tarimes

Si No NE

Existència de senyalització lumínica en els graons Si No NE
Existència de sistema de megafonia amb sistema d'inducció, bucles
magnètics o altres (per a cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Existència de possibilitat de transcripció de missatges verbals (per a
cinemes, teatres, auditoris, etc.)

Si No NE

Disponibilitat d'audio-guies en diferents idiomes (únicament en punts
d'interès turístic)

Si No NE

Disponibilitat de guies en braille (únicament en museus o similars) Si No NE
Existència de sistemes alternatius: maquetes, etc. Si No NE

Itineraris interiors

Itineraris
Senyalització clara de la ubicació (itineraris) d'ascensors, escales o
rampes, lavabos i la resta de serveis de l'edifici

Si No NE

Itineraris principals senyalitzats amb paviment diferenciat per a
persones invidents

Si No NE

Inexistència de paviments excessivament brillants Si No NE
Inexistència de moquetes o materials que atenuïn l'eco (dificulten la
identificació d'obstacles als invidents)

Si No NE

En espais oberts o edificis amb itineraris establerts (museus), els
recorreguts estan senyalitzats amb paviment diferenciat o altres

Si No NE
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Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Directoris de Serveis
Existència de directori de serveis en totes les plantes Si No NE
Existència de plànol en relleu en totes les plantes Si No NE
Directori en un lloc visible a una alçada d' entre 1,20 i 1,80m amb
línia central a 1,60m que informi dels serveis de l'edifici i de la
seva ubicació

Si No NE

Tipologia de lletra clara i amb un bon contrast de color Si No NE
La informació es troba escrita en llenguatge Braille o en relleu Si No NE
Els cartells informatius permeten l'apropament Si No NE
Informació bàsica, concisa i amb símbols senzills. En el cas de molta
informació i poc espai, es recomana col·locar la informació bàsica tot
remetent al punt d'informació

Si No NE

Ascensors
Existència d'ascensor en l'edifici Si No NE
Ascensors clarament senyalitzats amb el pictograma internacional
d'accessibilitat

Si No NE

Existència de nº de planta en relleu (recomanable també en
braille) al costat dret de la porta de l'ascensor, aproximadament
a una alçada de 1,40m i d'unes dimensions mínimes de
0,1x0,1m

Si No NE

Espai d'aproximació davant de l'ascensor senyalitzat amb paviment
tàctil diferenciat

Si No NE

Paviment de la cabina no lliscant, sense catifes o similars sense
fixar, i enrasat en l'embarcament. S'admet una diferència de
0,02m entre la cabina i el paviment

Si No NE

Existència de paraments parcialment transparents (portes o laterals)
en contacte visual des de plantes

Si No NE

Existència de mirall en el frontal de la cabina en ascensors d'accés
únic

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en cabina de les
parades i altres moviments (pujar, baixar, etc.)

Si No NE

Existència de informació sonora i visual en replans de les parades i
altres moviments

Si No NE

Existència de botonera de replà al costat de la porta de
l'ascensor entre els 1,00 i 1,40m d'alçada

Si No NE

Existència de botonera interior de cabina situada en un dels
paraments laterals entre els 1,00 i els 1,40m d'alçada

Si No NE

Botonera amb numeració doble: en relleu i/o Braille Si No NE
Els botons d'alarma i parada destaquen dels altres pel seu color i
grandària

Si No NE

Rampes i escales
Inici i final senyalitzat en tota la seva amplària amb una franja
transversal de paviment diferenciat

Si No NE

Escales amb esteses i alçades cromàticament contrastades Si No NE
Rampes amb els plans inclinats contrastats cromàticament respecte
els replans

Si No NE

Graons aïllats senyalitzats amb una banda rugosa de 0,05m de
color contrastat separada 0,03m del cantell del graó

Si No NE

Existència de passamans i baranes de protecció d'un color
contrastat

Si No NE

Existència del nº de planta en relleu o escriptura en Braille en la part
interior del passamà

