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“A Barcelona som i volem continuar sent sensibles a la realitat i a les necessitats canviants de
les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Aquest compromís constitueix ja un dret
d’identitat de la nostra ciutat, un tret que volem continuar enfortint amb les polítiques i
actuacions municipals adreçades a aquest sector de la ciutadania”.
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» 01. ANTECEDENTS
Des de l’any 1988 a iniciativa de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona en
col·laboració amb l’Institut Municipal de Disminuïts i l’Àrea d’Esports, es va impulsar el primer
programa pilot d’intervenció municipal a Catalunya, “Fes esport com tothom”, amb la finalitat de
facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat en les entitats esportives de base.
A l’any 2008 mitjançant el programa denominat l”Esport Sense Barreres” (Barreres Zero) va
haver una inflexió que tenia com a objectiu principal la normalització dels canals
d’oferta/demanda, impulsant la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat, amb
l’objectiu de fomentar el dret a la pràctica de l’esport.
Comencem ara, però un procés que pretén materialitzar el compromís de l’Ajuntament de
Barcelona i tota la societat amb l’equiparació de drets de tots els ciutadans, amb nous
reptes i amb la ferma voluntat de fer realitat que Barcelona és una ciutat inclusiva en tots
els aspectes, també l’esportiu.
S'aposta per impulsar un procés, allunyat d'un principi d'immediatesa, que no estarà de ben
segur exempt de dificultats a superar.
Partint d’aquests antecedents, en l’actualitat, l’Institut Barcelona Esports en col·laboració
amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es planteja com una de les seves
prioritats consolidar l’enriquiment de la vida esportiva de la ciutat de Barcelona,
garantint el dret a la pràctica de l’esport en el col·lectiu de persones amb discapacitat,
per tal de millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora
i inclusiva, respectuosa amb la diversitat.
El govern de la ciutat té una concepció de l'activitat física i esportiva com una eina de foment de
la salut, d'utilització creativa del temps de lleure i com un espai de relació social, motor per
crear comunitat. Creiem fermament que cal fer tot el possible per tal que cap col·lectiu en
quedi exclòs.
Considerem que la nostra ha de ser una ciutat saludable i així, aquest compromís
impregna totes les nostres accions de govern. En aquest sentit aquesta mesura pretén
fer més saludable la vida de les persones amb discapacitat.

Amb aquest propòsit, pretenem col·laborar en l'eliminació de les desigualtats evitant l'exclusió,
promovent la justícia social i la igualtat d'oportunitats.
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» 02. INTRODUCCIÓ
El programa L’esport inclou està adreçat a totes les persones amb discapacitat (física,
intel·lectual, auditiva, visual i malalties mentals) que viuen a la ciutat de Barcelona.
La pràctica de l’activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones,
especialment les més vulnerables com a conseqüència d’alguna discapacitat, incidint positivament
en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat. Cal tenir en compte tots i
cadascun dels col·lectius que conformen el teixit social de la nostra ciutat sense excepcions: en
aquest programa en concret, el de les persones amb discapacitat.
L’Institut Barcelona Esports, dins del marc d’actuacions que desenvolupa a partir del Pla
Estratègic de l'Esport, període 2011-2015, considerant, a més a més, les recomanacions
recollides en la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat, aposta per la protecció i la promoció dels drets humans de les
persones amb discapacitat en un règim d’igualtat d’oportunitats amb la resta de la
població. El dret a la pràctica fisicoesportiva inclusiva de la població amb discapacitat, és sens
dubte un dels drets als quals han de tenir accés, per tal d’afavorir la seva participació plena a la
societat.
Mitjançant el programa L’esport inclou, l’Institut Barcelona Esports en col·laboració amb
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es proposa contribuir en assolir aquestes
directrius, que ajudaran a fer realment activa i completa la vida esportiva de la ciutat, i
col·laborar a bastir de forma més efectiva una societat normalitzada, inclusiva i saludable, que
no deixi a cap col·lectiu en risc d’exclusió social. Barcelona ha d’arribar a ser un referent en
aquest aspecte.

Si la pràctica d’activitat fisicoesportiva es veu com una eina importantíssima de foment de la salut,
d’ús creatiu del lleure i com un excel·lent espai de relació social que actua com eix vertebrador tant
a nivell social com educatiu, cap col·lectiu n’ha de ser exclòs i molt menys el de les persones amb
discapacitat, que han de poder exercir aquest dret com la resta de ciutadans i ciutadanes. Per tant,
aquest programa s’aplicarà de forma transversal respecte a la resta de programes que
desenvolupi aquesta institució municipal.
Per tal de mantenir l’ideal d'una societat inclusiva, volem que totes les instal·lacions municipals
esportives siguin d’ús per a totes les persones, vetllant perquè els equipaments siguin
accessibles, adaptant-ne l'oferta, articulant els recursos complementaris necessaris per
aconseguir-ho, i donant suport pedagògic i social a tothom que n’és usuari, ja sigui en grups
convencionals o en grups específics, en funció del seu grau d’autonomia. En aquesta línia
també volem garantir i facilitar l’accés a la pràctica d’esport i d’activitat física de qualitat
a tots els nois, noies i joves amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.
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A fi d’assolir aquest objectiu caldrà incrementar la promoció, la diversificació i la difusió de l’oferta, la
qualitat dels serveis, tot gestionant els recursos per a tothom, sense excepcions i generalitzant l’ús
dels espais esportius, tant per a la pràctica de l’esport en edat escolar com a la resta d’edats, i fer-ho
de forma equitativa en tots els districtes de la ciutat. En definitiva es tracta d’aconseguir que
practicar activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres; ens referim, per tant, a un
tipus d’esport inclusiu, on tothom tingui cabuda, partint de la premissa que el dret a participarhi és universal.

Un espai esportiu inclusiu és una manera de concebre tant la pràctica d’activitat física com la
funció social de la instal·lació esportiva, que tendeix a generar capital social i que des d'un
plantejament comunitari, reconeix la diversitat i no pretén assimilar-la. Ens estem referint a una
pràctica de qualitat sense excepcions, i a una filosofia de vida que fa que la instal·lació
esportiva esdevingui motor de canvi social i d'actituds, basant-se en la igualtat i en la
democràcia participativa, on la diversitat és un valor en alça que cohesiona el grup.
Pertànyer a una comunitat o a un grup social, és un dels factors decisius que faciliten
l’eliminació de l’exclusió social i per això el programa L’esport inclou prioritzarà la pràctica en
grups convencionals.

Tot i amb això, es procedirà a treballar en grup específic quan la modalitat de pràctica esportiva
i el grau de discapacitat i d’autonomia dificultin el procés d’inclusió, o bé per una opció personal
de la persona amb discapacitat.

El fet que plantegem en paral·lel aquesta segona opció, ve justificat per la necessitat de
dissenyar programes a mida de les sol·licituds d’aquest sector social, considerant la pràctica de
l’esport adaptat com un recurs d’alt valor cultural, que permet una millor qualitat de vida. No
s’ha de perdre de vista que la pràctica esportiva suposa una ampliació d’entorns que genera
també capital social, manifestat aquest com a punt de trobada. El nen, el jove, l’adult, té la
possibilitat, a més a més, d’ubicar les seves capacitats en el context compartit amb d’altres
persones amb discapacitat, podent contrastar les seves experiències amb altres companys i
companyes en situacions similars.
És necessari en ambdues opcions afavorir “l’esport de proximitat”, que sota el principi de sectorització
consisteix en aplicar la normalització geogràfica: on resideix la persona amb discapacitat, amb
l'objectiu de prestar els serveis de la comunitat des d'una perspectiva d’apropament a l'ambient social,
físic i familiar.
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En definitiva, el programa que aquí es presenta, L’esport inclou, vol normalitzar la pràctica de
l’activitat fisicoesportiva de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona. I per
aconseguir-ho cal assegurar i garantir un seguit d’estructures que permetin que aquest
sector de la ciutadania es pugui sentir en igualtat de condicions amb la resta de la
població en aquest àmbit concret.
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» 03. OBJETIUS
L’objectiu general del programa L’esport inclou és fomentar la pràctica
d’activitat fisicoesportiva de les persones amb discapacitat de la ciutat de
Barcelona, de tal manera que puguin fer-ho en igualtat de condicions amb la
resta de població.
Amb la ferma voluntat de treballar per assegurar l’assoliment dels objectius que a continuació es
detallen es planificaran i desenvoluparan tot un seguit d’accions i elements d’intervenció dirigits a:
La Inclusió de les persones amb discapacitat a la pràctica d’activitat fisicoesportiva
en els centres esportius municipals pròxims al seu entorn social i familiar, ja sigui en
grups convencionals o en grups específics.
La Inclusió de les persones amb discapacitat a les activitats fisicoesportives que
s’ofereixen en el Pla de promoció de l’activitat física i de l’esport en horari lectiu i en
el Pla de l’esport en edat escolar i de l’esport organitzat, així com en les diverses
ofertes de promoció esportiva que s’organitzen des del CEEB i que compten amb el suport
de l’Institut Barcelona Esports.
La Inclusió de les persones amb discapacitat als esdeveniments esportius de la
ciutat, especialment els promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.
Ampliar els canals d’informació/animació per tal de donar a conèixer a la població en
general el programa L’esport inclou i per aconseguir incrementar el nombre de
participants amb discapacitat en aquest àmbit.
Acordar les mesures d’acció afirmatives en relació als usuaris amb discapacitat en els
centres esportius municipals.
Que les persones amb discapacitat tinguin accés als centres esportius de la xarxa
d’equipaments de la ciutat així com als espais urbans i naturals que estiguin
habilitats per a la pràctica esportiva.
Formar en Activitat Física Adaptada i en Accessibilitat i Disseny per a Tothom, a tots els
professionals implicats en el desenvolupament del programa.
Assessorar en l'àmbit de l’Activitat Física Adaptada als equips responsables de les
entitats, als centres educatius i als centres esportius, tant públics com privats.
Sensibilitzar les ciutadanes i ciutadans de Barcelona sobre el dret a la pràctica d’activitat
fisicoesportiva de les persones amb discapacitat, aprofitant tota mena d’actes i
d’esdeveniments ciutadans.
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» 04. ELEMENTS D’INTERVENCIÓ
Cada un dels objectius esmentats es durà a terme de la següent manera:
La inclusió de les persones amb discapacitat a la pràctica d’activitat fisicoesportiva
en els centres esportius municipals pròxims al seu entorn social i familiar, ja sigui
en grups convencionals o en grups específics.

Tots els centres esportius municipals han d’assegurar l’obertura de totes les seves activitats
esportives al col·lectiu de persones amb discapacitat.
Pel que fa als grups específics, caldrà que l'oferta municipal adaptada es vagi estenent a tots
els Districtes, ja sigui la que s’organitza en els Centres Esportius Municipals de la ciutat de
Barcelona com la que s’organitza mitjançant les Federacions d’Esport Adaptat a les persones
amb discapacitat.
Pel que fa als grups específics, caldrà que l'oferta municipal adaptada es vagi estenent a tots
els Districtes.
Entenem que en cap cas ha de comportar iniciatives que afectin la pràctica esportiva de clubs o
entitats d’esport federat que estan fent ús regular de l’equipament en base a uns contractes de
lloguer i d’utilització d’espais. Caldrà tenir ben present també el dret que té tot gestor
d’organitzar ell les activitats i els serveis que ofereix el centre, sempre i quan compleixi amb la
Cartera Bàsica de Serveis i el programa bàsic de promoció esportiva fixat per l’Ajuntament. Per
tant, caldrà treballar de forma conjunta amb ells.
En ambdues situacions les accions aniran adreçades a:

 La

promoció de la figura del monitor de suport docent que col·laborarà
pedagògicament amb el tècnic esportiu en el disseny d’estratègies inclusives, en
l’adaptació de les tasques motrius i en l’organització i en el desenvolupament de les
sessions.
Per tant, cada equipament ha d'anar en la línia de complir els objectius i les accions
descrites al programa, però seguint el propi ritme, establert en funcionament dels
aspectes abans descrits i de comú acord entre l'IBE (Departament de control de la
gestió) i els gestors.

 Presència

en els centres esportius municipals, dels auxiliars de suport al vestidor
per aquells usuaris o usuàries que presentin dificultats per al canvi autònom al vestidor
o per a la mobilitat autònoma a la instal·lació.
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Els criteris de prioritat per a la concessió del servei són els següents:


Activitats físiques i esportives inclusives.



Programes de l’Institut Barcelona Esports (IBE): Pla de promoció de l’activitat
física i l’esport en horari lectiu i Pla de l’esport en edat escolar.



Activitats amb grups específics oferts pels Centres Esportius Municipals (CEM).

 Aplicació

del protocol d’atenció a les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de
millorar la qualitat de servei i d’assegurar el treball en equip, la transversalitat i la
coordinació entre el personal d’atenció al públic, els equips tècnics, el monitoratge de
suport docent i l’equip mèdic de cada instal·lació.

 Existència

de material adaptat en els equipaments esportius municipals per tal de
respondre a les necessitats que genera la pràctica de l’esport adaptat.

 Promoure

la inclusió de persones amb discapacitat a les activitats dirigides que
organitzen els CEMs de Barcelona ciutat, en col·laboració amb les institucions
implicades en cada discapacitat i amb l'objecte de demostrar la seva viabilitat.

