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V. PLA D’ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
La comunicació és un terme d’ampli abast que defineix la capacitat de les persones per
a relacionar-se, intercanviar informació i moure’s lliurement pel territori. El dret a la
comunicació és un dels drets fonamentals de les persones i per això cal dedicar
esforços i vetllar perquè tothom, independentment de les seves capacitats físiques,
mentals o cognitives, en pugui gaudir de manera lliure i autònoma.
Durant els darrers anys s’està treballant de manera continuada per a eliminar les
barreres que limiten la interacció d’alguns usuaris amb el seu entorn, un entorn que no
ha estat pensat per a tothom. Aquest treball continu, tradicionalment concebut per a
l’eliminació de les barreres arquitectòniques, no pot oblidar que existeixen altres
limitacions que afecten als sistemes d’informació i comunicació, i que també cal
resoldre.
El Pla d’Actuació en la Comunicació fa referència a tots aquells elements que permeten
als ciutadans passejar, orientar, informar i comunicar.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
En el transcurs dels capítols precedents s’ha fet referència a tots aquells aspectes que
defineixen el disseny dels elements perquè puguin ser considerats accessibles, tant en
l’àmbit de la via pública com en el transport i l’edificació.
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En el disseny de tots aquests elements intervenen diferents aspectes relacionats amb
la comunicació, i per tant, en una primera fase ja s’han analitzat certs criteris bàsics. En
aquest volum es reprendran per a fer una anàlisi més profunda i detallada dels
mateixos.
Via pública
Dins l’àmbit de la via pública s’analitzen els aspectes generals dels itineraris que
faciliten la mobilitat dels usuaris pel que fa a criteris de comunicació. És el cas de:
-

Senyalització i retolació: senyals, cartells i panells informatius.

-

Itineraris: senyalització de passos de vianants, de guals de vianants, escales,
rampes i ressalts, i sonorització de semàfors.

-

Elements urbans: disseny i ubicació de cabines telefòniques adaptades i punts
d’informació adaptats en via pública.

-

Parcs i jardins: informació i il·luminació d’espais.

Edificis públics
Dins l’àmbit dels edificis municipal públics s’analitzen aquells elements com:
-

Accés: identificació exterior de l’equipament.

-

Vestíbul: existència de directori de serveis i punts d’atenció al públic
correctament senyalitzats.

-

Itineraris interiors: contrastos cromàtics, fàcil identificació de portes, ascensors,
escales, rampes, etc.

-

Espais: identificació de sales, aules i serveis higiènics mitjançant rètols i
pictogrames.

-

Existència d’ajudes

tècniques específiques en funció de l’activitat de

l’equipament.
-

Il·luminació i sistemes de megafonia.

-

Sistemes d’evacuació i emergència.
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Transport
Dins l’àmbit del transport es descriuen les característiques generals de la informació i
de la senyalització que cal que tinguin les parades d’autobús i taxi, així com també la
quantitat i qualitat de la informació que cal oferir a l’usuari.
Lloc web
Dins l’àmbit de l’espai web es defineixen els principals criteris que cal que compleixi per
tal de què es pugui considerar accessible i pugui ser consultat per tothom.
Recomanacions generals
Es detallen aquells aspectes generals que afecten a tot tipus d’informació escrita i tàctil
que es vulgui donar als ciutadans, és el cas de:
-

Característiques

del

text:

contrast,

tipografia,

espaiat,

lletres

capitals,

senyalització i informació tàctil.
-

Materials de difusió i Informació turística.

Es descriuran també altres recomanacions referents a mitjans tècnics de comunicació
com:
-

Telèfon i fax

-

Terminals de text

-

Multimèdia

-

Instal·lacions específiques en sales i auditoris.
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3. ENTORN NORMATIU
La comunicació entesa com a una part integrant dels plans d’accessibilitat està
regulada pel següent entorn normatiu:
Entorn normatiu de compliment obligatori:


Llei

20/91

de

Promoció

de

l’accessibilitat

i

supressió

de

barreres

arquitectòniques.


Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’Accessibilitat.



L’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.

Entorn normatiu de caràcter no obligatori:


European Manual For An Accessible Built Environment (1990)



Accessibilitat per a persones amb ceguesa i deficiència visual. ONCE (2003).
Manual on es recull un conjunt de solucions tècniques per a millorar els
principals problemes que pateixen les persones amb deficiències visuals i
d’altres discapacitats en general.



AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació):
a) Norma UNE-170001-1: 2001. Accessibilitat global. Criteris per a facilitar
l’accessibilitat a l’entorn. Part 1: Requisits DALCO
b) Norma UNE-170001-2:2001. Accessibilitat global. Criteris per a facilitar
l’accessibilitat a l’entorn. Part 2: Sistema de gestió de l’accessibilitat
global.
Es tracta d’un conjunt de disposicions que contemplen l’accessibilitat d’una
manera global.
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4. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
4.1 Fitxes
Treball de camp
Paral·lelament a la recollida de dades que s’ha realitzat en cada àmbit específic del Pla,
s’ha realitzat la recollida de dades corresponent a les característiques de comunicació.
S’ha analitzat l’estat actual de:
-

Elements específics de comunicació i senyalització inclosos dins l’àmbit de zona
prioritària de l’espai públic.

-

Elements i criteris de comunicació existents en tots els edificis analitzats dins
l’àmbit dels edificis municipals.

-

Elements específics de senyalització i informació existents en les parades de
transport públic.

-

Grau d’accessibilitat de l’espai web municipal.

Fitxes
Un cop finalitzat el treball de camp s’han classificat tots els elements trobats en el
municipi del Papiol i s’han analitzat a través de fitxes específiques.
Les fitxes recullen des dels elements generals com són ubicació i característiques
generals a les característiques específiques de l’element en qüestió, a part d’una
descripció de l’estat actual i es fan recomanacions de millora. S’adjunta una partida
pressupostària que recull totes les accions a realitzar per convertir-lo en adaptat, en cas
de no ser-ho, i finalment la valoració global de l’element, és a dir:
-

Si és adaptat: acompleix amb tots els paràmetres bàsics d’accessibilitat, excepte
en algun aspecte de detall.

-

Si és convertible: element de comunicació no accessible, però que pot passar a
ser adaptat si s’hi realitzen certes intervencions:

-

Si és no accessible: element de comunicació no accessible que s’hauria de
reemplaçar per un altre de disseny adaptat.

Totes les fitxes d’anàlisi s’adjunten en l’annex a aquest Volum.
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4.2 Diagnòstic general dels elements de comunicació
Un cop recorreguts tots els àmbits d’anàlisi dins el Pla, s’han detectat els següents
problemes generals d’accessibilitat:
4.2.1 Via pública
Senyalització i retolació
La majoria dels carrers del municipi es troben
identificats mitjançant la corresponent placa de “nom de
carrer”. Destaquem la uniformitat de disseny en la
majoria de les plaques instal·lades mitjançant lletres de
color gris fosc o negre sobre fons blanc, correctament

Rètol de nom de carrer

contrastat. S’ha observat l’existència puntual d’altres
tipus de plaques de nom de carrer com les formades
per peces ceràmiques i amb motius decoratius, el text
està correctament contrastat amb el fons tot i que, la
tipografia de lletra utilitzada no és la més recomanable.
Pel que fa als rètols indicatius de localització i direcció

Rètol de nom de carrer

existents en el municipi, cal dir que en general es troben
en un bon estat de conservació i presenten un disseny
correcte pel que fa al contrast cromàtic i a la tipografia
utilitzada.
Senyalització dels passos de vianants en creuaments

Rètol de nom de carrer

Per tal de dotar de major seguretat els creuament de
vianants, cal que aquests tinguin els passos de vianants
pintats a calçada i en bon estat de conservació per tal
de què resultin visibles per part dels conductors dels
vehicles a certa distància.

Rètol indicatiu

En general, la majoria de creuaments presenten el pas
de vianants correctament pintat a calçada mitjançant
bandes transversals al creuament. Tot i això, en alguns
casos s’ha detectat que estan en mal estat de
conservació (caldria repintar-los).
Rètol indicatiu

Pla d’Accessibilitat del Papiol – 5. Pla d’accessibilitat en la comunicació

10

Per altra banda, en menor mesura alguns passos de
vianants estan senyalitzats mitjançant daus laterals als
dos costats de l’amplada del creuament.
No s’ha trobat cap explicació a la diferència de criteri a
l’hora de pintar els passos (en alguns municipis els
passos pintats amb daus laterals estan directament
relacionats
recomanable

amb
que

creuaments
si

els

semaforitzats).

creuaments

no

Pas de vianants amb bandes
transversals

És
estan

semaforitzats, els passos de vianants tinguin bandes
transversals ja que resulten més visibles per part dels
conductors.
Paviment diferenciat en els guals de vianants

Pas de vianants amb daus
laterals

Al Papiol s’han detectat les següents solucions
aplicades a la senyalització per a invidents dels guals
de vianants. S’han trobat:
-

Guals de barca sense cap tipus de paviment
diferenciat. Estan resolts en la seva totalitat amb

Pas de vianants que cal repintar

el mateix paviment que existeix a les voreres.
-

Guals de vianants de barca executats amb
paviment de botons (la rampa) i sense franges
de indicació de creuament.