Si No NE



16.- Cementiri

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Portes i interruptors
Portes de color viu contrastat amb parets i passadissos Si No NE
Existència de rètol informatiu contrastat, en relleu i/o en braille, ubicat
a la dreta de la porta a una alçada entre 1,10 i 1,50m ( o bé per
duplicat, entre 1,00 i 1,40m, i entre 1,40 i els 1,80m), permetent
l'aproximació

Si No NE

Portes transparents senyalitzades amb franja horitzontal >=
0,05m d'amplada, contrastada, ubicada a 1,50m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Panells transparents senyalitzats amb franges en tota la seva
amplada de colors vius i entre 0,80 i 1,70m d'alçada
(recomanació ONCE: 2 bandes contrastades de 0,20m, la
primera entre 1,00 i 1,20m d'alçada, i la segona entre 1,50 i
1,70m)

Si No NE

Portes de vidre (excepte les de seguretat o automàtiques)
tindran un sòcol d'alçada >= 0,30m

Si No NE

Porta de vidre dins d'un panell del mateix material, s'emmarca amb
una banda de color viu

Si No NE

Poms i manetes contrastats amb la porta i accionats amb
mecanismes de pressió o de palanca, i situats entre els 0,80 i
els 1,4cm d'alçada

Si No NE

Interruptors contrastats amb l'entorn i amb pilot lluminós, accionats
mitjançant mecanismes de pressió situats entre els 0,80 i els 1,40m
d'alçada

Si No NE

Sistemes d'emergència

Sistemes d'emergència
Existència d'alarma visual i sonora Si No NE
Senyalització d'extintors i mànegues mitjançant pictogrames
normalitzats

Si No NE

Senyalització de vies d'evacuació mitjançant fletxes de direcció Si No NE
Portes d'emergència cromàticament contrastades Si No NE
Existència de pilots d'emergència Si No NE
Existènica de plànol amb indicació de les vies d'evacuació en totes
les plantes

Si No NE

En vies d'evacuació: pantalles electròniques programables,
encaminaments a les sortides amb emissors de centelleigs
lluminosos i senyalització i abalisament fotoluminiscent

Si No NE

Existència d'avisadors acústics amb anunci sonor codificat no
estrident (megafònic, parlat o pregrabat)

Si No NE

Existència de sistema de megafonia Si No NE
En vies d'evacuació:orientar a les vies d'evacuació amb línies de so
en seqüència seguint el sentit de la sortida (aplicar amb la màxima
precaució per a no crear confusió)

Si No NE



16.- Cementiri

Nota: Els conceptes en negreta són d'obligat compliment segons decret 135/1995 de Catalunya.

Megafonia i sistemes de retolació

Megafonia
Existència de sistema de megafonia Si No NE
Informació és clara i concisa i el missatge va precedit d'un senyal
d'avís o repetició Si No NE

Megafonia sempre activa (fil musical, comercial, etc.) com a
referència espaial per als invidents

Si No NE

Volum calibrat en funció del soroll ambiental (baix nivell sonor ben
distribuït mitjançant altaveus de banda ampla > 30 W )

Si No NE

Els altaveus permeten l'apropament a les persones amb discapacitat
auditiva Si No NE

En vestíbuls, la megafonia s'acompanya de bucles magnètics i
amplificadors de camp magnètic per a persones portadores
d'audiòfon amb posició "T"

Si No NE

La zona immediata als bucles magnètics està lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics

Si No NE

Instal·lació anunciada amb pictogrames (rètol amb la inscripció
"Megafonia condicionada")

Si No NE

Sistemes de retolació
Existència d'un sistema de rotulació de característiques similars en la
totalitat de l'edifici

Si No NE

Existència d'un rètol identificatiu al costat de cada sala d'accés públic Si No NE
Els rètols permeten aproximar-se i allunyar-se en funció de les
necessitats del lector

Si No NE

Alçada dels rètols entre els 1,10 i els 1,50m, o bé per duplicat,
entre 1,00 i 1,40m, i entre els 1,40 i els 1,80m