 Continuar

amb el programa de promoció esportiva inclusiva “LES SORTIDES
SETMANALS DEL GUTTMANN AL CEM” (GUTTMANN-FCEDF), consistent en que
un grup de sis pacients que es troba hospitalitzat i en procés de rehabilitació a l’Institut
Guttmann, surt setmanalment a un centre esportiu municipal de la ciutat de Barcelona,
el Bac de Roda, per tal de participar en les activitats dirigides que ofereix aquest centre
esportiu, amb les persones usuàries de la instal·lació sense discapacitat. Cal també
comentar que, per tal de donar a conèixer l'oferta que s'ofereix des dels CEMs de la
ciutat, els pacients van canviant cada setmana. (Annex n.1)

 Desenvolupar

un programa de promoció esportiva inclusiva: “Jornades de portes
obertes: UNS CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS ACOLLIDORS. Amb l’objectiu
de fidelitzar-los en la pràctica regular d'activitat física i esportiva, un grup de 10
persones per cada districte amb discapacitat física, intel·lectual, visual, auditiva o amb
trastorn mental, (un total de 100 persones), es desplaçaran gratuïtament durant 10
sessions, al Centre Esportiu Municipal (CEM) més proper a l'associació a la qual estan
vinculades, per tal de participar en les Activitats Dirigides i de Fitness que ofereixen
aquests CEMs amb les persones usuàries de la instal·lació sense discapacitat. (Annex
n.2)
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 Elaborar un document que reculli una proposta de les mesures organitzatives per a la
inclusió de les persones usuàries amb discapacitats als CEMs de Barcelona.

 Garantir la divulgació de l'oferta de promoció esportiva: tramesa, a tots els Centres
Educatius Ordinaris i Escoles d'Educació Especial, d’un full informatiu que sintetitzi
l'oferta de promoció esportiva generada per cada federació d'esport adaptat. Es
comptarà amb la col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona i els EAPs.

Les modalitats de pràctica en els centres esportius municipals variaran en funció de la
demanda per part de l’usuari amb discapacitat:
Inclusió en activitats de pràctica d’activitat física i esportiva dirigides.
La persona amb discapacitat compartirà la pràctica d’activitat fisicoesportiva, dirigida per un
tècnic esportiu, amb altres persones sense discapacitat, adaptant el programa a les seves
necessitats.

Oferta d’activitats esportives adaptades
S’oferirà la possibilitat de practicar esport adaptat en grups específics de persones amb la
mateixa discapacitat.

Ús lliure individual
Permetrà accedir a la instal·lació de forma individual i fer ús dels espais esportius
accessibles, depenent del tipus de discapacitat, incloent l’oferta d'activitats físiques
individualitzades que es fan amb l’assessorament d’un tècnic esportiu com, per exemple,
l’entrenador personal.
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La inclusió de les persones amb discapacitat a les activitats fisicoesportives que
s’ofereixen en el Pla de promoció de l’activitat física i de l’esport en horari lectiu i en
el Pla de l’esport en edat escolar i de l’esport organitzat, així com en les diverses
ofertes de promoció esportiva que s’organitzen des del CEEB i que compten amb el
suport de l’Institut Barcelona Esports.

Pla de promoció de l’activitat física i de l’esport en horari lectiu
Les activitats fisicoesportives s’adaptaran per tal que l’alumnat amb discapacitat hi participi en
igualtat de condicions, tant en un entorn d’escola inclusiva com en un d’escola especial. En
aquest darrer cas, ens plantegem que el dia de la jornada esportiva comparteixin espais
l’alumnat amb i sense discapacitat.
En ambdues situacions es treballarà conjuntament amb els centres educatius, de forma
coordinada amb el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Pla de l’esport en edat escolar i de l’esport organitzat
Si el grau i el tipus de discapacitat ho permeten, els nois i noies participaran en un entorn
inclusiu. Ara bé, si això no és possible o a petició de la família de l’alumne, podran participar
en les modalitats d’esport adaptat a la seva discapacitat.
Sempre que sigui viable, l’alumnat amb discapacitat participarà a les competicions
convencionals i en les trobades esportives i lúdiques no competitives. Però també es
contempla la possibilitat d’organitzar lligues estructurades o curtes amb finalitat competitiva o
recreativa, en funció del nombre d’escolars amb discapacitat.
En ambdós casos, el CEEB vetllarà per l’adaptació dels reglaments i de la normativa de
competició, per tal de facilitar la participació activa i efectiva de l’alumnat amb discapacitat.

La inclusió de les persones amb discapacitat als esdeveniments esportius de la
ciutat.
En col·laboració amb les Federacions Esportives Catalanes d’Esport Adaptat i les entitats que
promouen l’activitat física i l’esport adaptat es promourà la inclusió dels esportistes amb
discapacitat en tots els esdeveniments esportius convencionals de la ciutat, i es fomentarà la
visibilitat d’esdeveniments d’esport adaptat en els Trofeus Ciutat de Barcelona, ja sigui a nivell de
competició o d’exhibició.
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A més, es donarà una resposta organitzativa adient a les necessitats i a les demandes dels
esportistes amb discapacitat per tal de facilitar-los l’accés a la competició (assegurar la reserva
d’aparcaments pròxims, entre d’altres).

Ampliar els canals d’informació/animació per tal de donar a conèixer a la població
en general el programa L’esport inclou i per aconseguir incrementar el nombre de
participants amb discapacitat en aquest àmbit.
Tota la publicitat que generin els diferents serveis de l’Institut Barcelona Esports, hauran d’incloure
informació del dret a la pràctica d’activitat fisico-esportiva de tothom sense excepcions.
El WEB de l'Ajuntament de Barcelona ha de ser accessible, facilitarem el treball conjunt de
totes les àrees de l'Ajuntament de Barcelona que ajudi a facilitar la comunicació amb tota la
ciutadania, sense excepcions.
Així mateix, s’intensificarà la Informació a las pàgines WEB de les institucions i entitats de la
comissió assessora, Equips d’Assessorament Pedagògic entre altres.
Una altre via a tenir en compte són les xarxes socials, des de l’Institut Barcelona Esports hem
d’estar amatents i participatius a la comunicació que es fa per aquestes vies.
Respecte a les accions en grup específic, es dedicarà un apartat a la modalitat d'esport adaptat
en totes les informacions que es derivin dels diferents programes. També s’actualitzarà la guia
d'activitats i de serveis adaptats a les persones amb discapacitat en les instal·lacions esportives
municipals.
En definitiva es vol garantir la difusió i la informació de l’oferta d’activitat esportiva de la ciutat a
totes les persones amb discapacitat. Per això caldrà comptar amb la col·laboració i la
complicitat de totes les institucions i entitats implicades en el programa, així com dels diferents
Serveis existents als districtes de la ciutat.

Acordar les mesures d’acció afirmatives en relació als usuaris amb discapacitat
en els centres esportius municipals.
Per tal d’evitar diferències o greuges comparatius per raó del centre esportiu municipal utilitzat,
caldrà establir un criteri unificat referent a l’adopció de mesures d’acció afirmatives en relació a
les persones amb discapacitat.
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Ens plantegem per aconseguir-ho:
-

Eliminar la reducció horària de la targeta rosa.
Donar l’opció de baixa temporal.

Que les persones amb discapacitat tinguin accés als centres esportius de la xarxa
d’equipaments de la ciutat així com en els espais urbans i naturals que estiguin
habilitats per a la pràctica esportiva.
El col·lectiu amb discapacitat, en tota la seva amplitud, ha de poder accedir a tots els espais
esportius i als vestidors i ha de poder gaudir també dels serveis complementaris. Per
aconseguir-ho, es garantirà l’acompliment de la normativa d'accessibilitat i d’ús en els nous centres
esportius i s'assegurarà aquest compliment en els ja existents (eliminant de forma progressiva les
barreres arquitectòniques i de comunicació), així com en els projectes de reformes, ampliació o
millores dels mateixos.
Per aconseguir-ho, es garantirà l’acompliment de la normativa d'accessibilitat i d’ús en els nous
centres esportius i s'asseguraran aquestes en els ja existents (eliminant de forma progressiva
les barreres arquitectòniques i de comunicació), així com en els projectes de reformes,
ampliació o millores dels mateixos. A més, s’editarà d’una guia d’accessibilitat, de material i
d’ajuts tècnics per als centres esportius municipals. (Annex 4)
Així mateix es vetllarà per la accessibilitat dels espais naturals i públics urbans, habilitats per a
la pràctica esportiva, adaptant els circuits esportius de la ciutat i facilitant l'accés als grans
parcs, platges i altres espais naturals.
El Departament de Serveis Tècnics de l'Institut Barcelona Esports està treballant i planificant
conjuntament amb els gestors implicats, en establir les prioritats i la concordança del calendari
per actuar en les diferents mancances detectades a les instal·lacions esportives municipals.

Formar en Activitat Física Adaptada i en Accessibilitat i Disseny per a Tothom, a
tots els professionals implicats en el desenvolupament del programa. (Annex n.3)
Si ens fixem com a objectiu aconseguir que els centres esportius i les activitats escolars que
s’organitzin siguin inclusius i que tinguin en compte a totes les persones usuàries,
independentment de les seves característiques, cal avançar en la formació dels seus tècnics i
educadors, per tal de capacitar-los per poder donar resposta a les demandes provinents del
col·lectiu de persones amb discapacitat. Això permetrà, en el cas dels centres esportius, a més
d’ampliar l’oferta d’activitats per tal que no es centralitzi tan sols en activitats aquàtiques i de
fitness, obrir el ventall d’elecció i equiparar-lo al que tenen les persones sense discapacitats.
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La formació garantirà també el servei a la demanda de grups especìfics, assegurant que els
tècnics responsables tinguin adquirits els conexeiments adients. I que els monitors de suport
docents estiguin formats en Activitat Física Adaptada a les persones amb discapacitat per a
poder oferir la resposta de qualitat ajustada a les característiques de l’usuari amb discapacitat.
També caldrà tenir en compte en el pla de formació anual les necessitats formatives del
personal d’atenció al públic, dels gerents i dels coordinadors dels centres esportius municipals
que participaran en el programa i dels centres privats que vulguin adherir-s’hi.
Respecte a la formació en Accessibilitat i Disseny per a Tothom de les instal·lacions esportives,
si volem avançar en la supressió de les barreres arquitectòniques i de comunicació, cal
plantejar una formació continuada, adreçada prioritàriament al personal dels equips tècnics
relacionats amb la gestió, construcció o adequació dels espais esportius de la ciutat.
En totes les situacions anteriors, les modalitats formatives a desenvolupar se centraran en
l’organització de cursos, mitjançant aules monogràfiques, i de seminaris d’actualització i
d’intercanvi d’experiències des d’una vessant teòrica i pràctica.
Per a aquest any, es proposen les següents accions formatives, tenint en compte que, en
funció dels resultats i de les noves necessitats formatives que es vagin detectant, es
plantejaran les noves accions per al 2013:



Dues aules monogràfiques - personal atenció al públic.



Set cursos de formació: Estratègies per a la inclusió de les persones amb discapacitat a
les activitats físiques i esportives organitzades pels CEMs de Barcelona ciutat.



Un curs en accessibilitat i Disseny per a Tothom.



Seminari d’actualització i d’intercanvi d’experiències (activitats Aquàtiques inclusió),
adreçat als tècnics esportius municipals.



Jornades “ Inclusió de persones amb discapacitat als centres esportius públics i privats:
l’Esport Inclou”.

Assessorar en l'àmbit de l’Activitat Física Adaptada els equips responsables de
les entitats, els centres educatius i els centres esportius, tant públics com privats.
Per poder oferir una resposta de qualitat, a banda de la formació dels educadors i dels tècnics
esportius, caldrà que aquests rebin assessorament de forma continuada per tal de poder
resoldre aquells casos que presenten més dificultats o que, per les seves característiques,
mereixen una atenció més especialitzada.
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Es potenciarà el Servei d’Assessorament Pedagògic per a la inclusió esportiva dels
usuaris i de les usuàries amb discapacitat als centres esportius de Barcelona i per a la
inclusió de l’alumnat amb discapacitat al Pla de promoció de l’activitat física i l’esport en horari
lectiu i al Pla de l’esport en edat escolar.

Amb aquest Servei es podrà donar resposta a les demandes de cada mestre, educador, o del
tècnic esportiu quan es trobi en situacions complexes respecte a la inclusió de les persones
amb discapacitat a les seves sessions o en el disseny de les sessions de grups específics.

Sensibilitzar tota la població sobre el dret a la pràctica d’activitat fisicoesportiva de
les persones amb discapacitat, aprofitant tota mena d’actes i d’esdeveniments
ciutadans.
S’organitzaran accions dirigides a la sensibilització de tothom envers els drets i els deures de
les persones amb discapacitat. En aquest context, l’esport adaptat i els jocs motors
sensibilitzadors seran recursos didàctics de gran valor a l’hora de desenvolupar la capacitat
d’empatia.
Es potenciarà la inclusió de l’esport adaptat en esdeveniments d’esport convencional,
independentment de les franges d’edat, i el CEEB fomentarà l’organització de jornades de jocs
motors sensibilitzadors dins del Pla de l’esport en edat escolar i del Pla de l’esport en edat
escolar i esport organitzat.
Igualment es promourà la realització d’activitats de sensibilització al carrer i es donarà suport a
aquelles actuacions que les entitats de persones amb discapacitat desenvolupin dirigides al global
dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

També caldrà fer visible l’activitat esportiva inclusiva en totes les competicions i altres
esdeveniments esportius patrocinats per l’Institut Barcelona Esports, promovent la participació
dels i de les esportistes amb discapacitat en competicions convencionals.

Respecte a la sensibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat, caldrà assegurar que
la informació que genera el programa L’esport inclou els arribi, i també aprofitar esdeveniments
en els quals es reuneixi el col·lectiu per a fer difusió dels beneficis que genera la pràctica
d’activitat fisicoesportiva.
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Serveis
Per tal de donar una resposta de qualitat a l’hora d’implantar aquests objectius, caldrà donar a
conèixer, potenciar i consolidar els serveis que l’Institut Barcelona Esports posa a l’abast dels
centres esportius municipals.

Servei de Suport al Vestidor

La funció dels auxiliars del Servei de suport al vestidor, és la de recolzar la persona usuària
amb discapacitat, sempre dins de la instal·lació, fent-li el suport necessari quan es troba al
vestidor i fins a l’entrada a l’espai de pràctica esportiva i de forma inversa en acabar l’activitat.
L’auxiliar de vestidor serà de dos tipus:



voluntari acompanyant de vestidor: familiar, amic o altres.
auxiliar de suport al vestidor.