-

Existència d’un nombre significatiu de guals tipus
120 sense cap tipus de franja de paviment
diferenciat.

-

Gual de calçada elevada sense cap tipus de

Senyalització del pas vianants
en gual calçada elevada i amb
franges de paviment diferenciat
correctes

franja de paviment diferenciat que permeti
localitzar la zona de creuament.
-

Existència de guals tipus 120 i guals de calçada
elevada amb les franges de paviment diferenciat
correctament disposades fins a línia de façana.
Gual vianants barca resolt amb
panot de botons
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Cal destacar que les últimes intervencions realitzades
en la via pública que han comportat la construcció de
guals de vianants, ja siguin tipus 120 o guals de calçada
elevada, s’han construït amb les franges de paviment
diferenciat per a invidents correctament dissenyades i
executades amb panot estriat (indicant direcció de
creuament).
És

recomanable

que

progressivament

es

Gual vianants 120 sense franja
paviment diferenciat

vagi

intervenint en els guals de vianants per tal de què tots
presentin paviment diferenciat, resolts amb un mateix
criteri (recomanable amb franja de paviment de panot
estriat que permet indicar direcció de creuament).

Gual vianants barca resolt amb
el mateix paviment de vorera

Senyalització d’escales, rampes i ressalts
Els canvis de cota sobtats en un itinerari cal que
estiguin senyalitzats, especialment per a persones amb
dificultats visuals i per invidents, i cal senyalitzar-los
amb antelació mitjançant franges de paviment de
textura diferenciada i franges amb marcat contrast

Franja paviment diferenciat amb
panot estriat

cromàtic.

Com a conseqüència de la topografia del municipi,
al Papiol existeixen alguns graons aïllats i cap d’ells
presenten franges de senyalització visual ni de
textura diferenciada.
Per altra banda tampoc s’ha detectat l’existència de

Diferenciació cromàtica entre
estesa i alçada de graons

franges de senyalització per a invidents en escales
ni en rampes.
Finalment recomanem la col·locació de franges de
senyalització visual en les esteses dels graons per
tal d’evitar accidents.

Graons sense cap tipus de
senyalització visual
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Sonorització de semàfors
El Papiol no disposa de grups semafòrics dins la zona
estudiada, i per tant no podem avaluar l’existència de
dispositius sonors.
Cabines telefòniques adaptades
Només s’han trobat tres cabines telefòniques dins la

Graons sense cap tipus de
senyalització visual

zona d’estudi i cap d’elles presenta un disseny adaptat.
De fet dues d’elles són del model antic amb graó
d’accés. La tercera, formada per un únic locutori no està
correctament ubicada.
Es recomana l’adaptació de les tres cabines existents al
municipi.

Graons aïllats sense
senyalització

Obres en la via pública
Les obres que es realitzin en via pública cal que
estiguin correctament senyalitzades i que s’asseguri un
itinerari alternatiu segur i adaptat per a vianants.

Graons aïllats sense
senyalització

Durant la recollida de dades s’han detectat alguns trams
de carrer en obres on la senyalització dels itineraris
provisionals per a vianants no era clara o no existien, o
bé, les obres no estaven correctament senyalitzades.
Parcs, jardins i places

Graó aïllat sense senyalització

És necessari que tots els parcs, jardins i places estiguin
correctament identificats.
Al Papiol existeix un nombre important de petites places
i algun parc de majors dimensions com el Parc Central.
Cabina no adaptada

Pla d’Accessibilitat del Papiol – 5. Pla d’accessibilitat en la comunicació

13

En parcs i jardins de certa dimensió, cal que com a
mínim existeixi un itinerari adaptat que els permeti
recórrer. Si un parc té diversos accessos caldrà
senyalitzar quin d’ells és l’adaptat i en la resta
d’accessos caldrà donar informació de la localització del
mateix.
És recomanable que en grans parcs existeixi informació

Cabina no adaptada

de quins són els itineraris adaptats, o bé, del grau
d’accessibilitat que presenten els diferents itineraris. Es
recomana també l’existència d’un plànol en els
accessos al parc amb la localització dels diferents
serveis existents (existència de serveis higiènics, zones
de jocs infantils, etc.)
Zona en obres

En general, les places del Papiol estan únicament
senyalitzades amb la placa de “nom de carrer” que
considerem insuficient. Es recomana la incorporació de
panells identificatius col·locats propers a les zones de
jocs infantils i que s’informi de l’ús dels jocs en funció de
les edats.
Zona en obres sense itinerari
alternatiu

Il·luminació d’espais
Com que no s’ha visitat el municipi de nit, només
destaquem

la

necessitat

de

il·luminar

punts

especialment conflictius com poden ser les places, els
parcs i jardins que estiguin oberts durant la nit, i
especialment trams d’escales i rampes existents en la
via pública.
Rètol identificatiu de parc

S’adjunta el Plànol COM01: Localització dels elements
de comunicació.
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4.2.2 Edificis públics
Tant en el volum específic d’anàlisi dels edificis com en
les fitxes específiques de comunicació adjuntades en
l’annex, ja es fa una àmplia descripció dels elements
normatius i de recomanacions que han de complir els
edificis en matèria de comunicació i senyalització. A
continuació en destaquem els trets principals:
Identificació dels equipaments

Exemple de rètol identificatiu
exterior de l’equipament

Tots els equipaments cal que estiguin clarament
identificats exteriorment a través d’un rètol col·locat al
costat de la porta d’accés al recinte o a l’edifici. És
recomanable que el rètol permeti l’apropament, i que
presenti la informació en alt relleu i/o braille.

Exemple de rètol identificatiu
exterior de l’equipament

La majoria d’equipaments d’El Papiol estan identificats
exteriorment però no existeix un disseny únic per als
rètols a nivell de tot el municipi.
Accessos

Exemple de rètol identificatiu
exterior de l’equipament

L’accés principal a l’edifici cal que resulti fàcilment
identificable. Es recomana que l’accés principal a
l’edifici estigui completament adaptat, però en aquells
casos on no sigui possible, caldrà que en l’accés
principal existeixi informació de la localització de l’accés
adaptat.

Inexistència de informació de
localització de l’accés adaptat

En el cas d’El Papiol, la majoria dels equipaments
presenten l’accés principal adaptat, excepte en alguns
casos, però per exemple el Cementiri. En el cas del
Dispensari cal senyalitzar l’accés secundari adaptat (per
l’entrada a l’Ajuntament).

Accés posterior adaptable no
senyalitzat en l’accés principal
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Vestíbuls
L’accés als vestíbuls dels edificis cal que sigui ràpid i
clar. Els mostradors d’atenció al públic cal que estiguin
en zones dels vestíbuls fàcilment identificables i es
recomana que estiguin contrastats cromàticament
respecte dels paraments verticals.
En un lloc visible dels vestíbuls existirà un directori
general de l’edifici que permeti l’apropament.

Exemple de mostrador en
vestíbul

La majoria dels edificis analitzats a El Papiol, els
mostradors

d’atenció

al

públic

resulten

fàcilment

identificables. Per altra banda, en la majoria dels edificis
no existeixen directoris generals en els vestíbuls.

Exemple de mostrador en
vestíbul

Itineraris i espais interiors
En els recorreguts interiors pels edificis, cal pensar
especialment en les persones invidents i per tant, es
recomana deixar lliure d’obstacles com a mínim, un
lateral de tots els corredors i distribuïdors per a què, es
puguin moure autònomament i amb seguretat.

Exemple de directori de serveis

Es recomana que existeixi contrast cromàtic entre
paviments i paraments verticals. De la mateixa manera
per tal de permetre que persones que pateixen
problemes de visió, puguin identificar fàcilment les
portes d’accés a cada espai, es recomana que existeixi

Portes fàcilment identificables

contrast cromàtic entre portes i paraments verticals,
evitant l’existència de panelats continus que dificulten la
localització de portes.
Es recomana també que totes les sales i espais d’accés
públic estiguin correctament identificats mitjançant un
rètol col·locat al costat de les portes, a l’alçada dels ulls.