Si No NE

Il·luminació directa sobre rètols i senyalització general Si No NE
El disseny dels rètols no emetrà lluentors ni reflexos. S'eviten les
superfícies que puguin produir enlluernament. Recomanada la
utilització de vidre mat

Si No NE

Els caràcters són de traçada nítida i de disseny senzill, amb
colors contrastats entre text i fons i amb grandàries grans en
funció de la distància de lectura

Si No NE

Existència de la informació més rellevant en braille o alt-relleu Si No NE
Existència de informació acústica també en format visual per mitjà
d'un sistema de retolació dinàmic

Si No NE

Circulacions senyalitzades amb senzillesa i ús de simbologia de fàcil
comprensió

Si No NE

Il·luminació

Il·luminació d'espais
Il·luminació general completa sense ombres amb llum difusa
(recomana fluorescents)

Si No NE

Aprofitament de llum natural en combinació amb l'artificial Si No NE
Existència de protecció solar en les finestres Si No NE
Punts específics (entrades, escales, taquilles, punts d'informació,
controls, zona d'ascensors o altres) il·luminats amb major nivell
d'il·luminació

Si No NE

Només s'il·luminen amb llum directa els elements de senyalització i
informació

Si No NE

Pressupost

Nivell 1 (0 - 5.000 €)
Nivell 2 (5.000 - 15.000 €)
Nivell 3 (> 15.000 €)
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INFORME DE L’ESTAT DE L’ACCESSIBILITAT DEL LLOC WEB 

http://elpapiol.cat 

Introducció 

Del lloc web amb adreça http://elpapiol.cat, aquest informe avalua el compliment 

d'un subconjunt de la versió actual de les Pautes per a l'Accessibilitat del 

Contingut Web (WCAG 2.0), publicades per la Web Accessibility Initiative (WAI), 

grup de treball del World Wide Web Consortium (W3C).  

 

El W3C és un consorci d'empreses dirigit pel creador de la World Wide Web 

(WWW), Tim Berners-Lee. Els grups de treball del W3C creen recomanacions i 

pautes amb la missió d'assolir el màxim potencial de la WWW. 

 

Les WCAG 2.0 es poden classificar segons la seva temàtica per: 

 Estructura 

 Programació i Formularis 

 Navegació 

 Contingut 

I segons la seva prioritat, per: 

 Prioritat A 

 Prioritat AA 

 Prioritat AAA 

 

Per a fer aquest informe s'ha avaluat el compliment de totes les pautes de 

prioritats A i AA. De les pautes de prioritat AAA, només s’ha avaluat el 

compliment de les que no són altament costoses o complexes de portar a 

terme. 

 

La visió de les pàgines com a documents d'informació estructurada, i la cura 

amb l'ús semàntic del llenguatge HTML per tal de reflectir aquesta estructura, 

aconseguirà el compliment d'unes quantes pautes més. 



Complir les pautes citades a aquest document permetrà una millor experiència 

als usuaris del lloc amb discapacitats físiques, psíquiques, tècniques o 

circumstancials, i també als que no tenen cap discapacitat, ja que podran treure 

més profit de les eines que fan servir per assistir la seva navegació al lloc, com 

a ara el propi navegador web, o el seu cercador d'Internet. 

Estructura 

 

Les pàgines no compleixen amb les sintaxis valides de w3c, cal validar totes les 

pàgines. Es poden validar gratuïtament a http://validator.w3.org. Criteri 4.1.1 

nivell A. 

 

 

 

 

Programació i formularis 

 



Aquest formulari està etiquetat de forma incorrecta, ja que és obligatori 

identificar els textos que acompanyen cada caixa de text. 