Com a contraprestació, en ambdós casos, es treballa per a que els acompanyants i
auxiliars puguin fer ús de la instal·lació en la franja d’espai que l’usuari amb
discapacitat realitza la pràctica esportiva.
A efectes d’assegurança, tant l’auxiliar de suport com l’acompanyant de l’usuari estan
coberts per una pòlissa de dia, d’idèntiques característiques que les que cobreixen les
entrades o invitacions d’us de la instal·lació per un dia.
La Federació ECOM seguirà gestionant el Servei de Suport al Vestidor per a usuaris amb
discapacitat que facin ús d’instal·lacions esportives. Aquest servei s’adreça a persones amb
dificultats per al canvi autònom al vestidor o de deambulació autònoma a la instal·lació.
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Servei d’Assessorament Pedagògic per a la inclusió esportiva dels usuaris o usuàries
amb discapacitat
L’objectiu d’aquest servei és donar resposta a les demandes de cada mestre, educador, o del
tècnic esportiu quan es trobi en situacions complexes respecte a la inclusió de les persones
amb discapacitat a les seves sessions o en el disseny de les sessions de grups específics.

Servei de Suport
al Vestidor

Servei
d’Assessorament
Pedagògic

Servei de
Formació per a
la inclusió
esportiva

Servei de
préstec de
material adaptat

Servei de Formació per a la inclusió esportiva

Mitjançant aquest Servei es desenvoluparan accions formatives adreçades a:
-

professionals de les entitats i instal·lacions esportives per garantir l’adequada atenció i
accés a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat: tècnics esportius,
educadors, monitors de suport docent, auxiliars de suport al vestidor, personal
d’atenció al públic, gerents i coordinadors dels centres esportius municipal que
participaran en el programa i dels centres privats que vulguin adherir-s’hi.

-

Personal que intervé en la gestió, construcció o l’adequació dels espais esportius per
tal d’assegurar la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació.

Servei de préstec de material adaptat
Aquest Servei facilitarà material adaptat per a la pràctica d’activitats físiques sensibilitzadores,
amb l’objectiu de contribuir a desenvolupar l’empatia envers a les persones amb discapacitat.
www.bcn.cat
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» 05. CALENDARI D’EXECUCIÓ
Maig de 2012 a desembre de 2012
ACCIONS
A
DESENVOLUPAR EN LA
IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE

Entitats
participants

Presentació del programa

Ajuntament

Incrementar la participació
d’usuaris amb discapacitat
en l’oferta dels CEMs, pla
de l’esport, CEEB (entre
d’altres)

IBE,IMD,
CEEB,
Federacions
d’esport adaptat,
Institut Guttmann,
entitats
del
col·lectiu

Guia de l’oferta inclusiva

IBE
i
IMD
Federacions
i
entitats d’esport
adaptat

Acordar
d’afirmació

IBE, IMD i CEM

mesures

MAI

JU

JUL

AG

SEP

OC

NOV

DES

Auxiliar
de
suport al IBE
vestidor i el monitor de
ECOM
suport docent
Vetllar per l’accessibilitat

IBE, IMD,CEM

Augmentar l’existència de
CEM i IBE
material adaptat
Vetllar per l’aplicació del
IBE, IMD, CEM
protocol d’atenció als CEM
Elaboració guia de mesures
IBE
organitzatives als CEM
Federacions
Distribució
de
l’oferta d’esport adaptat
d’activitats esportives
IBE
Intensificar
canals IBE
i
entitats
d’informació/animació
col·laboradores
Assessorament als CEM i
programes de promoció i IBE, SAP, CEEB
competició escolar
Realització
activitats
IBE
formatives
IBE
Visualitzar
la
inclusió
Federacions
esportiva i sensibilitzar
d’esport adaptat
Vetllar per la promoció del
IBE, CEM
monitor de suport
Programa:
les
sortides
IBE,
Guttmann,
setmanals del Guttmann al
FCEDF
CEM
Programa:
Uns
centres
IBE, IMD, CEM
esportius acollidors
IBE
i Comissió
Revisió de l’acompliment i Assessora
ajustament del programa
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Gener a desembre de 2013
ACCIONS
A
DESENVOLUPAR EN LA
IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE
Incrementar la participació
d’usuaris amb discapacitat
en l’oferta dels CEMs, pla
de l’esport, CEEB (entre
d’altres)

Guia de l’oferta inclusiva

Entitats
participants

GEN FEB MAR

AB

MAI

JU

JUL

AG

SET

OC

NOV

DES

IBE,IMD,
CEEB,
Federacions
d’esport adaptat,
Institut Guttmann,
entitats
del
col·lectiu
IBE
i
IMD
Federacions
i
entitats d’esport
adaptat

Auxiliar
de
suport al IBE
vestidor i el monitor de
ECOM
suport docent
Vetllar per l’accessibilitat

IBE, IMD,CEM

Augmentar l’existència de
CEM i IBE
material adaptat
Vetllar per l’aplicació del
IBE, IMD, CEM
protocol d’atenció als CEM
Federacions
Distribució
de
l’oferta d’esport adaptat
d’activitats esportives
IBE
Intensificar
canals IBE
i
entitats
d’informació/animació
col·laboradores
Assessorament als CEM i
programes de promoció i IBE, SAP, CEEB
competició escolar
Realització
activitats
IBE
formatives
IBE
Visualitzar
la
inclusió
Federacions
esportiva i sensibilitzar
d’esport adaptat
Vetllar per la promoció del
IBE, CEM
monitor de suport
Programa:
les
sortides
IBE,
Guttmann,
setmanals del Guttmann al
FCEDF
CEM
Programa:
Uns
centres
IBE, IMD, CEM
esportius acollidors
IBE
i Comissió
Revisió de l’acompliment i Assessora
ajustament del programa

En funció dels resultats obtinguts durant aquest període es planificaran les noves accions
derivades del mateix per als anys 2014 i 2015.
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» 06. PRESSUPOST

PRESSUPOST PROGRAMA L'ESPORT INCLOU-2012
Suport a persones amb discapacitat
Formació, assessorament i coordinació del programa.
Edició de materials
Jornada d'inclusió 2012
Col·laboracions diverses
Acords via subvenció i convenis amb diferents entitats que
presten serveis i fan activitats amb persones amb diScapacitats.
TOTAL PRESSUPOST

67.848,70 €
27.360,00 €
13.000,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €

138.300,00 €

256.508,70 €

Aquest pressupost es veurà augmentat amb el pressupost d’inversions, una vegada s’aprovi el
Pla d’Inversions Municipal i per les aportacions als Centres Esportius Municipals.

 Previsió de participants
L’absència actual de dades estadístiques fiables referents als hàbits esportius del sector de la
població amb discapacitat, fa impossible realitzar una predicció que sigui vàlida com a punt de
partida.
Per això caldrà que en l'enquesta sobre hàbits esportius de Barcelona i la d'hàbits esportius
escolars de Barcelona, que es planteja realitzar l’Institut Barcelona Esports en el curs
2012/2013, s’incorpori el sector de les persones amb discapacitat.
Serà a partir d’aquestes dades que es podrà fer una estimació de l’impacte de la mesura de
govern i una previsió de participació realista i acurada.

www.bcn.cat
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» 07. AVALUACIÓ
Com ja és habitual en les mesures de govern de la present legislatura, en aquesta també
s’incorporen elements d’avaluació de la mateixa que ens permetran fer-ne els ajustos
necessaris.
Tot seguit relacionem els indicadors quantitatius i qualitatius que ens permetran obtenir
informació sobre el desenvolupament de la mesura i el seu impacte.

 Indicadors quantitatius
-

Comparació dels resultats dels dos qüestionaris sobre hàbits esportius (escolars i adults)
que s’administraran en els cursos 2012/2013 i 2017/2018:
o
o

Enquesta d’hàbits esportius de Barcelona, havent-hi incorporat el sector de
persones adultes amb discapacitat.
Enquesta d’hàbits esportius escolars de Barcelona, havent-hi incorporat el sector
d’infants i joves amb discapacitat.

-

Nombre d’infants i de joves que participen en les competicions en edat escolar

-

Nombre de sol·licituds rebudes respecte al suport / assessorament dels escolars amb
discapacitat que participen en el Pla de promoció de l’activitat física i de l’esport en horari
lectiu i en el Pla de l’esport en edat escolar i de l’esport organitzat.

-

Mesura de l’augment de participació d’aquest sector de la població en tres instal·lacions
esportives municipals (un centre esportiu amb una participació alta d'usuaris amb
discapacitat, un altre amb participació mitjana i un amb baixa participació).

-

Nombre de participants del pla de formació en activitat física adaptada.

-

Nombre de serveis d’assessorament pedagògic per a la inclusió esportiva.

-

Nombre de persones usuàries que gaudeixen del servei de suport al vestidor.

-

Nombre d’esportistes participants en esdeveniments organitzats per l’Institut Barcelona
Esports.
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-

Nombre d’adequacions i/o inversions per a facilitar l’accessibilitat als centres esportius
municipals.
El plantejament d’aquest indicador es justifica perquè fins a data d’avui, en les partides
d’adequació de normatives, no es discrimina el tipus d'adequació. Per aquesta raó, a partir
de la implantació del programa, ens proposem registrar en concret el nombre
d'adequacions i / o inversions centrades en accessibilitat als CEM.

 Indicadors qualitatius
-

Memòries anuals dels projectes vinculats al programa l’Esport Inclou

Aquestes dades donaran peu a una avaluació intermèdia l’any 2014, que indicarà les
tendències i que ajudarà a determinar quines han de ser les noves actuacions a desenvolupar.

COMISSIÓ ASSESSORA
Amb la intenció de sotmetre aquesta mesura al control real i eficaç de persones expertes en la
matèria s’ampliarà la composició i es donarà més formalitat i pes a la seva existència a la
Comissió Assesora formada per persones expertes en inclusió social, activitat fisicoespor-tiva i
persones amb discapacitats, de l’àmbit universitari, entitats del sector i representants de
l’Ajuntament. La seva funció serà la de revisar les accions derivades de l’aplicació del
programa i fer propostes de millora. Es reunirà amb una freqüència de dues vegades l’any.

President de la Comissió:
Gerent de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Vicepresidents de la Comissió:
-

Gerent de l’IBE

-

Gerent de l’IMD

Coordinador:
-

Director de promoció i esdeveniments esportius de l’IBE.

Secretària:
-

Personal intern
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Membres:
-

Dra. Merche Ríos, professora de la Universitat de Barcelona i assessora externa del
programa

-

2 representants de l’IBE: Directora del departament de planificació i control de la gestió i
una tècnica del programa

-

1 representant de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat:

-

1 representant de cadascuna de les 5 federacions esportives adaptades (FECPC, FCEMF,
ACELL, FCEC, FESC).

-

1 representant del col·lectiu de persones amb malaltia mental.

-

1 representant del CEBB.

-

1 representant de la federació ECOM.

-

1 representant de la federació DINCAT

-

1 expert en inclusió social: Dr. Ignasi Puigdellívol, Catedràtic d’Educació Especial de la
Universitat de Barcelona

-

2 experts dels Equips d’ Assessorament Psicopedagògic per a la inclusió: Francesc López,
Director de l’EAP del SEZ Horta-Guinardó i Carolina Ursueguía, fisioterapeuta del SEZ
Horta-Guinardó

-

1 expert en Esport Adaptat i salut: Dr. Josep Oriol, professor de la Universitat Ramon Llull

-

4 experts en inclusió i activitat fisicoesportiva: Tate Bonany, Antonio Blanco, Jaume Miró i
Carles Yepes (membres del grup d’estudi sobre inclusió i alumnat amb discapacitat a l’àrea
d’Educació Física ICE-UB)

-

6 representants dels usuaris amb discapacitat: un esportista i representant dels usuaris
amb paràlisi cerebral; el President de la Fundación Privada per a la Promoció de
l’Esportista Adaptat; un representant de familiars d’esportistes amb discapacitat
intel·lectual; un esportista i representant dels usuaris amb malaltia mental; un esportista
Paralímpic (discapacitat visual); un esportista i representant dels usuaris amb
discapacitat auditiva.

Funcions de la Comissió:
- Revisar les accions derivades de l’aplicació del programa i fer-hi propostes de millora, si
escau.
- Avaluar el programa i fer propostes de millora.

Freqüència de reunió de la Comissió: dues vegades l’any
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Comitè tècnic

Aquesta Comissió Assessora tindrà un comitè tècnic que vetllarà per la inclusió esportiva i que
farà el seguiment de les mesures que s’acordin per tal d’aconseguir incrementar la participació
d’esportistes amb discapacitats en els esdeveniments esportius organitzats des de l’Institut
Barcelona Esports. Estarà formada per un representant de cadascuna de les cinc
Federacions Catalanes d’Esport Adaptat. Es reunirà amb una freqüència de set vegades
l’any.