Portes difícilment identificables
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El disseny dels rètols utilitzat en un mateix edifici cal
que presenti uniformitat de criteris (tipografia, contrast,
etc.).
Pel que fa a la utilització de pictogrames, es recomana
que aquests resultin fàcilment interpretables per a
qualsevol persona i que no donin lloc a confusió, i
sempre que sigui possible s’utilitzaran pictogrames

Rètols no normalitzats

consensuats internacionalment.
Comunicació vertical
En el cas dels ascensors, es recomana que les cabines
disposin de informació acústica i de informació visual de

Rètols normalitzats

planta.
En el cas de les escales, es recomana que en les
esteses existeixin franges de senyalització visual
cromàticament contrastades per tal d’evitar accidents.
En el cas de les rampes i els plans inclinats, és
recomanable que les superfícies amb pendent estiguin

Rètol amb clar contrast cromàtic

cromàticament contrastades amb els replans.
De

la

mateixa

manera

es

recomana

que

els

passamans, tant en rampes com en escales, estiguin
cromàticament contrastats respecte dels paraments
verticals.

Plànol d’evacuació existent en
una escola

Sistemes d’emergència
Actualment tots els edificis cal que disposin d’un
sistema d’emergència i d’un pla contra incendis. Així i
tot, molts dels edificis analitzats no disposen de
sistemes d’alarma sonora i visual, pilots lluminosos
d’emergència i senyalització de les principals vies
d’evacuació.

Elements de sistemes
d’emergència més habituals
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Molt pocs dels edificis visitats presenten plànols en
cadascuna de les plantes amb indicació de les sortides
d’emergència.
Desconeixem si els estudis existents contemplen el
procediment a seguir en cas d’evacuació de persones

Marquesina de l’estació

amb mobilitat reduïda.

4.2.3 Transport
Tant en el volum corresponent a l’apartat de transport
com en l’anàlisi específic realitzat en cadascuna de les
fitxes de transport, ja s’ha realitzat una àmplia
descripció

dels

elements

normatius

i

de

Reserva d’aparcament amb
senyalització millorable

les

recomanacions a complir per part dels mitjans i les
infraestructures de transport en matèria de comunicació
i senyalització. A continuació en destaquem els trets
principals:

Pal de parada de bus sense
informació

Parades d’autobús i places reservades
La majoria de parades d’autobús estan formades per
pals de parada o marquesines. Tot i això, algunes
parades no disposen de cap element de transport.
Moltes parades no disposen d’informació, agreujant-se

Marquesina amb informació

en el cas del servei interurbà.
Pel que fa a les places públiques reservades per a
persones amb mobilitat reduïda, presenten deficiències
de senyalització.
Reserva d’aparcament amb
senyalització millorable
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5. INDICADORS
Element
Punt informació al ciutadà (PIC)
Oficines d'informació al ciutadà
Mijtans de comunicació
Rètols d'informació i cartells
Semàfors sonors
Retolació edificis
Plànol turístic
Adaptacions especials
TOTAL

Adaptat
0
0
0
12
0
0
0
0
34%

Convertible
0
0
0
6
0
16
0
0
63%

Inaccessible
0
0
0
0
0
0
1
0
3%

Total
0
0
0
18
0
16
1
0
35

S’adjunta el Plànol COM02: Localització dels elements segons l’estat de l’accessibilitat.
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6. NORMATIVA I RECOMANACIONS GENERALS PER A LA INFORMACIÓ
6.1 Via pública
6.1.1 Senyalització i retolació
La normativa per als rètols, punts d’informació al ciutadà (PIC) o qualsevol altre
element d’informació determina que la instal·lació d’aquests elements ha de quedar
fora de la banda de lliure circulació dels vianants. Els pals verticals d’informació urbana
(amb direccions, carrers, monuments, etc.) es situaran a l’extrem exterior de la zona de
circulació en placa o banderola a 2,20m d’alçada mínima. Tot panell informatiu, inclòs
el suport del mateix, tindrà les mateixes dimensions des de la base fins a la coronació, i
la seva col·locació permetrà la lectura sense que s’aturi o s’alteri la circulació de
vianants o rodada. Qualsevol sistema informatiu es col·locarà de forma que la seva
lectura sigui còmoda.
Es recomana la utilització de certs elements que en facilitin la seva lectura i
comprensió, com són: un bon contrast de color entre la lletra i el fons, una tipografia
clara i neta, lletres de mida en concordança amb la distancia mínima a la que s’ha de
llegir i a ser possible, també la inclusió d’iconografies reconegudes internacionalment
per facilitar la seva lectura i comprensió.
Malgrat no siguin recomanacions imputables pròpiament als propis elements
d’informació, s’haurà de tenir especial cura en el manteniment dels mateixos per a
intentar evitar o minimitzar que accions incíviques els puguin deixar sense poder
prestar el seu servei.
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6.1.2 Itineraris
Senyalització dels passos de vianants
Es recomana que els passos tinguin un traçat rectilini perpendicular a la vorera, i que
es senyalitzin per mitjà d’unes bandes que indicaran l’amplada del pas pintades sobre
la calçada amb una pintura blanca reflectant i antilliscant tant en condicions seques
com molles.
En el cas de què el traçat del pas no sigui recte i s’hagi de creuar en diagonal el carrer,
cal parar atenció a les dificultats que puguin tenir les persones invidents o amb
dificultats visuals. Existeixen dues opcions per a senyalitzar aquests passos: o bé es
posen unes bandes delimitadores a cada un dels costats o bé es pot elevar tota la
superfície del pas de vianants.
Les característiques de la pavimentació de les bandes delimitadores del pas de
vianants en diagonal a la calçada; en el cas del pas de vianants a la calçada projectat
en diagonal i sense cap possibilitat de rectificació, cal senyalitzar tàctilment els seus
límits per tal de garantir la seguretat dels vianants amb deficiència visual; per a aquest
cas es proposen dues solucions:
1. Instal·lar a la calçada bandes delimitadores a ambdós costats per a determinar
tàctilment els límits del pas de vianants; per exemple:
 Bandes amb relleu de pintura del tipus plàstic en fred de dos
components o similars.
 Bandes de goma sobreelevades, collades a l’asfalt o paviment de
calçada.
2. Elevar tota la superfície del pas de vianants a la calçada (respectant un màxim de
2cm d’alçada de la vorada de la vorera en la seva trobada amb la calçada, en tota
l’amplada de la vorera coincident amb el pas, amb caire arrodonit o aixamfranat).
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Senyalització dels guals de vianants
La correcta senyalització dels guals de vianants també facilita a les persones amb
dificultats visuals la localització dels punts on està permès el creuament de vianants.
Segons la normativa d’accessibilitat la senyalització s’ha de fer a la vorera utilitzant una
franja de paviment diferenciat que guiï des de la façana fins al gual. L’amplada
d’aquesta franja ha de ser de 0,80 - 1,00m (mínim) i ha d’estar situada a eix del pas de
vianants en la direcció de creuament.
Si l’amplada de la vorera és inferior a 2,40-2,70m s’ha de senyalitzar tot l’ample de pas
de vianants (serà necessària la construcció de guals deprimits), i quan per contra, no
existeixi línia de façana (espai obert) la franja senyalitzadora del gual de vianants
s’estendrà a la vorera fins a 3,00 o 4,00m, en la direcció de creuament. Es recomana
utilitzar com a paviment tàctil el panot estriat ja que, permet indicar direcció.
Senyalització d’escales, rampes i ressalts
L’inici i el final d’una escala i d’una rampa, han d’estar senyalitzats amb paviment
diferenciat de manera que puguin ser fàcilment detectables per persones amb
dificultats visuals. Es recomana que aquest paviment sigui tàctil acanalat, que tingui la
mateixa amplada que l’element que senyalitza i una profunditat de 1,20m, igualment es
recomana disposar d’una bona il·luminació d’aquests punts. Aquestes observacions
són vàlides per a qualsevol canvi de cota que es pugui produir a la via pública: pas
soterrat, pas elevat, rampa etc.
El material de cobertura de cada estesa, tram en rampa o replà que puguin existir serà
dur i antilliscant, tant en sec com en ambient humit i fins i tot mullat.
En les escales, es recomana que l’estesa sigui de diferent color que l’alçada. També
cal que tots els angles sortints dels graons i especialment els graons aïllats es
senyalitzin amb una franja rugosa amb un material d’un color clarament diferenciat que
en faciliti la seva detecció. Aquesta franja hauria de tenir una amplada de 0,05m i
deixar un espai de 0,03m respecte el cantell del graó o del ressalt.
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Sonorització de semàfors
La normativa en matèria d’accessibilitat únicament fa referència a la ubicació dels
semàfors en l’espai públic però no estableix quan cal que estiguin sonoritzats.
Es recomana que s’estableixin itineraris segurs consensuats amb associacions
d’invidents i que els semàfors existents en aquests itineraris disposin d’un sistema
d’emissió de sons amb comandament a distància a petició de l’usuari. L’emissió sonora
dels semàfors tindrà dues funcions: avisar del moment en què es pot creuar el carrer i
servir de referència per arribar a la vorera contrària. Cada parell d’altaveus o emissors
que regulen un pas de vianants estaran encarats entre sí, per tal de què el so quedi
orientat cap al vianant que s’aproxima a la vorera.
El senyal acústic tindrà un to agradable. El volum de l’emissió sonora del semàfor
s’haurà de regular per mitjà de sensors que adequaran la intensitat del so en funció del
nivell ambiental que hi hagi en cada moment. És fonamental que periòdicament es
realitzi un manteniment dels dispositius sonors per garantir que aquests continuen
complint la seva funció.
Disseny i ubicació dels elements urbans
Segons disposicions de