Per exemple “nom” està codificat de la següent forma: 

<td class="formliteral">Nom*</td> 
    <td class="formcamp"><input name="nom" type="text" maxlength="200" 
class="formtext" style="width: 400px;"></td> 

Hi hauria de tenir la següent codificació: 

<td class="formliteral"><label for=”nom”>Nom<sup title=”camp 
obligatori”>*</sup></label></td> 
    <td class="formcamp"><input id=”nom” name="nom" type="text" maxlength="200" 
class="formtext" style="width: 400px;"></td> 

 

Destaquem també que es dona per suposat que l’usuari entendrà que quan un 

camp porta un “*” al costat, aquest fet implica que el camp es obligatori, cal 

explicar-ho al principi del formulari, i no assumir que tothom sap com creiem 

que funcionen les convencions d’Internet. 

Criteri 1.1.1 nivell A. 

Navegació 

Cal proporcionar opcions per saltar-se blocs d’enllaços com ara menús o grups 

d’enllaços a altres planes. Aquesta opció a d’estar disponible per a usuaris que 

utilitzin el teclat per navegar. Pauta 2.4.1 nivell A. Aquestes utilitats s’haurien de 

donar davant de conjunts d’enllaços com ara el menú principal o menús 

secundaris. 

 

Identificar el destí i funcionalitat dels enllaços, en els enllaços del cercador com 

ara (1,2,3) no es pot entendre a on ens duran els mateixos si els premem, cal 

doncs acompanyar-los d’un text que permeti aclarir l’objectiu de l’enllaç i 

amagar-lo desprès amb tècniques CSS si no es desitja que es visualitzi. Aquest 

fet incompleix el criteri 2.4.4 nivell A. 

 

 

Les pàgines web han de tenir títols que descriguin el seu tema o propòsit, en 

aquesta web totes les planes duen com a títol “Papiol”, per tant no existeix 

diferencia entre elles a nivell de títol, això incompleix el criteri 2.4.2 nivell A. 



Continguts 

Existeixen imatges sense text descriptiu ALT, o que el text descriptiu no es 

correspon a l’acció de la icona com ara els enllaços per fer més gran el text de 

la pàgina que actualment com a text descriptiu de l’acció tenen associat “1”,”2” i 

“3”, totes les imatges i elements no textuals cal acompanyar-los de l’element alt, 

en el cas de que la imatge no necessiti descripció per ser una imatge 

decorativa, l’acompanyarem d’un alt=”” o la incorporarem a la pàgina mitjançant 

CSS. Pauta 1.1.1 nivell A. 

 

 

 

El textos de la pàgina han de poder-se augmentar fins un 200% sense que es 

perdi funcionalitat en la pàgina, totes les fonts de lletra cal que defineixin la 

dimensió amb unitats relatives com ara “em” o “%” i no fixes com px o pt. Criteri 

1.4.4 nivell AA. 

 

 

 

 

En aquesta web existeixen documents PDF, tot i que PDF no és una tecnologia 

pròpia de navegador web ni pertany al W3c, és necessari fer esment en que la 

informació que contenen aquests PDF no està disponible en cap altra part de la 



web, per tant, malgrat que el més adequat seria que aquesta informació pogués 

ser consultada amb tecnologies estàndard de la web com ara Html, si pel motiu 

que sigui això no és viable, almenys aquesta documentació s’ha de presentar 

de la forma més accessible possible, és necessari doncs que la informació 

continguda en PDF i que no estigui en versions alternatives s’etiqueti de forma 

convenient de manera que es pugui consultar i transformar amb facilitat, 

actualment gairebé tots els documents en PDF estan en format text, tot i que 

estructuralment no tenen el etiquetat més correcte. Pauta 1.1.1 nivell A. 

 

Els colors que s’empren en la plana no compleixen amb els requisits mínims de 

contrast, cal que s’avaluïn els colors que s’utilitzen per aplicar un contrast entre 

fons i lletra adequat. Criteri 1.4.3 nivell AA. 

Exemples de colors que no compleixen requisits: 

   

 

 

Conclusions 

 

Aquesta pàgina web presenta principalment problemes de maquetació i fulls 

d’estil, a part d’algunes errades de codificació i organització de pàgina, es força 

factible aconseguir una pàgina web accessible sense variar l’estructura de la 

pàgina i els continguts i sense tenir que fer un gran esforç d’intervenció. 
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