Comitè
tècnic

Comissió
Assessora
Pla d’Actuació
Municipal

Mitjançant aquesta mesura de govern es pretén consolidar el camí ja iniciat cap a la normalització
de la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes amb discapacitat de la ciutat de Barcelona,
assegurant i garantint l’existència d’estructures permanents que facilitin la inclusió i normalització
social del col·lectiu de persones amb discapacitat per tal que es trobi en igualtat de condicions
amb la resta de població, utilitzant en aquest cas l’esport com a mitjà vehicular.
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ANNEX 1. Sortides setmanals del
GUTTMANN al CEM

Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Discapacitats

PROGRAMA: “ L’ESPORT INCLOU”
LES SORTIDES SETMANALS DEL GUTTMANN AL CEM:
INTRODUCCIÓ
L’Institut de Barcelona Esports (IBE), mitjançant el programa: “L’Esport inclou”,
es planteja com una de les seves prioritats consolidar l’enriquiment de la vida
esportiva de la ciutat de Barcelona, garantint el dret a la pràctica de l’esport en
el col·lectiu de persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat
de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora i inclusiva,
respectuosa amb la diversitat. Tenint en compte l'activitat física i esportiva com
una eina de foment de la salut, d'utilització creativa del temps de lleure i com
un espai de relació social, motor per crear comunitat, l’IBE i l’Institut
Guttmann, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports de persones
amb Discapacitat Física (FCEDF) es proposen:
Promoure la pràctica de l’activitat física i esportiva entre el col·lectiu de
ciutadans i de ciutadanes amb discapacitat física, en igualtat de condicions amb
la resta de població, col·laborant així en el foment d’hàbits més saludables per
tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva inclusió i normalització social,
tot contribuint a la construcció i cohesió social de la ciutat de Barcelona.
El fet de poder gaudir de l’oferta esportiva municipal, independentment de
les característiques individuals, vol dir moltes coses més. Compartir les
activitats motrius amb la resta d’usuaris i usuàries en l’ambient natural de la
instal·lació, acostar a tothom l’esport com a us positiu, saludable i creatiu del
temps de lleure, són elements que poden afavorir el desenvolupament de la
comunitat i, per tant, afavoreixen la cohesió social.
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ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ: ELS DIMECRES INCLUSIUS
Un grup de sis pacients que es troba hospitalitzat a l’Institut Guttmann en
procés de rehabilitació, sortirà setmanalment a un centre esportiu
municipal de la ciutat de Barcelona, el Bac de Roda, per tal de participar,
amb les persones usuàries de la instal·lació sense discapacitat, en les
activitats dirigides que ofereix aquest centre esportiu.
No es tracta de fer un grup específic de persones amb discapacitat motriu, al
marge del funcionament diari de la instal·lació, sinó incloure’ls en les sessions
que es fan de forma habitual com són el ioga, la tonificació muscular i
l’aeròbic, entre d’altres modalitats.
D’aquesta manera, sortint del recinte hospitalari i fent ús d'un servei de la
comunitat,

s’aconsegueix

que

les

persones

amb

discapacitat

motriu

adquireixin confiança i seguretat, per tal que quan hagin acabat el període
d'hospitalització puguin participar i gaudir de l'oferta d'activitat física
esportiva inclusiva que els ofereixi l’entorn més pròxim al seu domicili, escola
o treball, permetent-los l’exercici de la ciutadania sense excepcions.
Per aconseguir-ho caldrà l'estreta col·laboració entre el tècnic esportiu de
l'activitat dirigida del centre esportiu municipal i el mestre especialista en
Educació Física de l’Institut Guttmann. Aquest darrer acompanyarà els
pacients i assessorarà el tècnic esportiu amb orientacions didàctiques,
dissenyant les estratègies inclusives facilitadores de la participació activa i
efectiva dels usuaris amb discapacitat en les sessions dirigides compartides
amb persones usuàries sense discapacitat
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DINÀMICA DE FUNCIONAMENT
Es sortirà al Centre Esportiu Municipal Bac de Roda, els dimecres al matí, de
10 a 13.30 h amb un grup de sis pacients de l’Institut Guttmann, que aniran
canviant a cada sortida. El transport del centre hospitalari al centre esportiu
estarà assegurat per la FCEDF.
A la instal·lació es dividirà el grup de pacients en dos subgrups; un d’ells farà
una activitat dirigida i els altres faran treball cardiovascular o de potenciació
muscular a la sala de fitness. Els responsables de dirigir les activitats seran els
professionals de la instal·lació, formats en el pla de formació de l’IBE
(programa “L’esport Inclou” ), i assessorats, tal i com s’ha comentat
anteriorment, pel mestre d’Educació Física de l’Institut Guttmann.
Es tindrà en compte, una vegada acabada la pràctica d'activitat física, que els
pacients puguin accedir als vestidors per canviar-se de roba i dutxar-se.
ALTRES OBJECTIUS DELS DIMECRES INCLUSIUS

-

Col·laborar en l'adhesió a la pràctica de l'activitat física esportiva dels
pacients amb discapacitat física que es troben hospitalitzats i en fase
de rehabilitació.

-

Promoure la pràctica de l’activitat física com una eina per a evitar
complicacions mèdiques que puguin comprometre la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat física.

-

Millorar les capacitats condicionals dels pacients (força, resistència i
flexibilitat).

-

Fomentar l’autonomia personal i funcional: adquirint noves habilitats
motrius/socials i mitjançant la realització de les activitats de la vida
diària (vestit i desvestit, dutxa, desplaçament de la cadira de rodes...)
en un ambient normalitzat com el que ofereix el centre esportiu.
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-

Aprendre activitats físiques saludables i amb una correcta execució.

-

Donar a conèixer la xarxa d’instal·lacions municipals properes al
domicili o al treball dels pacients.

ELS PROTAGONISTES DEL PROGRAMA:
Els pacients que assisteixin a aquesta sortida els seleccionarà directament
l’equip de rehabilitació funcional de l’Institut Guttmann, tenint en compte
criteris rehabilitadors i el tipus de sessió que realitzaran al Centre Esportiu
Municipal. A més caldrà que tinguin un permís signat pel metge (fitxa de la
FCEDF que també serveix com a assegurança).
Els pacients poden ser persones amb lesió medul·lar (completa o incompleta),
dany cerebral (persones amb hemiplegia, amb traumatismes cranioencefàlics)
o amb malalties degeneratives amb el suficient grau d’autonomia per poder
seguir la sessió sense grans dificultats.

EN DEFINITIVA:
Mitjançant el programa”L’Esport inclou” es pretén consolidar el camí ja iniciat
cap a la normalització de la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes amb
discapacitat de la ciutat de Barcelona, assegurant-se i garantint-se estructures
permanents on el col·lectiu de persones amb discapacitat, trobi recursos en
igualtat de condicions amb la resta de població, que faciliti la seva inclusió i
normalització social utilitzant en aquest cas l’esport com a mitjà vehicular.
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ANNEX 2. Jornades de portes obertes.
Uns centres municipals oberts a tothom.
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PROGRAMA: “L’ESPORT INCLOU”
JORNADES DE PORTES OBERTES:
“UNS CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS ACOLLIDORS”

INTRODUCCIÓ
L’Institut de Barcelona Esports (IBE), mitjançant el programa: “L’Esport Inclou”,
es planteja com una de les seves prioritats consolidar l’enriquiment de la vida
esportiva de la ciutat de Barcelona, garantint el dret a la pràctica de l’esport en
el col·lectiu de persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat
de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora i inclusiva,
respectuosa amb la diversitat. Tenint en compte l'activitat física i esportiva com
una eina de foment de la salut, d'utilització creativa del temps de lleure i com
un espai de relació social, motor per crear comunitat, l’IBE i l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMD), en col·laboració amb les Federacions
Catalanes d’Esports de persones amb Discapacitat es proposen:
Incrementar la pràctica de l’activitat física i esportiva entre el col·lectiu de
ciutadans i de ciutadanes amb discapacitat física, en igualtat de condicions amb
la resta de població, col·laborant així en el foment d’hàbits més saludables per
tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva inclusió i normalització social,
tot contribuint a la construcció i cohesió social de la ciutat de Barcelona.
El fet de poder gaudir de l’oferta esportiva municipal, independentment de
les característiques individuals, vol dir moltes coses més. Compartir les
activitats motrius amb la resta d’usuaris i usuàries en l’ambient natural de la
instal·lació, acostar a tothom l’esport com a ús positiu, saludable i creatiu del
temps de lleure, són elements que poden afavorir el desenvolupament de la
comunitat i, per tant, afavoreixen la cohesió social.
2

Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ: “DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT ALS CEMs”
Amb l’objectiu de fidelitzar la pràctica regular de l'activitat física
esportiva, un grup de 10 persones per cada districte amb discapacitat
física, intel·lectual, visual, auditiva o amb trastorn mental, (total 100
persones), es desplaçaran gratuïtament durant 10 sessions, al Centre
Esportiu Municipal (CEM) més proper a l'associació a la qual estan
vinculades, per tal de participar amb les persones usuàries de la
instal·lació sense discapacitat, en les Activitats Dirigides i de Fitness que
ofereixen aquests CEMs.
No es tracta de fer un grup específic de persones amb discapacitat al marge
del funcionament diari de la instal·lació, sinó incloure’ls en les sessions que es
fan de forma habitual com són el ioga, la tonificació muscular i l’aeròbic,
entre d’altres modalitats.
D’aquesta manera, fent ús d'un servei de la comunitat, s’aconseguirà que les
persones amb discapacitat adquireixin confiança i seguretat, per tal de gaudir
de l'oferta d'activitat física esportiva inclusiva que els ofereixi l’entorn més
pròxim al seu domicili,centre de formació o treball, permetent-los l’exercici
d’una ciutadania sense excepcions.
Per aconseguir-ho caldrà l'estreta col·laboració entre el tècnics esportius dels
centres esportius municipals i els educadors de les associacions de persones
amb discapacitat implicades en el projecte. Aquests darrers podran
acompanyar a la instal·lació, si s’escau, al seu o seus usuaris amb discapacitat
i donaran suport al procés d'inclusió.
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DINÀMICA DE FUNCIONAMENT
Es farà una prova pilot durant l’any 2012 i, en funció dels resultats, es
plantejarà la continuïtat per l’any 2013, ampliant el nombre d'usuaris amb
discapacitat per districte. Aquest primer any d’aplicació d’aquest projecte
ens proposem:
-

Localitzar, mitjançant l’IMD, les associacions més significatives de
persones

amb

discapacitat

per

districte,

assegurant

la

representativitat de totes les discapacitats (física, intel·lectual,
visual, auditiva o trastorn mental).
-

Reunir-nos amb les associacions i presentació del projecte, per tal
d'aconseguir el seu interès, participació, suport, i complicitat amb
el desenvolupament del projecte.

-

Presentar el projecte als CEMs més propers a les associacions de
persones amb discapacitat, per tal d'aconseguir el seu interès,
col·laboració i complicitat amb el desenvolupament del mateix.

-

Aconseguir que els participants amb discapacitat mostrin motivació i
interès per una pràctica de l'activitat física esportiva regular en un
centre esportiu municipal.

-

Que el nombre de sessions en què participarà cada usuari amb
discapacitat en un CEM sigui d'un total de 10 sessions, amb una
freqüència setmanal d'1 o dues vegades per setmana.

-

Que l'entrada al CEM de l’usuari amb discapacitat i, si s’escau, de
l’educador sigui gratuïta durant aquest període d'aplicació del
programa.
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ALTRES OBJECTIUS DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES

-

Col·laborar en el desenvolupament de l’autonomia personal i funcional
de la persona amb discapacitat: adquirint noves habilitats motrius i
socials en un ambient normalitzat com el que ofereix el centre
esportiu.

-

Donar a conèixer la xarxa d’instal·lacions municipals properes al
domicili, centre formatiu o de treball dels usuaris amb discapacitat

EN DEFINITIVA:
Mitjançant el programa “L’Esport Inclou” es pretén consolidar el camí ja iniciat
cap a la normalització de la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes amb
discapacitat de la ciutat de Barcelona, assegurant-se i garantint-se estructures
permanents on el col·lectiu de persones amb discapacitat trobi recursos en
igualtat de condicions amb la resta de població, que facilitin la seva inclusió i
normalització social utilitzant en aquest cas l’esport com a mitjà vehicular.
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ANNEX 3. Pla de Formació

Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

PROGRAMA ”L’ESPORT INCLOU”
PLA DE FORMACIÓ 2012
1r. Semestre: de gener a juliol de 2012

Formació del personal d’atenció al públic,
personal tècnic esportiu i monitoratge de suport

CODI
CURS

5001

CURS
COM OFERIR UNA
CORRECTA ATENCIÓ I
ACOMPANYAMENT A LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT?

DATA I HORARI

9-5-12
torn matí
9 a 14h.

INSTAL·LACIÓ

Federació ECOM
c. Casanovas, 33

Professorat:
Federació ECOM

5002

COM OFERIR UNA
CORRECTA ATENCIÓ I
ACOMPANYAMENT A LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT?

10-5-12

Federació ECOM

Torn tarda
16 a 21h.

c. Casanovas, 33

Professorat:
Federació ECOM
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Formació del personal tècnic esportiu i
monitoratge de suport docent:
(1r nivell)
CODI
CURS

5003

CURS

ENSENYAMENT DE LA
NATACIÓ ADAPTADA A LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA :
ORIENTACIONS
DIDÀCTIQUES.

DATA I HORARI

INSTAL·LACIÓ

26- 4-12

CEM La Verneda

torn tarda
16 a 21h.

c. Binèfar, 10-14

Professorat:
Maria Folgado
FCEDF

5004

ENSENYAMENT DE LA
NATACIÓ ADAPTADA A LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA :
ORIENTACIONS
DIDÀCTIQUES.

27-4-12

CEM La Verneda
c. Binèfar, 10-14

Torn matí
9 a 14h.

Professorat:
Maria Folgado
FCEDF
METOLOGIES PER A LA
INCLUSIÓ DE LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT EN LA
INICIACIÓ DE LES
ACTIVITATS AQUÀTIQUES

18-5-12
Torn matí
9 a 14h.

CIAJ
c. Sant Oleguer, 8
CEM Can Ricart
c. Sant Oleguer, 10

5005
Professorat:
Txema Córdoba
Universitat Ramon Llull
Pedro Ruíz
INEFC de Lleida
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DATA I

CODI
CURS

CURS

METOLOGIES PER A LA
INCLUSIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT EN LA
INICIACIÓ DE LES ACTIVITATS
AQUÀTIQUES

5006

HORARI
24- 5-12
torn tarda
16 a 21h.