caràcter normatiu tots els elements urbans han d’estar

dissenyats de manera que no presentin parts volants més de 0,10m per sota de 2,20m
d’alçada, per tal d’evitar la presència en la via pública d’elements no detectables que
puguin comportar perill per a persones amb dificultats de percepció visual.
En cas de què tingui una part volant major de 0,10m per sota del 2,20m aquesta es
prolongarà en vertical fins al terra o bé es senyalitzarà al terra amb un element d’alçada
0,15m (baranes, jardineres, etc). En qualsevol cas la prolongació s’ha de fer abastant
tota la projecció en planta de l’element en qüestió. Tots els elements s’ubicaran de
manera que no obstaculitzin la circulació, permetent una amplada de pas mínima de
0,90m o preferiblement una amplada de pas recomanada de 1,50m, amplada que
permet el pas simultani de dues persones.
En matèria de recomanacions fem referència a la necessitat d’aplicar dissenys
normalitzats i universals (accessibles per a tots) dels elements del mobiliari urbà d’ús
comú: papereres, cabines telefòniques, caixes de control dels semàfors, bancs, etc.,
que faciliten tant la seva localització com la interacció amb ells.

Pla d’Accessibilitat del Papiol – 5. Pla d’accessibilitat en la comunicació

25

Tots els elements compliran uns requisits mínims de disseny, com ara que la base de
sustentació no sigui més estreta que la part superior i que no presenti arestes vives o
elements sortints.
Cabines telefòniques adaptades
La normativa d’accessibilitat especifica que únicament es considerarà com a cabina
accessible aquella que no disposi de cap graó d’accés, i que davant seu es pugui
inscriure un cercle del 1,20-1,50m lliure d’obstacles. S’exigirà d’igual forma que l’alçada
de la cabina (elements manipulables) estigui entre 0,70m i 1,20m, respecte del terra.
Pel que fa a les recomanacions cal que l’auricular dels locutoris adaptats estigui dotat
d’un regulador de volum. A més, portarà incorporat una bobina d’inducció magnètica, a
banda de la que convencionalment incorpora, per a permetre una millor audició als
portadors d’audiòfon amb posició “T”. Aquesta instal·lació es completarà amb un
commutador que permeti escollir l’audició normal o l’audició per bucle magnètic.
El teclat serà de tecles de mida extra-gran (tipus Jumbo en la CTNE) i amb format
ordinari, és a dir, amb la tecla central (la corresponent al número 5) amb un punt en
relleu al centre.
És convenient vetllar per un correcte manteniment de la informació situada a les
cabines telefòniques i que aquesta es vagi actualitzant regularment. A més, es
recomana que el locutori adaptat estigui senyalitzat amb el Símbol Internacional
d’Accessibilitat.
6.1.3 Parcs i jardins
Cal que els parcs i jardins disposin d’un accés adaptat que els enllaci amb la via pública
i permetí l’accés a usuaris amb cadires de rodes.
Es permetran sòls tous, exempts de graves o qualsevol altre material semblant i amb
una compactació mínima del 75% de l’assaig Pròctor. Els itineraris per a vianants i
diagonals de places enjardinades tindran un grau de compactació del 90% de l’assaig
Pròctor. A banda i banda d’aquests itineraris es col·locaran vorades o petites baranes
d’orientació del vianant invident.
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Pel que fa a recomanacions, els parcs i jardins cal que disposin d’un cartell indicador
del recinte amb informació en macrocaràcters, alt relleu contrastat i/o braille a una
alçada d’entre 1,45 i 1,75m, centrat a 1,60m i situat a la dreta de la porta d’entrada.
Es recomana també l’existència d’un plànol en relleu situat dins el recinte, pròxim als
accessos, col·locat sobre un pla inclinat i no cobert per cap vidre o material que
impedeixi la interacció. Inclourà indicacions amb macrocaràcters contrastats i en
sistema braille, i amb contrast de color entre la figura i el fons. En ell s’hi indicaran els
itineraris principals i quin és el seu grau d’adaptació, així com també els punts i centres
d’interès i el seu corresponen grau d’adaptació.
És important que aquests plànols estiguin realitzats amb materials perdurables i
resistents a la intempèrie.
6.1.4 Il·luminació d’espais
Cal vetllar per una correcta il·luminació de tots els espais existents en la via pública.
Les escales exteriors disposaran de suficient il·luminació lliure d’enlluernaments i zones
fosques, i d’una intensitat llumínica, a nivell de terra, de 300 lux. Les rampes i passos
soterrats reuniran els mateixos requisits anteriors amb una il·luminació en aquest cas
continua de 200 lux.
Finalment, les obres que es realitzin en la via pública estaran senyalitzades mitjançant
llums vermelles i boies proveïdes d’un llançador de llum intermitent. A la nit existirà a
més il·luminació extra incorporada.