INSTAL·LACIÓ

CIAJ
c. Sant Oleguer, 8
CEM Can Ricart
c. Sant Oleguer, 10

Professorat:
Txema Córdoba
Universitat Ramon Llull
Pedro Ruíz
INEFC de Lleida
ESTRATÈGIES PER A LA
INCLUSIÓ DELS INFANTS I
JOVES AMB DISCAPACITAT EN
ELS JOCS MOTORS I L’ESPORT

Professorat:

5007

JUNY

CEM La Mar Bella
Av. Litoral, 86

torn matí
data: a
determinar

Antonio Blanco
Centre de recursos educatius
per a persones amb
discapacitat visual de l’ONCE
Tate Bonany
Associació JOCVIU
Merche Ríos
Universitat de Barcelona

ESTRATÈGIES PER A LA
INCLUSIÓ DELS INFANTS I
JOVES AMB DISCAPACITAT EN
ELS JOCS MOTORS I L’ESPORT

Professorat:

5008

JUNY

CEM La Mar Bella
Av. Litoral, 86

torn tarda
data: a
determinar

Antonio Blanco
Centre de recursos educatius
per a persones amb
discapacitat visual de l’ONCE
Tate Bonany
Associació JOCVIU
Merche Ríos
Universitat de Barcelona
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Formació adreçada a gerències, direccions
tècniques i arquitectes

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DE DISSENY
UNIVERSAL:
ACCESSIBILITAT I DISSENY
PER A TOTHOM.

5008

JUNY
Torn matí
data: a
determinar

CEM Bac de Roda
Rambla Guipúscoa,
23
Federació Catalana
de Bàsquet

Enric Rovira Beleta i Cuyàs
Arquitecte
Núria Valero i Guillem
Hurtado
Tècnics de l’IMD
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PLA DE FORMACIÓ 2012

ENSENYAMENT DE LA NATACIÓ ADAPTADA
A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA:
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

PROFESSORA: MARIA FOLGADO
Coordinadora aquàtica de la Federació Catalana de Persones
amb Discapacitat Física (FCEDF)
DURADA: 5h.
NÚMERO MÀXIM INSCRIPCIONS: 25
DATA, HORARI I CODI CURS:
-

Codi curs: 5003, 26 d’abril de 2012, de 15.30 a 20.30h. (torn tarda)
Codi curs: 5004, 27 d’abril de 2012, de 9 a 14h. (torn matí)

Lloc: CEM La Verneda, C/ Binèfar, 10-14, Barcelona.

Objectiu:
Introduir als participants en una fundamentació teòric-pràctica que els
capaciti per impartir sessions de natació en les quals pugui participar
qualsevol persona amb discapacitat física conjuntament amb persones
sense discapacitat.
• Donant a conèixer orientacions didàctiques per a l’ensenyament de les
activitats aquàtiques adaptades a les persones amb discapacitat.
• Observant sessions on participen esportistes amb discapacitats físiques
• Facilitant un marc de reflexió sobre la inclusió i la normalització social
mitjançant l'esport.
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Continguts:

- Descripció de la discapacitat física i les seves implicacións a tenir en compte
per desenvolupar l'activitat aquàtica.
- Orientacions didàctiques segons les principals tipologies de discapacitat
física.
-Com organitzar el grup, informació prèvia necessària, seguretat i suport extern,
objectius del treball en el medi aquàtic.
- Les transferències i els desplaçaments en la instal·lació, o com fer que tot
sigui més fàcil.
-Consideracions tècniques: propulsions, flotació, ensenyament dels estils,
habilitats. Podem fer de tot?
-L 'ús de material d'ajuda.
-Pautes de treball, seqüenciació d'objectius.
-Activitat aquàtica, natació, aquagym, aprendre a nedar amb nens, classes per
adults.

Justificació:
El medi aquàtic és el mitjà sense barreres, aquí sí que podem dir que estem en
un marc de barreres 0. No hi ha cadires, ni caminadors, ni crosses, ni pròtesis.
L'objectiu és ampliar els recursos que ja fem servir habitualment i augmentar el
coneixement davant les situacions que ens trobem o que podem trobar-nos.
Que en un grup tinguem una persona amb discapacitat no ha de suposar un
problema adiccional si sabem com integrar-la en la classe, si tenim recursos i
sabem
fer
front
a
les
possibles
situacions
que
sorgiran.
Moltes vegades serà qüestió de sentit comú, altres vegades necessitarem
utilitzar la nostra habilitat i creativitat. Però si coneixem aquesta realitat, si cada
vegada tenim més experiència amb diferents tipus de persones amb
discapacitat, ens serà molt més fàcil.
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Desenvolupament de la jornada:

9 h. - 10:30 h. Teoria sobre els continguts exposats.
11 h. - 12:45 h. Pràctica compartida amb usuaris amb discapacitat . Aplicació
de recursos aquàtics.
13 h. - 14 h. Conclusions, preguntes i posada en comú.
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CURS: Com oferir una correcta atenció i acompanyament a les
persones amb discapacitat?
PROFESSORAT: Federació ECOM

DURADA: 5h.
NÚMERO MÀXIM D’INSCRITS: 20

DATA, HORARI I CODI CURS:
-

Codi curs: 5001, 9 de maig de 2012, de 9 a 14h. (torn matí)
Codi curs: 5002, 10 de maig de 2012, de 16 a 21h. (torn tarda)

LLOC: Federació ECOM. C. Casanovas, 33, Barcelona

Objectius

Donar al personal d'atenció al públic dels centres esportius municipals:
- criteris per a poder fer una atenció diferenciada a usuaris amb
discapacitat.
- formació pràctica per a poder realitzar una correcta atenció i
acompanyament, si s’escau, a persones amb mobilitat reduïda, amb
discapacitat visual i discapacitat auditiva
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Continguts
Part teòrica:
- Terminologia bàsica: "Parlem bé!" evitant estigmatizacions.
- Introducció bàsica a les diferents tipologies de discapacitat.
- Necessitats específiques d'atenció diferenciada segons tipologia.
- Actuacions en situació d'emergència.

Part pràctica:

-

Presentació i maneig de la cadira de rodes

-

Acompanyament a persones amb cadira de rodes

-

Criteris en l’acompanyament a persones amb discapacitat visual

-

Circuit pràctic en cadira de rodes (com a usuari i com a acompanyant)

-

Circuit pràctic d’invidents (com a usuari i com a acompanyant)

Es busca, en primer lloc, viure en primera persona les limitacions de mobilitat
que suposa anar en cadira de rodes o no poder veure i, en segon lloc, tenir clar
com fer petits acompanyaments a persones amb mobilitat reduïda i amb
discapacitat visual de forma adequada.
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METODOLOGIES PER A LA INCLUSIÓ
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
EN LA INICIACIÓ DE LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES

PROFESSORS: TXEMA CÓRDOBA
Professor de la Universitat Ramon Llull
PEDRO RUÍZ
Professor de l’INEFC de Lleida
DURADA: 5h.
NÚMERO MÀXIM INSCRIPCIONS: 30

DATES:
-

Codi curs: 5005, 18 de maig de 2012, de 9 a 14h. (torn matí)
Codi curs: 5006, 24 de maig de 2012, de 16 a 21h. (torn tarda)

Lloc:
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ). C. Sant Oleguer, 8
CEM Can Ricart. C. Sant Oleguer, 10

Objectiu:

Introduir els participants en les metodologies més adients que els capaciti
per impartir sessions de natació en les que pugui participar qualsevol
persona amb discapacitat juntament amb persones sense discapacitat.

• Donant a conèixer metodologies didàctiques, facilitadores de la inclusió de les
persones amb discapacitat en les sessions d’iniciació de les activitats
aquàtiques
• Observant/compartint una sessió en la que participaran persones amb
discapacitat.
• Facilitant un marc de reflexió sobre la inclusió i la normalització social
mitjançant l'esport.
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Continguts:

-

Tipus d’activitats en l’ensenyament de la natació
Metodologies en les activitats aquàtiques per a la inclusió
L’aprenentatge cooperatiu
Les activitats aquàtiques a partir de metodologies i d’estratègies
cooperatives
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE DISSENY UNIVERSAL:
ACCESSIBILITAT I DISSENY PER A TOTHOM

PROFESSORAT:
ENRIQUE ROVIRA - BELETA I CUYÀS
Professor de la ESARQ Escola Superior d’Arquitectura,
i responsable de l’àrea de l’accessibilitat de la
Universitat Internacional de Catalunya
Arquitecte

GUILLERMO HURTADO, GEMMA GÁLVEZ I
NÚRIA VALERO
Tècnics del Servei de promoció de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

DURADA: 5 h.
NÚMERO MÀXIM DE PERSONES INSCRITES: 40
DATA, HORARI I CODI CURS:
-

Codi curs: 5009, 20 de juny de 2012, de 9 a 14h.

LLOC: A determinar.

Objectiu:

Proporcionar

als

participants

models

de

bones

pràctiques

en

instal·lacions esportives i disseny accessible

-

Donant a conèixer models de instal·lacions esportives de disseny universal
Detectant les principals barreres arquitectòniques i de comunicació d’una
instal·lació esportiva, experimentant en el propi cos situacions de
pràctica activa amb limitacions físiques i visuals.

-

Facilitant un marc de reflexió sobre la inclusió i normalització social
mitjançant l'esport
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Continguts:
1. Persones de mobilitat i/o comunicació reduïda
2. Accessibilitat i disseny per a tothom
3. Supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació
4. Paràmetres antropomètrics
5. Accessibilitat desapercebuda i millora de la qualitat dels serveis per al
públic i persones amb mobilitat/comunicació reduïda
6. Accessibilitat zones exteriors
-

Itineraris de vianants i vehicles
Paviments
Passos de vianants i guals
Elements i mobiliari urbà
Aparcaments
Àrees de descans i jardins
Escales i rampes
Senyalització
Arquitectura Efímera

7. Accessibilitat a l’edificació
-

-

Accessos i Entrades
Portes i Recepció
Itineraris interiors
Elements de comunicació vertical
Serveis Higiènics i Vestidors
Mobiliari i Elements expositius
Serveis de restauració
Dependències emblemàtiques
Zones Esportives, Ajudes tècniques i Material adaptat
Piscina, Spa, Grades, Sales d’Activitat dirigida, de musculació,
etc.
Plans d’evacuació i Sortides d’Emergència

8. Accessibilitat en els sistemes de comunicació i informació
-

Senyalització
Documentació impresa
Pàgines Web
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9. Accessibilitat en actes públics, activitats de promoció i formació de
personal
-

Recorreguts i itineraris
Senyalització i Comunicació
Promoció i Difusió
Tracte a persones amb necessitats especials

10. Accessibilitat en el transport
-

Transport per carretera
Parades de bus
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ESTRATÈGIES PER A LA INCLUSIÓ DEL INFANTS I JOVES AMB
DISCAPACITAT EN ELS JOCS MOTORS I L’ESPORT

PROFESSORAT:
- ANTONIO BLANCO
Centre de Recursos Educatius per a persones amb discapacitat visual de
l’ONCE
- TATE BONANY
Associació JOCVIU

- MERCHE RÍOS
Universitat de Barcelona

DURADA: 5h.
NÚMERO MÀXIM D’INSCRITS: 30

DATA, HORARI I CODI CURS:
-

Codi curs: 5007, 13 de juny de 2012, de 9 a 14h. (torn matí)
Codi curs: 5008, 14 de juny de 2012, de 16 a 21h. (torn tarda)

LLOC: CEM Mar Bella. Av. Litoral, 86
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Objectiu:
.
Introduir els participants en els fonaments teoricopràctics que els
capacitin per impartir sessions inclusives, en les quals pugui participar
qualsevol nen o nena o jove amb discapacitat conjuntament amb altres
companys i companyes sense discapacitat, mitjançant els jocs motors i
d’iniciació esportiva.

-

Donant a conèixer recursos i estratègies didàctiques que facilitin la
inclusió dels infants i joves amb discapacitat en els jocs motors i l’esport

-

Experimentant en el propi cos situacions de pràctica activa amb
limitacions físiques i visuals.

-

Facilitant un marc de reflexió sobre la inclusió i normalització social
mitjançant l'esport

Continguts:
Recursos facilitadors de la inclusió en els jocs motors i en l’esport:
- L’aprenentatge cooperatiu.
- La metodologia multinivell.
- Criteris d’adaptació dels jocs i de l’esport per facilitar la inclusió de
l’alumnat amb discapacitats.
- Els jocs motors sensibilitzadors: un recurs per afavorir el respecte a la
diversitat.

17

Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

PROGRAMA ”L’ESPORT INCLOU”
PLA DE FORMACIÓ 2012
2on. Semestre: de setembre a desembre de 2012
Es planteja:

-

2 cursos (torn matí i tarda): ESTRATÈGIES PER A LA INCLUSIÓ DE LES
PERSONES

AMB

DISCAPACITAT

INTEL·LECTUAL

EN

LES

ACTIVITATS

AQUÀTIQUES

-

Seminari

d’actualització

i

d’intercanvi

d’experiències

(activitats

Aquàtiques inclusió), adreçat als tècnics esportius municipals.

-

Primeres Jornades: “L’Esport Inclou”. Data a concretar (inicis del tercer
trimestre de 2012).

18

Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

ANNEX 4. Guia d’accessibilitat per
instal·lacions esportives.

A
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L’ESPORT INCLOU
GUIA D’ACCESSIBILITAT DE MATERIAL
I AJUDES TÈCNIQUES
PER A CENTRES ESPORTIUS
PENDENT CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I D’ESTIL

PRESENTACIÓ
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1. INTRODUCCIÓ

BARCELONA té una xarxa molt completa de centres esportius municipals (140 equipaments entre 43 centres esportius, piscines, camps de futbol, pistes, etc.) i més de 100
equipaments privats, que apropen i faciliten la pràctica de l’activitat física a la ciutadania i ofereixen la possibilitat de fer activitats esportives a tothom.
En aquests equipaments, i a tots els districtes de la ciutat, és possible fer una activitat física regular, amb monitoratge, assessorada o lliure, que comportarà indubtables
efectes de millora de la salut i del benestar personals, fins i tot en el medi aquàtic. Les
activitats en aquests centres esportius municipals estan dirigides tant als adults com als
més petits, s’adeqüen a les habilitats de cadascú, i també hi ha activitats centrades en
la pràctica de diversos esports o fins i tot especialitzacions, per afavorir la participació
de gent gran i de persones amb discapacitat.
Una de les dificultats més destacables que han tingut determinades persones amb alguna discapacitat usuàries d’instal·lacions esportives ha estat la limitació deguda a diferents raons físiques, visuals, auditives o cognitives; no els ha estat possible canviar-se,
dutxar-se o desplaçar-se per les instal·lacions de manera autònoma i segura; tampoc
els han estat fàcils les transferències a altres elements, especialment en el cas de persones usuàries de cadira de rodes, en els desplaçaments per la instal·lació esportiva
fins al vestidor, i des d’aquest fins al lloc de realització de l’activitat, i el mateix de forma
inversa, en acabar l’activitat. És per això que és absolutament necessària una bona
senyalització i informació dels serveis existents a cada centre esportiu municipal (CEM),
senyalització també dissenyada per a persones amb discapacitats visuals, auditives i/o
cognitives.
Les persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials poden arribar a fer
moltíssimes activitats esportives, però necessiten que el disseny estigui pensat també
per a elles; i això només és possible si les instal·lacions esportives on fan les activitats
tenen l’espai, els materials i les ajudes tècniques necessàries i adequades per permetre’ls que es desenvolupin de manera còmoda, segura i autònoma, com fan la resta
d’usuaris.
Si el material i les ajudes tècniques no tenen el disseny adequat o estan situades a una
altura i/o distància no adequades, l’espai esportiu no és accessible.
Com a conclusió, considerem que és tan important disposar d’un bon material com
saber-lo situar de manera correcta i en les condicions adequades. Per tal de donar recursos als centres esportius de la ciutat de Barcelona s’ha confeccionat aquesta Guia
d’accessibilitat de material i ajudes tècniques per a centres esportius.
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Consta de dues parts: una dedicada a la vessant arquitectònica, i l’altra amb una
anàlisi dels diferents materials i les ajudes tècniques necessàries perquè una instal·lació
esportiva sigui completament accessible a tothom.
A la part arquitectònica es consideren dos aspectes en cada fitxa:
Els requisits de la normativa vigent actual:
• Accessibilitat en els espais públics urbanitzats: Ordre VIV/561/2010
• Accessibilitat a l’edificació: Codi tècnic de l’edificació – DB SUA 9/2010
• Codi d’accessibilitat de Catalunya: Decret 135/1995
Aquests requisits estan exposats al principi de cada tema, com a aspectes imprescindibles que cal incorporar en els –CEM.
Els criteris sobre accessibilitat són comentaris indicats amb aquest senyal:
(*RECOMANACIÓ). Tot i no ser normativa d’aplicació obligatòria, es consideren fonamentals per facilitar la utilització de les instal·lacions esportives a persones amb
mobilitat o comunicació reduïda (PMR) i a grans discapacitats.
Aquestes recomanacions amplien i complementen la normativa.
A la part de material i ajudes tècniques:
• S’han fet fitxes dels elements que considerem imprescindibles perquè les PMR
amb grans discapacitats puguin utilitzar amb la màxima autonomia personal
i confort els diferents espais, productes i serveis d’aquests centres esportius
municipals.
• Aquestes fitxes incorporen les característiques de l’accessibilitat de cada producte (disseny, material, implantació, etc.).
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2. PRESENTACIÓ

Barreres arquitectòniques i equipaments esportius
Sovint la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació s’associa solament
a l’accessibilitat de persones amb grans discapacitats, i sobretot a les persones amb
cadira de rodes.
Cal tenir en compte que la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques fa més fàcil l’accés i l’ús d’aquests equipaments esportius a tothom, i especialment a altres persones amb mobilitat o comunicació reduïda temporal, a grups
específics com la tercera edat, infants, embarassades, persones que porten cotxets
de nadons, i també faciliten l’entrada de material esportiu, etc.
Cal introduir de bon començament i de forma natural els paràmetres de l’accessibilitat en tots els espais, itineraris, elements, productes, serveis, etc. per aconseguir un
ús adequat per part de les PMR, de manera que sigui possible que tothom, sense excepcions, gaudeixi d’una elevada qualitat de vida, incorporant les ajudes tècniques,
noves tecnologies i materials que facilitin a persones amb grans discapacitats poder
participar en les diferents activitats esportives i fer ús de totes les sales dels equipaments
esportius com a clients, treballadors i/o personal contractat fix o temporal.
Considerem d’interès en aquest moment recordar les normatives de l’Estat espanyol i
de Catalunya que justifiquen l’existència d’aquesta Guia.

Normativa vigent a l’Estat espanyol
• Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accesibilitat universal de les persones amb discapacitat.
• Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per accedir
i utilitzar els espais públics urbanitzats i les edificacions.
• Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
• Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per accedir i
10

utilitzar espais públics urbanitzats.
• Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic
de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
Aquestes regulacions normatives són condicions bàsiques d’accessibilitat, sense perjudici de les normatives sobre supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació
que hi hagi a Catalunya i corporacions locals; la més exigent serà la que s’haurà d’aplicar en totes les noves construccions, edificis i patrimoni existent, i s’hauran d’incorporar
noves exigències també per a l’evacuació i sortides d’emergència per a persones amb
discapacitats físiques, sensorials (vista/oïda) i cognitives.

Normativa vigent a Catalunya
• Llei 20/1991,de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques.
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplaçament 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.
• Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb
disminució visual acompanyades de gossos pigall.
• Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
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3. ZONES EXTERIORS

3.1. Aparcament
Itinerari exterior
(*RECOMANACIONS):

- La xarxa de transports i itineraris des de les parades de transport públic i
les zones d’aparcament fins a la porta d’entrada han de ser accessibles.
- Com a mínim, 1 de cada 40 o 50 places o fracció ha ser accessible.

Reserva de places d’aparcament accessibles
• 1 plaça de cada 33 o fracció.
• Situació: pròxima a l’accés de vianants, comunicada per un itinerari accessible.
(*RECOMANACIÓ):
- Si està situada a l’altre costat de la vorera, ha d’haver un pas de vianants accessible, amb els guals accessibles corresponents.
• Dimensions de la plaça d’aparcament: 2,20 m. x 5 m.
• Espai de zona d’apropament lliure d’obstacles:
• Aparcament en bateria: transferència lateral. Amplada
longitud de la plaça. Pot ser compartit per dues places.
• Aparcament en línia: transferència posterior. Longitud
da de la plaça.

1,50 m, per tota la

1,50 m, per tota l’ampla-

• Senyalitzada amb pintura de color contrastat i prohibició d’aparcament.
(*RECOMANACIÓ):
Pintura texturitzada del perímetre de la plaça.
• Senyalització: senyal vertical visible amb el símbol internacional de l’accessibilitat (SIA), cadira de rodes, complementada amb una fletxa direccional si cal.
Pintura texturitzada de color contrastat amb els colors de l’entorn (símbol blanc/
fons blau).
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3.2. Via pública
GUALS
• No s’ha d’envair l’itinerari de vianants accessible de la vorera. Enrasat amb la
calçada de vehicles.
(*RECOMANACIÓ)

- De color i textura diferent dels materials del seu entorn.
• Si no es pot salvar el desnivell entre la vorera i la calçada mitjançant un gual,
s’anivellarà la vorera amb la calçada de vehicles en tota l’amplada del pas de
vianants, i a la vorera es faran dos plans inclinats longitudinals en el sentit de la
circulació, ocupant tota l’amplada i amb un pendent longitudinal del 8% com
a màxim.
• Amplada:

1,80 m.

• Pendent longitudinal: Si té 2 m. de longitud, màxim 10%.
• Si té 2,50 m. de longitud, màxim 8%.
• Si està format per 3 plans inclinats, tots del mateix pendent.
• Pendent transversal: màxim 2%, en tots els casos.
• Paviment: llis, antilliscant en sec i moll. Franges de paviment tàctil indicant la
direcció.
• No hi pot haver cantells vius en cap element.
• Protecció: col·locació d’un element puntual al costat de cada lateral del pla
inclinat (papereres, fanals, jardineres, etc.).
• Reixes:
- Si estan situades en àrees d’ús de vianants, es col·locaran sense envair els
itineraris, amb forats d’1 cm. de diàmetre com a màxim.
- Està prohibida la col·locació de reixes a la cota inferior dels guals de vianants,
a menys de 0,50 m. de distància dels límits laterals externs del pas de vianants.
(*RECOMANACIÓ):
- Si hi ha forats direccionals, la reixa s’ha de situar en el sentit contrari de
màxima circulació.
• Senyalització: franja longitudinal de 0,60 m. de fons de paviment tàctil, amb
indicador de botons al llarg del límit entre el gual i la calçada.
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ITINERARI
Accessible segons les normatives vigents:
• Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995)
• Ordre VIV/561/2010, d’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
Ha d’haver almenys un itinerari accessible fins a l’accés principal a l’edifici des de la
zona de la vorera. L’amplada del pas lliure d’obstacles ha de ser d’1,80 m. (excepcionalment es pot reduir a 1,50 m. en zones consolidades).
Itinerari mixt de vehicles i vianants:
• Amplada mínima de 3 m.
• Plataforma única, si no hi ha prou amplada per distingir itineraris.
• Cal diferenciar la zona de vianants de la calçada.
(*RECOMANACIÓ):
Senyalització de color i textura diferent de la calçada.
Itinerari de vianants accessible:
• Ha de discórrer adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi el límit edificat arran de terra.
• Amplada lliure de pas d’1,80 m.
• Pendent longitudinal màxim del 6%
• Pendent transversal màxim del 2%.
Forats i escocells: han d’estar protegits per una reixa enrasada amb el paviment del
voltant, amb forats de diàmetre màxim d’1 cm. en àrees de vianants i de 2,50 cm. a la
calçada de vehicles, amb els forats orientats en el sentit transversal de la marxa.
• Paviment: dur, llis, antilliscant i sense ressalts.
• Terres compactades amb un 90% de PM (Proctor Modificat).
• Està prohibida la utilització de terres soltes, graves o sorres.
(*RECOMANACIÓ)

Franges-guia per senyalitzar els recorreguts principals (entrada, aparcament accessible, etc.).
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PASSOS DE VIANANTS
• Situats on permetin minimitzar les distàncies necessàries per creuar el carrer.
• Amplada

1,80 m, com els seus guals accessibles.

• Traçats preferiblement perpendiculars a la vorera.
• Han d’estar senyalitzats al pla del terra, amb pintura antilliscant i senyalització
vertical per a vehicles.
• S’ha de col·locar una franja de paviment indicador direccional de 0,80 m.
d’amplada, entre la línia de façana i el paviment indicador tàctil de botons.
• Està prohibit col·locar reixes als guals, a la cota inferior d’aquests, a menys de
50 cm. dels límits externs del pas de vianants.

ESCALES
• Si són una alternativa de pas a una rampa situada en l’itinerari accessible, s’han
de situar al costat o a prop d’aquesta rampa.
• Trams:
- mínim 3 graons, màxim 12.
- Amplitud mínima de pas d’1,20 m.
- Directriu preferiblement recta.
• Graons:
- Estesa mínima de 0,30 m.
- Alçària mínima de 0,16 m.
- No s’admeten escales sense alçària.
- No s’admeten discontinuïtats a l’estesa.
- No s’admet ressalt.
- Ha d’haver una franja de 5 cm. d’amplada enrasada a l’estesa i situada
a 3 cm. de l’extrem, de color i textura contrastats amb el paviment del graó.
• Replans: situats entre trams d’una escala, han de tenir la mateixa amplada que
aquesta, i una longitud mínima d’1,20 m.
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RAMPES
• En itinerari accessible es consideren rampes els recorreguts de més del 6% de
pendent, o que salvin un desnivell superior a 0,20 m.
• Amplada mínima d’obstacles: 1,80 m.
• Longitud màxima: 10 m.
• Pendent longitudinal:
		- Trams fins a 3 m, 10% màxim.
		- Trams fins a 10 m, 8% màxim.
• Pendent transversal màxim del 2% en tots els casos.
• Els replans situats entre trams d’una rampa tindran l’amplada de la rampa i una
longitud:
		- D’1,80 m. quan hi hagi un canvi de direcció.
- D’1,50 m. quan sigui una directriu recta.
• Ha d’haver passamans als dos costats de la rampa, continus en el seu recorregut i prolongats 0,30 m. al final de cada tram.
• Ha d’haver proteccions als laterals dels trams.
• Ha d’haver espai al principi i final de cada tram de rampa, de l’amplada de la
rampa i una profunditat mínima d’1,50 m. de diàmetre, sense envair l’itinerari de
vianants accessible.
• Els extrems de la rampa s’han de senyalitzar amb una franja de paviment tàctil
amb indicador direccional, col·locada en sentit transversal a la circulació.
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MOBILIARI
Situació:
• No pot envair l’itinerari de vianants accessible de la vorera.
• Preferiblement ha d’estar alineat a la part exterior de la vorera, a 0,40 m. de l’extrem.

Bancs:
• El seient ha d’estar a una altura de 0,40 m. – 0,45 m.
(*RECOMANACIÓ): 0,43 m. – 0,45 m.
• El respatller ha d’estar ben fixat, a una altura mínima de 0,60 m.
• Ha d’haver reposabraços als dos extrems.
(*RECOMANACIÓ): de disseny ergonòmic.
• Cal que hi hagi un espai d’1,50 m. de diàmetre en un extrem, sense que coincideixi amb l’itinerari de vianants.
• La zona frontal de tota la longitud i de 0,60 m. d’amplada ha d’estar lliure d’obstacles.