6.2 Edificis
6.2.1 Accessos
Els edificis municipals, siguin esportius, culturals, de serveis o altres, han d’estar
correctament senyalitzats a l’exterior amb un cartell clar i contrastat que n’informi del
seu ús o activitat.
Aquest cartell es situarà a la dreta de la porta d’accés. La millor alçada per a la seva
ubicació és entre els 1,10 i els 1,50m, alçada. Per tal de què la informació sigui
accessible a qualsevol persona, es recomana la duplicació d’aquests cartells a dues
alçades. En tal cas es situarien respectivament entre 1,00 i 1,40m, i entre els. 1,40 i els
1,80m.
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Es recomana que el cartell incorpori a més, caràcters en braille o en relleu, i que per
tant, es permeti l’aproximació fins a ells.
Els elements transparents han d’estar clarament senyalitzats. Segons normativa, les
portes de vidre (excepte les que siguin de seguretat o automàtiques) tindran un sòcol
de 0,30m d’alçada mínima i disposaran a efectes visuals d’una franja horitzontal de
0,05m d’amplada mínima, situada a 1,50m d’alçada i amb un marcat contrast de color.
Quan la porta de vidre es trobi dintre d’un panell del mateix material, s’identificarà
emmarcant-la amb una banda de color viu. Els panells de vidre es senyalitzaran amb
franges en tota la seva amplada de colors vius.
6.2.2 Vestíbuls
Directori de serveis
El decret d’accessibilitat determina que el directori haurà d’utilitzar una tipologia de
lletra clara i un bon contrast de color. Tindrà unes dimensions adequades i estarà situat
a una alçada entre 1,20 i 1,80m amb línia central a 1,60m. També és important que la
mateixa informació que es pot llegir de manera visual es trobi escrita en llenguatge
Braille i/o relleu.
Per facilitar-ne la lectura convé que la informació sigui bàsica, concisa i amb símbols
senzills. En el cas de què hi hagi molta informació i es disposi de poc espai, es
recomana col·locar indicadors amb la informació bàsica tot remetent al punt
d’informació corresponent on trobarà més informació.
Punts d’atenció al públic
Els punts d’atenció al públic també han d’estar clarament senyalitzats dins dels
itineraris principals dels edificis. A més, l’alçada i el disseny del taulell ha de permetre
que tot usuari pugui rebre l’atenció necessària.
El taulell d’atenció al públic tindrà una alçada màxima respecte al terra de 0,85m en
una amplada mínima de 0,90m. Si només existeix espai d’aproximació frontal, la seva
part inferior, entre 0,00 i 0,70m d’alçada, quedarà lliure d’obstacles per a permetre
l’aproximació de la cadira de rodes.
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Es recomana que en municipis turístics, hi hagi persones que puguin atendre al públic
en diversos idiomes internacionals.
Es recomana instal·lar en aquests punts d’atenció al públic, un bucle magnètic que
permeti la comunicació normal amb persones portadores d’audiòfon amb posició “T”. A
més, s’afegirà a aquesta instal·lació un altaveu que faciliti la comunicació amb els
usuaris amb hipoacusia menor. El sistema contindrà un commutador per a l’ús
alternatiu de les formes de comunicació anteriorment esmentades.
La zona immediata als bucles magnètics es mantindrà lliure de reactàncies,
transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps electromagnètics que
causin sorolls en els audiòfons amb posició “T”.
6.2.3 Espais
Serveis higiènics
Els serveis higiènics es senyalitzaran amb pictogrames internacionals, tot posant
especial atenció a la senyalització les cabines adaptades.
La porta, si és batent o corredissa, es recomana que tingui una barra horitzontal en la
part interior a una alçada de 0,80 ± 0,05m. Obrirà cap a enfora o serà corredissa, i
tindrà mecanismes d’accionament de pressió o palanca.
Els accessoris estaran col·locats a l’abast de la mà. L’alçada de tots els accessoris i
mecanismes d’accionament estarà entorn els 0,90m, mai superior a 1,40m ni inferior a
0,40m.
Aules, sales i biblioteques
En les aules es tindrà especialment cura en les condicions acústiques. El mobiliari, la
seva disposició, la il·luminació, les finestres, les portes, els sistemes d’emergència, etc.
tindran característiques que s’han senyalat en els apartats relatius a les instal·lacions o
als recorreguts interiors.
Es recomana que els interruptors destaquin sobre la paret pel seu color disposant d’un
pilot lluminós que permeti localitzar-los en la foscor.
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La diversitat dels recursos i mitjans que puguin ser utilitzats en cada aula aconsellaria
fer una anàlisi detallada per a poder realitzar aportacions específiques. Únicament
assenyalarem que qualsevol material que utilitzi el professorat per transmetre
coneixements haurà de disposar de sistemes alternatius de manera que qualsevol
usuari en pugui tenir accés, independentment de les seves capacitats.
Les sales d’actes, aules magnes, sales polivalents amb escenaris, etc. hauran de
comptar amb la possibilitat de participació tant dels conferenciants com dels assistents.
Si es consideren les limitacions de persones amb deficiències visuals serà necessari
disposar d’un sistema d’iluminació en el terra, o en la paret a una alçada màxima de
0,25m, i d’un servei d’acompanyament. Si hi ha graons, aquests hauran de disposar de
pilots lluminosos que no sobresurtin del paviment.
Si es consideren les limitacions de persones amb deficiències auditives caldrà disposar
d’un sistema de megafonia de qualitat i complementat amb sistemes d’inducció o bucle
magnètic i recolzat, quan sigui necessari d’intèrprets del llenguatge de signes.
Si es consideren les limitacions de persones amb problemes d’equilibri cal que els
accessos

a

l’escenari

disposin

de

baranes

que

compleixin

les

normatives

d’accessibilitat.
L’accés a les biblioteques hauran de disposar d’un plànol d’orientació a l’entrada de la
sala. Els punts d’informació compliran les especificacions comentades amb anterioritat.
La il·luminació serà uniforme i s’incorporarà la il·luminació individual en les àrees
d’estudi.
6.2.4 Itineraris interiors
Itineraris
És necessària la senyalització clara dels itineraris perquè totes les persones puguin
moure’s lliurement i accedir amb facilitat als diferents serveis. Cal senyalitzar
preferentment la ubicació dels ascensors, les escales o les rampes, els lavabos i la
resta de serveis que ofereixi l’edifici.
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Els paviments utilitzats no seran lliscants, evitant paviments excessivament brillants
que provoquin enlluernaments. Tampoc es recomana la col·locació de moquetes o
materials que atenuïn l’eco ja que dificulten la localització i identificació d’obstacles a
persones invidents.
S’estableix la següent classificació de l’acabat superficial d’un paviment en funció de la
seva major o menor qualitat de lliscant, segons sigui el seu coeficient de resistència al
lliscament:
Coeficient de resistència al lliscament
Lliscant
<25
No lliscant
25 - 40
Antilliscant
>40
Ascensors
Per identificar les plantes, es situarà al costat dret de la porta de l’ascensor a
aproximadament 1,40m d’alçada el nº de planta en relleu. Aquest ha d’estar i tenir unes
dimensions mínimes de 0,10m x 0,10m. S’aconsella que la identificació de planta es
trobi també en braille i alt relleu.
Es recomana també que existeixi un espai lliure d’aproximació davant de l’ascensor. En
aquest espai s’ha de poder inscriure un cercle de ø 1,50m (en practicables ø 1,20m) i
es recomana que estigui senyalitzat amb paviment tàctil acanalat per a facilitar-ne la
seva detecció a invidents.
El terra tant de la cabina com del replà ha de ser no lliscant, sense catifes o similars
sense fixar i estar enrasat en l’embarcament. S’admet una diferència d’ 0,01m en
l’anivellació i una diferència de 0,02m entre la cabina i el paviment.
En la cabina existirà informació sonora i visual de les parades immediates i altres
moviments (pujar, baixar, etc.). Al costat dret de la porta de l’ascensor es situarà la
botonera exterior. La botonera interior estarà situada en un dels paraments laterals.
Ambdues botoneres es situaran a una alçada compresa entre els 1,00 i 1,40m. Els
botons tindran numeració doble, normal i en relleu, a més d’estar en Braille. Els botons
d’alarma i parada destacaran dels altres pel seu color i grandària.
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Rampes i escales
El inici i final de rampes i escales es senyalitzarà amb una franja transversal en tota la
seva amplària de paviment especial fàcilment detectable per a persones amb dificultats
visuals. La amplària mínima serà de 0,60m i estarà enrasada amb el paviment.
En aquells casos on no es col·loqui paviment senyalitzador, es recomana que les
esteses i alçades estiguin contrastades cromàticament entre elles, i que en el cas de
les rampes els plans inclinats estiguin contrastats cromàticament respecte dels replans.
Les esteses dels graons seran de material no lliscant.
També és necessari que tots els angles sortints dels graons aïllats estiguin senyalitzats
amb una banda rugosa en un material d’un color clarament diferenciat que en faciliti la
seva detecció. Aquesta banda ha de tenir un ample de 0,05m i deixar un espai de
0,03m respecte al cantell del graó.
S’ha de fer esment de la col·locació de passamans i baranes de protecció que facilitin
la circulació en rampes i escales. Aquests elements seran de color contrastat per tal de
detectar-los amb facilitat.
És recomanable a més incloure el número de la planta en alt relleu o escriptura en
Braille en la part interior del passamà per a facilitar l’orientació de les persones
invidents.
Portes i interruptors
Les portes tindran un color viu que les diferenciï de parets i passadissos. Els poms i les
manetes han de contrastar amb la porta i els interruptors han de contrastar amb
l'entorn. Tot això és necessari per a facilitar-ne la detecció. Aquests elements se
situaran entre 0,80 i 1,40 m d’alçada i s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió
o de palanca.
Les portes transparents tindran un sòcol de 0,30m d’alçada mínima i disposaran a
efectes visuals d’una franja horitzontal de 0,05m d’amplada mínima contrastada
visualment i situada a 1,50m d’alçada. Quan la porta de vidre es trobi dintre d’un panell
del mateix material, es recomana emmarcant-la amb una banda de color viu.
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L'ONCE recomana que les portes transparents tinguin dues bandes senyalitzadores
contrastades amb el fons de 0,20m. La primera estarà entre 1,00 i 1,20m d’alçada, i la
segona entre 1,50 i 1,70m. Aquesta recomanació serà vàlida per a qualsevol gran
superfície de vidre.
6.2.5 Sistemes d’emergència
Els edificis han de disposar d’un sistema d’emergència que informi de les situacions de
perill i senyalitzi les vies d’evacuació.
Aquest sistema donarà informació visual mitjançant pictogrames, fletxes de direcció i
llums d’emergència. En les vies d’evacuació comunes i generals es prendran mesures
que ajudin a les persones amb discapacitat auditiva, mitjançant la instal·lació de
pantalles electròniques programables, l’encaminament a les sortides amb emissors de
centelleigs lluminosos i la senyalització i abalisament fotoluminiscent de l’edifici.
Es prendran també mesures per a les persones invidents com ara la dotació de
megafonia i la instal·lació d’avisadors acústics al llarg de les vies d’evacuació que
informi de les situacions de perill.
Cal d’instal·lar un dispositiu que emeti un anunci sonor codificat no estrident, per les
situacions d’emergència. Aquest so podrà ser megafònic parlat o pregrabat, sirena, etc.
Igualment, es pot orientar a la persona invident cap a les vies d’evacuació amb línies de
so que sonin en seqüència, seguint el sentit de la sortida. Sempre s’ha d’aplicar
aquesta mesura amb la màxima precaució per a no crear confusió en una situació
d’emergència.
6.2.6 Megafonia i sistemes de retolació
Megafonia
Els edificis que disposin de sistema de megafonia, la informació que es doni serà clara i
concisa i si pot ser, el volum de la mateixa ha d’estar calibrat en funció del soroll
ambiental.
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La norma general que s’assenyala per a la megafonia és que s’ha d’aconseguir un baix
nivell sonor, però molt ben distribuït per tot el recinte. Això s’aconsegueix, instal·lant els
altaveus de banda ampla i de no més de 30W. És recomanable situar els altaveus de
manera que permetin a les persones amb discapacitat auditiva acostar-se a ells.
També s’aconsella que el missatge vagi precedit d’un senyal d’avís i, millor encara, es
repeteixi perquè les persones amb hipoacusia puguin acostar-se a un altaveu.
Per altra banda, tret dels moments en què es doni informació per megafonia, aquesta
seguirà donant qualsevol senyal (musical, comercial, etc.) amb la finalitat de servir de
referència estable per a la composició espacial dels invidents.
La megafonia en vestíbuls estarà acompanyada de bucles magnètics i amplificadors de
camp magnètic necessaris per a possibilitar una millor audició a les persones
discapacitades auditives portadores d’audiòfon amb posició “T”. Es col·locaran en punts
singulars pictogrames que informin a aquestes persones que existeix aquesta
instal·lació (rètol amb la inscripció “Megafonia condicionada”). El senyal que el bucle
magnètic envia a l’audiòfon pot ser pertorbada per qualsevol camp electromagnètic, és
per això que es cuidarà que la seva instal·lació quedi fora de l’abast de motors,
transformadors elèctrics, reactàncies, etc.
Sistemes de retolació
Els cartells d’informació o senyalització, monitors de televisió, panells, pictogrames, etc.
segons normativa s’ubicaran en llocs que permetin als seus lectors aproximar-se i
allunyar-se d’ells el màxim possible, en funció de la seva discapacitat visual.
La millor alçada de l’ull humà d’una persona que vagi en cadira de rodes, està entre
1,05 i 1,55m, mentre que per la resta de persones, l’alçada serà major. Això comporta
la duplicació de la informació a dues alçades, una col·locada entre els 1,10 i els 1,40m i
l’altra entre els 1,40 i els 1,70m d’alçada.
Els cartells estaran il·luminats directament i no emetran lluentors ni reflexes que
enlluernin al lector; bé per la instal·lació incorrecta dels elements d’il·luminació, bé per
l’ús inadequat de vidres amb lluentor enlloc de mats.
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6.2.7 Il·luminació
S’ha de procurar que la il·luminació general sigui completa i amb llum difusa (els
fluorescents són els més adequats). En aquells casos on sigui possible, es recomana
fer un aprofitament màxim de la llum natural que en combinació amb l'artificial doni un
bon nivell general d’il·luminació. S’evitarà deixar espais en ombra.
S’il·luminaran només amb llum directa, per a contrastar, els elements de senyalització i
informació visual: panells, cartells d’informació i la senyalització general. Aquests
elements no emetran lluentors ni reflexos que enlluernin al lector; bé per la instal·lació
incorrecta dels elements d’il·luminació, bé per l’ús inadequat de vidre que generi
reflexos enlloc de vidre mat. S’evitaran de forma genèrica les superfícies que puguin
produir enlluernament.
A continuació es descriu el nivell d’il·luminació recomanats en diferents àmbits o
espais:
-