Paperera:
• La boca s’ha de situar a una altura entre 0,70 m. i 0,90 m.
(*RECOMANACIÓ): de disseny que arribi fins a terra o amb tot el perímetre
senyalitzat a terra.

Fonts:
• Altura de l’aixeta: entre 0,80 m. i 0,90 m.
• S’ha d’instal·lar de manera que s’impedeixi l’acumulació d’aigua
• Ha d’haver un espai mínim d’1,50 m. de diàmetre davant de la font.
(*RECOMANACIONS):
- Enrasades amb el paviment del voltant.
- Apropament frontal amb 0,70 m. d’altura lliure (laterals fins al terra).
- Contrast de color.
- Accionament fàcil (pressió o palanca).
- Altura màxima: 0,80 m.
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• Senyalització: Situada de manera que no envaeixi l’itinerari.
(*RECOMANACIONS):
- Panells publicitaris que arribin fins a terra, o bé amb tot el perímetre
senyalitzat a terra. Si estan penjats, s’ha de deixar una altura lliure d’obstacles de 2,20 m, com a mínim, per evitar entrebancs a persones despistades i/o amb visió baixa.
Fitons:
• Altura: entre 0,75 m. i 0,90 m.
• Diàmetre mínim de 10 cm.
• Situats de manera alineada.
• De disseny arrodonit i sense arestes.
		• Amb colors prou contrastats amb els colors de l’entorn i visibles.
(*RECOMANACIÓ):
- Altura mínima de 0,90 m, per poder-ne identificar la situació des de
l’interior del vehicle.

IL·LUMINACIÓ
• Ha d’estar situada a la banda exterior de la vorera, agrupada en els mínims suports possibles, o adossada a les façanes a una altura mínima de 2,20 m. sobre
el nivell de terra.
(*RECOMANACIONS):
- S’ha de situar de manera que eviti l’enlluernament dels vianants.
- S’ha d’adequar, en funció de la llum ambiental, per facilitar la identificació dels diferents elements també de nit.
- Color: preferiblement discrets (blancs, crus, etc.). S’han d’evitar llums de
colors llampants perquè poden provocar trastorns de conducta.
- S’han d’utilitzar bombetes de baix consum que, com que fan una llum
blanca, no interfereixen en la visió de l’espai dels usuaris.
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4. ACCESOS

4.1. Entrada
• Ha d’haver un itinerari accessible fins a l’entrada de l’edifici.
• No s’admet cap graó a l’entrada de l’edifici.
• Si hi ha escales, ha d’haver un itinerari accessible alternatiu.
• Estan prohibits els trams de menys de tres esglaons.
(*RECOMANACIÓ):
- Si no és possible, s’ha de salvar el desnivell preferiblement amb rampa
o amb elevador vertical (detalls de les característiques de les rampes
al punt 7.2 i dels elevadors verticals al punt 7.4).
• Cal senyalitzar itineraris accessibles amb símbols internacionals d’accessibilitat (SIA)
(*RECOMANACIONS):
- Senyalització de l’entrada accessible amb cartells de lletres grans i colors contrastats que es puguin tocar, en braille i alt relleu.
- Franges guia per a cecs al paviment, que arribin fins a l’accés.
• Timbre i intèrfon:
- Altura: entre 0,80 m. i 1,20 m.
- Senyalització en braille i alt relleu.
(*RECOMANACIONS):
- Ha d’haver sistemes alternatius per a persones sordes.
• Control d’accés:
- Els torns giratoris no es consideren accessibles.
(*RECOMANACIONS):
- Torns abatibles verticalment o amb portes automàtiques corredisses.
- Amplada mínima de tots els controls de pas: 0,80 m.
- Control de pas “per bandelora” per a grups. Amplada mínima d’1 m, lliure
d’obstacles, senyalitzat al paviment mitjançant una franja guia per a cecs.
• Zones d’espera:
- Ha d’haver 1 plaça reservada per a cadira de rodes per cada 100 seients,
convenientment senyalitzada amb el logotip homologat internacional (SIA).
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4.2. Portes d’entrada
• Dimensions:
- Amplada mínima: 0,80 m. Si té dues fulles, una ha de ser de 0,80 m. com a
mínim.
- Altura mínima: 2,10 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Portes d’amplada mínima d’1 m, per a cadires de rodes de competició. Si hi ha dues fulles, una ha de ser d’1 m. com a mínim.
• Espai: cercle d’1,50 m. de diàmetre, lliure d’obstacles, davant i darrere de cada
porta.
• Evitar portes pesants. Força màxima de l’usuari de 25 N (65 N si són resistents al foc).
• Les portes giratòries no poden formar part d’un itinerari accessible.
• Tiradors:
- Altura: entre 0.,80 m. i 1,20 m.
- De palanca o automàtics maniobrables amb una sola mà. Evitar els de pressió o rodons, perquè dificulten l’ús a PMR amb mans poc àgils.
- Situats a una distància mínima de 30 cm., des de l’extrem.
• Senyalització:
- Visual: indicant a quin lloc permet accedir.
• Portes de vidre:
- Amb muntants cada 60 cm., per permetre’n la identificació.
- Senyalització amb franges de colors contrastats, a una altura inferior entre
0,85 m. i 1,10 m, i superior entre 1,50 m. i 1,70 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Colors diferents en funció dels elements (tirador, fulla, marc), sense enlluernaments.
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4.3. Recepció i atenció al públic
• Ha d’incloure almenys un punt d’atenció accessible, i com a alternativa un punt
de trucada accessible, perquè les PMR puguin rebre assistència.
(*RECOMANACIONS):
- Ha d’haverr les dependències annexes següents:
- Zona reservada per a gossos pigall i d’assistència, amb abeurador.
- Zona per oferir crosses de plàstic, cadires de rodes, autopropulsables
de plàstic, etc.
• Mostrador d’atenció accessible:
- Situat en una zona visible i accessible des de l’accés.
- Comunicat per un itinerari accessible.
- Estable i fix.
- De doble altura (0,85 i 1,10 m) o a una sola altura màxima de 0,85 m.
- Zona frontal: 0,70 m. d’altura i 0,50 m. de profunditat, lliure d’obstacles, i
0,80 m. d’amplada.
(*RECOMANACIONS):
- Zona d’espera davant, d’1,50 m. de pas lliure d’obstacles.
- Accés gratuït a l’acompanyant de persones amb discapacitat visual.
- El personal ha de tenir coneixements específics en el tracte i la relació
amb les persones amb discapacitat, i amb persones grans.
• Comunicació: bucle magnètic fix al mostrador, senyalitzat amb rètol homologat. (Símbol d’orella ratllada, amb una “T” a la part inferior).
(*RECOMANACIONS):
- Possibilitat de llogar bucle magnètic portàtil per a activitats dirigides,
per a persones amb audiòfon.
- Contractar personal amb coneixement de llengua de signes.
• Senyalització: cal senyalitzar les diferents zones del centre amb panells informatius interiors, clarament perceptibles per qualsevol persona.
(*RECOMANACIÓ):
- No s’admeten cartells penjats del sostre; s’han de poder veure de prop
i les persones amb baixa visió els han de poder tocar. No es pot situar
mobiliari davant els cartells.
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4.4. Informació
• La normativa vigent actual no determina cap condició ni requisit per a la informació en aquest tipus d’instal·lacions.
(*RECOMANACIONS):
- Informació escrita de les activitats del centre, amb lletra gran de pal
recte, i text de lectura fàcil. Ha d’haverr uns quants exemplars de la informació en braille, i amb alt relleu.
- Pantalla audiovisual amb subtitulació, que informi dels serveis que ofereix el centre. Es recomana que la subtitulació sigui en diverses llengües
i lletra gran, per facilitar la comprensió a persones estrangeres, sordes i
amb baixa visió.
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5. ZONES COMUNES

Recorreguts
• Accés a peu pla, sense cap ressalt, d’acord amb el punt 5.1. Itineraris de comunicació horitzontal.
• Si hi ha portes han de complir els requisits que s’especifiquen al punt 5.3. Portes
de comunicació horitzontal.
• Senyalització clara i visible.
• Paviments durs, llisos i antilliscants.
(*RECOMANACIÓ):
- Franges guia d’encaminament per a cecs, senyalitzant el recorregut
principal.

Mobiliari
• Taules:
- Pla de treball situat a 0,85 m. d’altura com a màxim.
- 0,70 m. d’altura i 0,50 m. de profunditat, lliures d’obstacles com a mínim per
sota el pla de treball.
• Cadires/bancs:
- Disseny ergonòmic.
- Seient a una altura de 0,45 m. – 0,50 m.
(*RECOMANACIONS):
- Altura de 0,43 m. – 0,45 m.
- Respatller fix.
- Que tinguin reposabraços.
• Pas lateral lliure d’obstacles, d’1,20m d’amplada i 2,20 m. d’altura com a mínim.
• Plafons i panells de senyalització situats a les parets, que no sobresurtin ni suposin un obstacle, si envaeixen els recorreguts per sota de 2,20 m.		
• Papereres:
- Boca situada a una altura de 0,70 m. – 1,20 m.
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5.1. Bar - Cafeteria
• Comunicat amb l’accés i les zones d’atenció al públic per un itinerari accessible.
• Ha de tenir com a mínim un punt d’atenció accessible (vegeu els detalls de les
característiques al punt 3.3. Recepció i atenció al públic).
• Barra a doble altura: 1,10 m. i 0,85 m.
• La zona de self-service ha d’estar situada a una altura màxima de 0,85 m.
(*RECOMANACIONS):
- Ha d’haverr una carta de menú en braille, com a mínim.
- Les cartes dels menús han d’estar escrites amb lletra Arial 14 (Arial 12,
com a mínim), per facilitar la lectura a deficients visuals.
- Màquines expenedores de productes i de tiquets, amb ranura i botonera situada a una altura màxima d’1,20 m.

5.2. Sales d’usos polivalents
• Comunicades amb l’accés i les zones d’atenció al públic per un itinerari accessible.
• Si hi ha una zona d’atenció al públic, ha de tenir un punt d’atenció accessible,
com a mínim (vegeu els detalls de les característiques al punt 3.3. Recepció i
atenció al públic).
• Places reservades d’espectadors per a persones usuàries de cadira de rodes,
de dimensions de 0,80 m. d’ample x 1,20 m. de profunditat, amb seient al costat per a l’acompanyant.
• Itinerari fins a les places reservades d’1.20 m. d’amplada x 2,20 m. d’altura,
com a mínim.
(*RECOMANACIONS):
- Instal·lar un bucle magnètic per a persones amb discapacitats auditives usuàries d’audiòfon, senyalitzat amb una orella ratllada, amb una
lletra “T” a sota.
- Si hi ha tarima de conferenciants ha d’haverr una rampa per accedir-hi,
preferiblement paral·lela a la tarima.
Exposicions:
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- Senyalització en alt relleu i/o braille, amb colors contrastats, situades a
l’abast de persones amb deficiències visuals (no penjades del sostre).
- Senyalització sonora amb audioguies; unes quantes també han de tenir audiodescripció, per a persones cegues o de baixa visió.
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6. COMUNICACIÓ HORITZONTAL

6.1. Itineraris
• En general s’han de fer completament a peu pla.
• Es permeten itineraris amb un pendent longitudinal igual o inferior al 4%, i d’un
pendent transversal màxim del 2%; si no, s’han de complir les condicions de
“rampa accessible”.
• No s’admeten graons aïllats ni trams de menys de 3 graons.
• Si hi ha desnivells s’han de salvar amb rampa o ascensor accessible (s’admeten
plataformes elevadores verticals per a alçades inferiors a 3 m).
• Itineraris de sentit únic d’1,20 m. d’amplada, com a mínim.
(*RECOMANACIÓ):
- Itineraris de doble sentit d’1,80 m. d’amplada com a mínim, per permetre el pas de dues cadires de rodes de competició.
• L’altura dels itineraris ha d’estar lliure d’obstacles fins a 2.20 m, com a mínim.
• Ha d’haverr itineraris accessibles en les dues direccions.
(*RECOMANACIÓ):
- Es recomana que els diferents elements d’un itinerari siguin de diferents
colors per permetre’n la identificació amb facilitat: terra, sostre, paraments verticals, portes, etc.
• Si hi ha itineraris accessibles alternatius al principal, han d’estar senyalitzats amb
el símbol internacional de l’accessibilitat i la fletxa indicadora corresponent.
• Maniobra:
- Ha d’haverr espais on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre lliure
d’obstacles, com ara:
- El vestíbul o entrada del centre esportiu municipal.
- El fons dels passadissos a partir de 10 m. de longitud.
- Davant dels ascensors accessibles.
(*RECOMANACIÓ):
- Ha d’haverr espai de maniobra a totes les zones d’entrada a diferents
sales o espais del centre.
• Mecanismes:
- De control, situats a una altura entre 0,80 m. i 1,20 m.
- De preses de corrent, situats a una altura entre 0,40 m. i 1,20 m.
- A una distància mínima de 0,35 m. dels racons.
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- Interruptors de polsador de fàcil accionament amb el puny tancat, colze o
mà, o automàtics.
- De colors prou contrastats amb els de l’entorn.
- No s’admeten mecanismes de palanca o gir.
• No s’admeten elements que sobresurtin més de 0,15 m. dels paraments verticals, entre una altura de 0,15 m. i 2,20 m.
• A totes les zones del centre, menys les que es consideren de nul·la ocupació,
ha d’haverr interruptors i dispositius de comunicació accessibles.
• Senyalització:
- Recorreguts fins a les diferents zones.
- Rètols i plafons que no pengin del sostre.