La luminància mitja en els punts que necessitin un major nivell d’il·luminació serà
no menor de 300 luxs, amb una temperatura de color ambiental de 4.000º K.

-

La luminància mínima en un itinerari adaptat ha de ser de 200 luxs.

-

El nivell d’il·luminació en passadissos i en les portes d’aquests passadissos serà
almenys de 300 luxs amb una temperatura de color de:
- 4.000° K en passadissos d’amplada superior a 4 m.
- 5.000° K si aquesta amplària és menor o igual a 4 m.

-

Els passadissos de més de 5,00m de longitud contindran una línia lluminosa
centrada en el sostre.

-

Els accessos s’il·luminaran amb almenys 300 luxs i 5.000° K de temperatura de
color.

-

Una escala d’ús públic ha de disposar d’una intensitat lumínica a nivell del sòl de
com a mínim 300 luxs.

-

El nivell de luminància mínima en rampes serà de 200 luxs.

-

Escales mecàniques, tapissos i rampes rodants tindran un nivell d’il·luminació de
com a mínim 300 luxs.

-

El pis de la plataforma elevadora tindrà una luminància mínima de 100 luxs,
amidada a nivell del sòl.
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En funció de l’ús de l’edifici es recomanen els següents nivells mínims d’iluminació:
Tipus d’edifici
General
Terminals i estacions:

Col·legis:

Hospitals:

Hotels
Oficines
Serveis d’alimentació:

Àmbit
Bancs
Sala de espera
Finestretes
Facturació
Andanes
Lavabos
Lectura de textos
Lectura de textos (llapis)
Pissarres
Escales
Vestíbuls i passadissos
Biblioteca
Lavabos
Sala de espera
Vestíbul
Recepció
Dormitoris
Generales
Comptabilitat
Ascensors i escales
Vitrines
Autoserveis

Luminància
500 lux
300 lux
1.000 lux
500 lux
200 lux
300 lux
300 lux
700 lux
1.500 lux
300 lux
300 lux
700 lux
300 lux
200 lux
300 lux
500 lux
200 lux
1.500 lux
1.500 lux
200 lux
2.000 lux
5.000 lux

6.3 Transport
6.3.1 Senyalització de les parades de bus, taxi i places reservades
La parada d’autobús s’anunciarà mitjançant la icona internacional del servei de
d’autobús i haurà d’indicar el nombre de les línies corresponents al servei. Els caràcters
i pictogrames que contingui seran de colors vius i contrastats i de la major grandària
possible. Cal recordar que els elements que senyalitzen les parades no poden
presentar elements que volin més de 0,15m i a menys de 2,10m d’alçada, per a evitar
obstacles difícils de detectar per persones amb dificultats visuals. Els elements
transparents de les marquesines s’han de senyalitzar correctament per a facilitar-ne la
detecció a persones amb dificultats visuals, mitjançant franges de colors vius des dels
0,80 a 1,70m d’alçada.

Pla d’Accessibilitat del Papiol – 5. Pla d’accessibilitat en la comunicació

36

Informació a les parades
Les parades han de disposar d’informació referent al recorregut i a l’horari de totes les
línies a les quals donen servei. També és recomanable que en aquelles parades amb
suficient espai disponible per a la informació, com per exemple a les marquesines, es
col·loqui un plànol amb el recorregut de les línies de transport. És important també que
en les parades figuri la informació referent a les línies accessibles on es descrigui si
estan o no adaptades i el grau d’adaptació quan correspongui.
Els caràcters seran de traçada nítida i disseny senzill, amb colors contrastats entre text
i fons, i amb grandàries en funció de la distància màxima a la qual s’han de llegir.
Els cartells d’informació es col·locaran en espais que permetin l’aproximació segons
exigeixi la capacitat visual de cadascú. Es recomana que la informació consti en dues
alçades,entre 1,00 i 1,40m per a persones amb mobilitat reduïda i, entre 1,40 i 1,80m
d’alçada. Els cartells estaran il·luminats directament evitant les superfícies que puguin
emetre lluentors i centelleigs que enlluernin al lector.
Sistema de parada sol·licitada
Les unitats d’autobús han de disposar d’un sistema de petició de “propera parada” que
permeti a tots els usuaris avisar al conductor de què a la propera parada volen baixar.
Aquest sistema ha de disposar de feedback acústic i visual que informi l’usuari i el
conductor que el botó de petició de parada ha estat premut. Els botons de petició de
parada cal que siguin grans i que contrastin amb l’entorn, com ara els models
Stockholm Localtrafic.
Les unitats d’autobús de pis baix que disposin de rampa d’accés per a usuaris de
cadira de rodes també han de permetre sol·licitar la rampa per a la propera parada amb
les mateixes condicions que el sistema de petició de parada.
Sistema de preavís de parades
Les noves unitats d’autobús adaptades han d’incorporar un sistema de preavís de
parada que informi a dins de l’autobús i amb certa antelació de la pròxima parada, i a
l’exterior de l’autobús, del número de la línia i la direcció que segueix el vehicle.
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Aquest sistema de preavís de parada proporcionarà informació acústica audible des de
tot el vehicle de baix nivell sonor però ben distribuït amb nombrosos altaveus (són
aconsellables de banda ampla i 30W). També s’aconsella que el missatge vagi precedit
d’una senyal d’avís i que, aquest es repeteixi. El sistema de preavís de parada també
ha de disposar d’informació visual, per mitjà d’algun sistema de retolació dinàmic,
visible des del màxim nombre de punts possibles del vehicle.
Senyalització de les reserves d’aparcament
Les places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda estaran
correctament senyalitzades conjuntament amb una icona internacional d’accessibilitat
al terra i amb un senyal vertical que incorpori la mateixa icona, així com una inscripció
que digui: “Reservat a persones amb mobilitat reduïda”.
Cal vetllar per la correcta utilització de les reserves d’aparcament, procurant que no
siguin utilitzades per usuaris sense la pertinent targeta de permissibilitat d’aparcament.
Guia de transport municipal
L’edició d’una guia municipal de transport públic també és una bona manera de
fomentar el coneixement de la xarxa de transport municipal de tots els ciutadans del
municipi.
En cas d’editar-se aquesta guia es recomana posar especial cura en el seu disseny i en
el format de la informació, així com que inclogui informació que pugui ser interpretada
per a usuaris invidents o amb greus problemes visuals.
Els plànols d’informació turística han de tenir colors diferenciats entre ells de manera
que es puguin diferenciar cromàticament les diferents parts amb facilitat, ( p.ex. zones
verdes, zones d’equipaments o zones industrials).
La simbologia emprada ha de ser el més fàcil de percebre possible, recomanem l’ús de
la internacionalment reconeguda.
Els espais d’interès assenyalats amb una numeració diferenciada han de tenir una
dimensió que les permeti ubicar amb facilitat i no portin a confusió.
Cal que hi hagi un nomenclàtor amb el llistat de tots els carrers i la seva localització en
el plànol mitjançant coordenades.
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6.4 Recomanacions específiques per a la informació
Seguidament es presenten algunes recomanacions generals que afecten a tot tipus
d’informació escrita que es vulgui donar als ciutadans pel que fa a qüestions com són la
tipografia, el contrast, la mida de les lletres i d’altres.
6.4.1 Contrast
El contrast d’un text depèn del color del fons i de la mida, del gruix i del color de la
lletra. Un bon contrast del text és per a la majoria de la població un factor molt
important per a poder llegir bé un text.
El contrast de colors, amb l’objectiu de destacar en la lectura o en la senyalització en
general, des dels caràcters en un panell d’informació fins a les baranes, sòcols i
cantells d’esglaons en una escala, s’aconsegueix amb grans superfícies en colors clars
i els detalls en colors foscs. Cal cuidar que algun contrast pugui causar enlluernament
com per exemple succeeix entre el blanc i el negre.
Les combinacions més recomanades són:
Superfícies
Beige clar
Groc clar
Groc

Grans detalls
Vermell fosc
Blau fosc
Negre

Lletres fosques sobre colors pàl·lids o la combinació inversa és a dir, lletres clares
sobre fons fosc, en general ofereixen un bon contrast.

Bona
llegibilitat

Bona
llegibilitat
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6.4.2 Mida
Els cartells d’informació o senyalització es col·locaran en llocs que permetin
l’aproximació fins a 0,05m en funció però, de la capacitat visual de cada persona. La
millor altura per a la seva ubicació és la de l’ull humà d’una persona que va en cadira
de rodes, entre 1,05 i 1,55m, el que s’haurà de compaginar també amb situar-los a una
altura compatible per a tothom. Això comporta adoptar com a solució la duplicació
d’algunes senyals. En tal cas se situarien respectivament entre 1,10 i 1,40m i entre 1,40
i 1,70m d’alçada.
El Codi d’Accessibilitat defineix que la senyalització d’espais tindrà lletres de 0,04m
d’alçada mínima i en general es recomana la utilització de caràcters de gran dimensió.
Les dimensions recomanades en funció de la distància des de la qual s’ha de poder
llegir el text sense dificultat són:
Distància en metres
100,00
50,00
10,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,50

Alçada de lletra en mil·límetres
580
290
58
140
110
84
56
28
14

Pel que fa a les proporcions de la lletra es recomana que la relació entre l’amplada i
l’alçada de les lletres majúscules (B, E, F, etc.) estigui compresa entre 0,7 i 0,8.
6.4.3 Tipografia
Malgrat que la tipografia és un aspecte menys important que el contrast i la mida del
text, també és un factor que pot millorar la llegibilitat i que conseqüentment cal tenir en
compte.
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La majoria de tipografies que s’utilitzen habitualment són perfectament llegibles per
persones amb dificultats visuals. És important que aquestes tipografies siguin de
traçada nítida i senzilla. En aquest sentit es recomana utilitzar tipografies clares, evitar
les itàliques, les simulacions d’escriptures manuals i les tipografies barroques.
No recomanat

Tipografies en itàlica

Recomanat
Tipografies clares i llegibles

Simulacions d’escriptures a mà

Tipografies clares i llegibles

Tipografies barroques

Tipografies clares i llegibles

També és important escollir una tipografia que tingui una numeració clara i que no
plantegi confusions entre números. Les persones amb dificultats visual poden
confondre fàcilment els números 3, 5 i 8.
En referència a les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica o aquelles
amb discapacitat mental, l’ús d’una simbologia de fàcil comprensió permetrà també
unes millors condicions d’accessibilitat.
6.4.4 Espaiat
És igualment important que existeixi una proporcionada separació entre les lletres
d’una paraula i entre les paraules d’un rètol. Pot millorar-se la llegibilitat d’un text
utilitzant un espaiat constant entre caràcters intentant evitar els textos justificats que
separin molt les lletres.

T e x t

No recomanat
j u s t i f i c a t

Recomanat
Text no justificat
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Quan el text ocupa més d’una línia és recomanable que estigui justificat a l’esquerra ja
que, aquests textos són els més fàcils de llegir. Si està ajustat a la dreta i a l’esquerra
convé que els espais en blanc que existeixin entre els paraules no siguin excessius per
a no dificultar la seva lectura. No és recomanable que el text estigui justificat a la dreta
o al centre ja que en aquests casos cada línia comença en un punt diferent, dificultant
la lectura especialment a les persones amb deficiències visuals.
No recomanat
El text justificat al centre és
difícil de llegir ja que cada
línea comença en un lloc
diferent.
El text justificat a la dreta
és difícil de llegir ja que
cada línea comença en un
lloc diferent.

Recomanat
El text justificat a la
esquerra és fàcil de llegir
ja que cada línea comença
al mateix lloc.
El text justificat a l’esquerra i a
la dreta és també fàcil de llegir ja
que cada línea comença al mateix
lloc.

6.4.5 Lletres capitals
Les lletres majúscules són més difícils de llegir en textos llargs i per tant és millor
utilitzar una combinació de majúscules i minúscules. Les lletres minúscules tenen
grafismes de pujada i de baixada que accentuen les diferències entre elles i en faciliten
la lectura.
No recomanat
ESCRIPTURA EN MAJÚSCULES

Recomanat
Escriptura combinant majúscules i minúscules

El següent exemple mostra com n’hi ha prou amb la part superior d’una paraula que
estigui escrita en minúscules per poder llegir-la.

El Papiol
El Papiol
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6.4.6 Senyalització i informació tàctil
La informació i senyalització tàctil cal dissenyar-la amb gran prudència, establint
prèviament la premissa d’una ubicació prefixada estable i uniforme. Dit d’una altra
manera, no s’ha de plantejar que el cec hagi de buscar aquests elements de
senyalització i informació.
La informació que en cartells que s’ofereixi a les persones invidents, en braille o en
caràcters llatins en relleu, ha de ser molt senzilla i provada prèviament. Cal cuidar no
projectar aquests cartells amb criteris visuals, doncs solen ser fórmules no vàlides per a
l’apreciació tàctil.
La senyalització tàctil pròpiament dita, és a dir la senyalització per a ser llegida amb la
punta dels dits de les mans, pot donar-se en diversos punts de l’edifici. Prenent com
exemple un servei de transport, es pot col·locar dintre de l’estació de viatgers: en un
lloc prefixat de cada accés, en un plànol d’informació de la xarxa del servei, al plànol de
la línia i les seves estacions de connexió, en un plànol esquemàtic de la pròpia estació,
etc. També es poden col·locar senyals tàctils a l'inici de les baranes d’escales.
S’analitzarà la conveniència o no de col·locar un senyal/cartell en cada ascensor i en
els replans de les seves parades amb informació dels desnivells resolts per l’ascensor i
l’ús de la llegenda “està vostè en la planta ...”. Igualment, s’analitzarà la conveniència o
no de col·locar al replà de cada parada de cada ascensor un plànol esquemàtic de
l’edifici en el qual es situaran els mitjans especials per a circular les persones amb
mobilitat reduïda, emprant la fórmula d’ubicació “està vostè aquí”.
S’utilitzaran sempre grafismes i caràcters llatins amb lletra d’impremta en relleu, i text
duplicat en braille; situats en llocs prefixats i uniformes.
Tota la informació tàctil que s’explica en un paràgraf, ha de ser donada amb el màxim
rigor de disseny, especialment en quant a la ubicació dels elements i la grandària dels
caràcters perquè pugui tenir utilitat.
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6.4.7 Altres recomanacions
Seguidament es presenten algunes recomanacions a tenir en compte respecte alguns
mitjans tècnics de comunicació que s’utilitzen diàriament.
Telèfons adaptats
Els botons dels telèfons cal que siguin grans ja que, les tecles grans són més fàcils
d’usar per part dels nens, de les persones grans amb poca mobilitat en els dits i per les
persones amb algunes dificultats visuals. El teclat del telèfon serà doncs de tecles de
grandària extragran (del tipus Jumbo en la CTNE) i amb format ordinari, és a dir, amb la
tecla central (la corresponent al número 5) amb un punt en relleu en el centre de la
tecla.
Al marge que els botons siguin grans, també és necessari que la retolació dels
números i de les funcions de les tecles sigui gran i clara, i que les proporcions entre la
tecla i la retolació siguin raonables. També és recomanable que existeixi retolació en alt
relleu que permeti la lectura a persones invidents. S’ha de tenir en compte altres tipus
d’ajudes en la utilització dels telèfons com per exemple facilitar el sistema de pagament
amb targeta incorporant una pestanya tàctil que permeti detectar el sentit correcte de
col·locació de la mateixa a persones invidents.
Un altre factor a tenir en compte és que la informació acústica esdevé fonamental en la
comunicació telefònica i per tant s’han de prendre mesures que poden ser tan senzilles
com la de col·locar les cabines en llocs poc sorollosos o aïllar-les al màxim amb panells
insonoritzats. També és molt útil la incorporació d’aparells amb reguladors de volum
que permetin adaptar-lo a les capacitats de cada usuari. L’auricular del telèfon estarà
dotat doncs, d’un regulador de volum. A més, durà incorporada una bobina d’inducció
magnètica, a part de la que convencionalment conté, per permetre una millor audició
als portadors d’audiòfons amb posició “T”. Aquesta instal·lació es completarà amb un
commutador que permeti triar l’audició normal o l’audició per bucle magnètic.
Finalment, aquest telèfon estarà senyalitzat amb el símbol d’accessibilitat pertinent.
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Per altra banda, la megafonia de vestíbuls i de llocs d’atenció al públic, com taquilles
d’expedició de bitllets i recintes dedicats a la informació, estarà també condicionada
amb els bucles magnètics i amplificadors de camp magnètic necessaris per a
possibilitar una millor audició a les persones discapacitades auditives portadores
d’audiòfons amb posició “T”.
En vestíbuls es col·locaran en punts singulars pictogrames que informin de l’existència
d’aquesta instal·lació (rètol amb la inscripció “Megafonia Condicionada”). En llocs
d’atenció al públic, com per exemple en taquilles, les persones amb audiòfons amb
posició “T” milloraran la seva comunicació amb la persona que els atén instal·lant un
bucle magnètic o amplificador de camp magnètic que constarà de micròfon,
amplificador de camp i bucle magnètic, segons l’àmbit. Aquest aspecte anirà sempre
senyalitzat convenientment. Simultàniament, aquesta instal·lació es completarà, amb el
corresponent commutador, amb un altaveu convencional i un amplificador, que
permetran una millor audició a les persones amb hipoacúsia, sense audiòfons o amb ell
sense posició “T”. Cal tenir present que el senyal que el bucle magnètic envia a
l’audiòfon pot ser pertorbat per qualsevol camp electromagnètic. Per aquest motiu, en
la zona immediata als bucles magnètics s’ha de vigilar per evitar l’existència de
reactàncies, transformadors, motors o altres equips que puguin crear camps
electromagnètics que causin sorolls en els audiòfons amb posició “T”.
Per a crear unes bones condicions ambientals és necessari:
1. Reduir la reverberació del so utilitzant material adequat als terres, instal·lant
materials absorbents del so en els sostres i panells aïllants sobre els murs.
2. Controlar la transmissió de so tant bé com sigui possible, aïllant les fonts aèries de
so, aïllant els murs i els sòls, utilitzant finestres i portes de doble vidre, evitant
localitzar les portes de manera que quedin enfrontades i condicionant les escales
de manera que quedin tancades.
3. Reduir els sorolls i vibracions de les màquines, aïllant les conduccions de
calefacció i ventilació i instal·lant silenciadors prop dels ventiladors.
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4. Reduir l’electricitat estàtica, que pot afectar als audiòfons, col·locant tapissos
antiestàtics i dotant de suficient humitat l’ambient.
5. Evitar altes freqüències en la transmissió de sons i sistemes de seguretat i els
transformadors elèctrics, doncs també poden ser fonts de soroll en els audiòfons.
Fax
Malgrat totes les recomanacions fetes anteriorment sobre el telèfon hi ha persones amb
pèrdues auditives tan grans que no es poden comunicar per mitjans sonors. Aquestes
persones tenen el mateix dret a la comunicació que la resta i una de les possibles
solucions és la utilització del Fax. El Fax permet a les persones amb pèrdues auditives
una comunicació escrita amb relativa immediatesa.
Terminals de text
Cal reconèixer que el Fax no aporta la simultaneïtat del telèfon. Per a reduir aquesta
problemàtica existeix el telèfon de text, que sí que permet una comunicació a temps
real. El telèfon de text consisteix en un aparell similar al telèfon que té introduïdes en el
teclat, tecles alfabètiques pròpies del sistema i que disposa d’una pantalla on es va
escrivint i rebent el text informatiu. Els telèfons de text comprendran els dispositius
informàtics precisos perquè amb un teclat i una pantalla convencionals, igual que la
línia, permetin transmetre un text escrit en aquest teclat i, reflectit en pantalla, a un altre
telèfon de text, reflectint-se en els monitors d’ambdós equips.
Multimèdia
Els sistemes anteriors són considerats les solucions tècniques tradicionals que s’han
vist recentment superades per noves tecnologies com poden ser els “xats” o les
videoconferències. Aquests nous sistemes són una clara millora per a la qualitat de
vida de totes les persones i per tant són un bon exemple de Disseny per a Tothom.
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Instal·lacions en sales i auditoris
Per a les persones amb dificultats d’audició i d’acord a les característiques de l’auditori
o sala, cal analitzar en cada cas específic si té interès instal·lar algun dels següents
sistemes:
c) Bucle magnètic: amb els condicionaments ja citats.
d) Transmissió d’alta freqüència sense fil: sistema de major qualitat i més indicat, per
als auditoris de música, amb el handicap d’haver de protegir-se curosament de
sofrir interferències.
e) Transmissió infraroja sense fils: sistema sense perill d’interferències, encara que
amb menor qualitat de so.
Altres mesures es basen en projectar en una pantalla la transcripció del text de l’obra,
amb subtitulació i, en els casos que sigui possible, amb la traducció simultània en
llenguatge de signes.
A més, es reservaran zones per a persones amb discapacitat auditiva amb l’objectiu de
permetre la millor visualització i audició possible dels escenaris i pantalles. Haurien
d’instal·lar-se, quan sigui factible, bucles magnètics i/o equips d’alta freqüència.
Les mesures per a l’aproximació dels invidents a les obres teatrals serien les següents:
a) Cassette: aquesta mesura consistirà fonamentalment a preparar una cassette,
que es lliurarà a l'invident durant la representació juntament amb uns auriculars. A
la cassette s’anirà explicant l’escenografia de l’obra, els moviments i gestos dels
actors, els efectes visuals i, en definitiva, la part visual de l’obra. Es gravarà la
cassette cuidant que les seves informacions s’intercalin amb el discurs de l’obra i
que mai li tapin.
b) Sistema d’autodescripció: és el sistema desenvolupat en circuit tancat, que
permet l’emissió en directe de la descripció de l’obra, de la mateixa forma que s’ha
exposat en el punt anterior.