6.2. Paviments
• Ha de ser dur, llis i antilliscant.
• Resistent a la deformació.
• Sense peces ni elements solts, ni gravats que sobresurtin molt. No s’admeten
graves ni sorres. Sí que s’admeten terres compactats amb el 90% de Proctor
modificat (PM).
• No pot tenir juntes amb ressalts de més de 4 mm.
• Els elements sortints no poden sobresortir més de 12 mm.
• Si hi ha estores i moquetes, han d’estar ben fixades a terra i enrasades amb el
paviment de l’entorn.
(*RECOMANACIÓ):
- Estores i moquetes de pèl curt i dur.
• Si hi ha paviments tipus reixeta, els forats han de tenir unes dimensions inferiors a
1,5 cm. x 1,5 cm. No poden estar situats en zones de molta circulació.
• Senyalització:
- Ha d’haverr franges guia per a cecs, situades en els itineraris accessibles, senyalitzant els punts d’atenció accessibles.
- Cal disposar “el relleu” en sentit paral·lel a la direcció.
- Amplada de 0,40 m.
- Relleu de 3 +/- 1 mm a l’interior i 5 +/- 1 mm a l’exterior.
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6.3. Portes
• Dimensions:
- Amplada mínima de 0,80 m. Si té dues fulles, una ha de ser com a mínim de
0,80 m.
- Altura mínima de 2,10 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Portes d’amplada mínima d’1 m, per a cadires de rodes de competició. Si hi ha dues fulles, una ha de fer com a mínim 1 m. d’amplada.
• Espai: cercle d’1,50 m. de diàmetre, lliure d’obstacles, davant i darrere de cada
porta.
• Evitar portes que pesin. Força màxima de l’usuari de 25 N (65 N si són resistents
al foc).
• En zones de pas d’amplitud < 2,50 m, la zona d’obertura de les portes no pot
envair el pas.
• Les portes giratòries no poden formar part d’un itinerari accessible.
(*RECOMANACIONS):
- Si hi ha portes giratòries, ha d’haverr un botó, grafiat amb una cadira
de rodes, que permeti plegar les portes perquè hi puguin passar persones usuàries de cadira de rodes per la part central; si no, la velocitat
de les portes disminueix, i al cap d’una estona torna a l’original.
- Les portes automàtiques han de ser fàcils d’utilitzar per les persones
amb grans limitacions, s’han d’accionar mitjançant polsador o detector
de presència.
• Tiradors:
- Altura: entre 0,80 m. i 1,20 m. Mida: entre 30 i 90 cm.
- De palanca o maniobrables amb una sola mà. S’han d’evitar poms de pressió
o rodons, perquè són difícils d’utilitzar per les PMR amb mans poc àgils; han
d’estar separats de la porta o paret entre 4 i 5 cm., horitzontalment.
- Han d’estar situats a una distància mínima de 30 cm. des de l’extrem.
• Senyalització: visual, indicant a quin lloc permet accedir.
• Portes de vidre:
- Han de tenir muntants cada 60 cm., per poder-les identificar.
- Han d’estar senyalitzades amb franges de color contrastat, a una altura inferior
a 0,85 m. – 1,10 m. i superior a 1,50 m. – 1,70 m.
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• Portes corredisses:
- S’han de situar a una distància mínima de 0,20 m. del racó.
- Han de tenir forat d’1,10 m. d’amplada, per deixar un pas lliure d’1 m.
- Amb tirador ergonòmic, i no una ranura a la fulla de la porta.
• Portes de vaivé:
- Han de tenir una zona transparent, entre 0,70 m. i 1,80 m.
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7. COMUNICACIÓ VERTICAL

7.1. Escales
• L’amplada varia segons l’ocupació per a evacuació en cas d’emergència
(Codi tècnic de l’edificació, Document bàsic de seguretat contra incendis),
mesurada entre parets o barreres si sobresurten menys de 12 cm. del parament
vertical.
(*RECOMANACIÓ):
- Recomanable: 1,20 m.
• Graons:
- Estesa (E) mínima: 0,28 m.
- Alçària (A): entre 0,13 m. i 0,175 m.
- Proporció: 54 cm. 2A+E 70 cm.
- Perpendiculars o formant un angle de 15º amb la vertical.
- Senyalització amb franja al límit de les esteses de cada graó.
• No s’admeten graons amb ressalt ni escales sense alçàries en evacuació ascendent.
• Ha d’haverr trams de 3 graons com a mínim, i que salvin una altura de
2,25 m. com a màxim.
• Els replans han de tenir 1 m. de longitud com a mínim. En un canvi de direcció
no es pot reduir l’amplada de l’escala.
• Ha d’haverr una franja guia, ocupant tota l’amplada de l’escala, al principi i al
final de cada tram de graons de longitud 0,80 m, amb color prou contrastat
amb l’entorn, i relleu o textura en sentit perpendicular a l’eix de l’escala.
• Il·luminació: general, que permeti la identificació dels elements.

Passamans
• N’hi ha d’haverr a un costat si es salva una altura de més de 0,55 m.
• N’hi ha d’haver als dos costats si l’altura que s’ha de salvar és de més d’1,20 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Als dos costats sempre.
• Per a escales d’una amplada de més de 4 m, ha d’haverr un tercer passamà a
la part central.
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• Han d’estar situats a una altura entre 0,90 m. – 1,10 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Doble passamà situat entre 0,65 i 0,75 m. d’altura, per a nens i persones de talla baixa.
• Ha de ser ferm i fàcil d’agafar.
(*RECOMANACIÓ):
- Disseny ergonòmic de secció circular, de diàmetre entre 4 i 5 cm.
• Han d’estar separats dels paraments verticals 4 cm.
• El sistema de fixació que no ha d’interferir el pas continu de la mà de l’usuari.
• S’han de prolongar 30 cm. després de l’últim graó de cada tram d’escales.

7.2. Rampes
• Longitud màxima de 15 m, excepte si es tracta de l’itinerari accessible.
• Amplada d’1,20 m, lliure d’obstacles.
• Pendents longitudinals:
			
L < 3 m, P 10%.
			
L < 6 m, P 8%.
			
6 m. L 9 m, P 6%.
			
Mesurat a l’eix de la rampa recta, i al costat més desfavorable en
		
trams corbats.
• Màxim 2% de pendent transversal.
• Replans d’1,50 m. de longitud en tram recte; també si gira 90º, en els dos trams.
• Ha d’haverr espai per poder inscriure un cercle d’1,20 m. de diàmetre, al principi i al final de la rampa.
• Ha d’haverr rodapeus 10 cm. als extrems lliures.
(*RECOMANACIÓ):
- Paviment antilliscant i de color diferent de la resta.
• A menys d’1,50 m. del principi o final de rampa no hi pot haver passadissos de
menys d’1,20 m. d’amplada, ni portes.
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Passamans
• N’hi ha d’haver almenys a un costat si es salva una altura de més de 0,55 m.
• N’hi ha d’haver als dos costats si l’altura que s’ha de salvar és de més d’1,20 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Als dos costats sempre.
• Han d’estar situats a una altura entre 0,90 i 1,10 m. En itineraris accessibles cal
un doble passamà situat entre 0,65 i 0,75 m. d’altura.
• Ha de ser ferm i fàcil d’agafar.
(*RECOMANACIÓ):
- Disseny ergonòmic de secció circular, de diàmetre entre 4 i 5 cm.
• Han d’estar separats dels paraments verticals 4 cm.
• El sistema de fixació no pot interferir el pas continu de la mà de l’usuari.
• S’han de prolongar 30 cm. als extrems, si la longitud del tram és superior a 3 m.

7.3. Ascensors
• Han d’estar comunicats amb la resta de zones per itinerari accessible.
(*RECOMANACIÓ):
- Ha d’haverr un ascensor accessible, si pot ser de gran capacitat de
persones.
Portes
• Dimensions:
- Amplada de 0,80 m, lliure d’obstacles.
- Altura lliure de 2,10 m.
- L’espai exterior davant de les portes ha d’estar lliure d’obstacles, i s’ha de poder inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre.
(*RECOMANACIONS):
- Amplada d’1 m, tal com obliga la normativa en ascensors exteriors, i
que en facilita l’ús a cadires de rodes de competició.
- Amb cèl·lules o dispositius sensibles de detecció de tota l’altura de les
portes.
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- Amb parts vidriades, situades a una altura de 0,90 m. del terra com a
màxim, per facilitar la comunicació visual en cas d’emergència.

Interior de cabina
• Dimensions:
- Portes enfrontades: 1,10 m. d’amplada x 1,40 m. de profunditat.
- Portes en angle: 1,40 m. d’amplada x 1,40 m. de profunditat.
• El paviment ha de ser dur, llis i antilliscant.

Botonera exterior
• S’ha de situar a una altura entre 0,80 m. i 1,20 m. com a màxim, en un lloc visible amb facilitat i pròxim a la porta d’accés a la cabina.
• L’ascensor accessible ha de disposar de trucada individual, que s’il·lumini quan
es prem.
• Tecles grans amb número contrastat en color, i tractament en braille i alt relleu.
• S’ha de senyalitzar amb una placa de 10 x 10 cm. el número de planta de
cada pis, al costat de la porta de l’ascensor, a 1,20 m. d’alçada, amb contrast
de color, relleu i braille.

Botonera interior
• Situada a una altura entre 0,80 i 1,20 m, com a màxim.
(*RECOMANACIONS):
- Ha d’haverr senyalització en braille al costat de les tecles (no a la part inferior), per facilitar la detecció del pis a persones amb discapacitats visuals.
- Tecles amb dispositiu lumínic de selecció, i contrastades en color amb
la resta del panell.
- Tecles: si hi ha una única fila horitzontal, l’ordre ha de ser d’esquerra a dreta.
- Si hi ha una única fila vertical, l’ordre ha de ser de baix a dalt.
- Si hi ha diverses files verticals, primer d’esquerra a dreta i després de
baix a dalt.
- Tecles d’alarma i stop situades a la part inferior de la mateixa botonera,
per facilitar-ne la detecció, i de mida i color diferents de la resta.
- Pantalla interior que indiqui el moviment de l’ascensor (pujar o baixar) i
la planta on es troba.
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Passamans
• Als costats no practicables de la cabina, a 0,90 m. d’altura.
• Secció circular de 4 – 5 cm. de diàmetre, separats dels paraments 4 cm., i amb
un sistema de fixació que no impedeixi el pas continu de la mà de l’usuari.

Senyalització i comunicació
• Número de la planta al brancal dret, en el sentit de sortida, de les portes de
l’ascensor, de color contrastat i alt relleu, a 0,80 - 1,20 m. d’altura, amb una
placa de 10 x 10 cm.
• La situació ha d’estar senyalitzada per permetre’n la identificació.
(*RECOMANACIONS):
- Es recomana col·locar una pantalla a l’interior, amb un senyal lumínic i
sonor si les portes són opaques, per transcriure els missatges sonors en
textos, en cas d’emergència.
- Convé preveure la possibilitat de comunicació per SMS complementari.

7.4. Plataformes elevadores
(*RECOMANACIONS):

Tot aquest capítol 7.4. Plataformes elevadores és una recomanació,
per si es fa una rehabilitació en un centre esportiu municipal que ja
existeix i no es pot instal·lar un ascensor accessible o realitzar una rampa accessible.
Una alternativa a l’ascensor per superar el desnivell d’un o dos pisos, i
per un ús moderat, és la plataforma elevadora vertical o inclinada, de
les quals n’hi ha molts models diferents al mercat.
Es poden instal·lar plataformes elevadores verticals o inclinades per
afavorir la mobilitat o la comunicació vertical entre espais, instal·lacions
o serveis a les PMR, quan no es pugui instal·lar un ascensor.
Perquè siguin homologades per l’ús de persones és necessari:
- Que es puguin utilitzar de manera autònoma i amb disponibilitat permanent, com a elements fixos.
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- Els marges inferiors de la plataforma elevadora han de tenir sensors
de seguretat, per parar-ne automàticament el recorregut si detecten
algun cos estrany a sota.
- S’ha d’accionar una clau especial pròpia de la plataforma, i mantenir
polsat el teclat perquè funcioni. Si es deixa de polsar el teclat, la plataforma, per seguretat, para el recorregut.
- Cal un contracte de manteniment.

Plataformes elevadores verticals
• Dimensions: plataforma d’1,20 m. x 0,80 m.
• Trasllat:
- Per unes guies encastades a la paret de l’espai destinat al recorregut.
- Mitjançant un mecanisme de tisora, amb una elevació electrohidràulica per
a altures inferiors a 1,60 m, que s’alimenta a través d’una centraleta directament connectada al corrent elèctric.
• No necessiten zona de màquines ni fossat, només 12 cm. Les de tisora necessiten un fossat de 0,30 – 0,35 m.
• Poden ser de mig tronc o tronc sencer.
• Es poden tancar amb paraments vidriats, perquè ofereixin un aspecte semblant
al d’un ascensor.
• Les han de poder utilitzar tots els usuaris amb discapacitat, incloses persones
amb cotxet per a nadons (no és recomanable per a persones que es desorienten, si no van acompanyades).
• Velocitat lenta, aproximadament 0,10 m/s.
• Suporten càrregues útils de fins a 350 kg.
• Tenen proteccions o plafons perimetrals.
• Poden arribar a superar altures de fins a 12 m.
• Necessiten un magnetotèrmic a la instal·lació.
• La responsabilitat en cas de qualsevol incidència de la màquina correspon a
l’instal·lador.
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El nou DB-SUA del Codi tècnic de l’edificació (CTE) en regula la instal·lació:
• Àmbit:
- Edificis de nova construcció: PB + 1PP i 4 habitatges.
- Obres de reforma: quan no sigui possible instal·lar un ascensor.
• Ús exclusiu per a persones de mobilitat reduïda, i el seu acompanyant.
• Característiques:
- Velocitat 0,15 m/s.
- Condicions de seguretat i disseny d’acord amb el projecte EN 81-41.
- Recinte:
		 - Estructura autoportant tancada si salva un desnivell > 3 m.
		 - Protecció perimetral si el desnivell és 3 m.
• Teclat de funció d’acció sostinguda. Clau, codi o targeta d’ús exclusiu.
• Dispositiu de comunicació bidireccional permanent.

Plataformes elevadores inclinades
• Dimensions:
		 - 0,90 m. d’amplada (0,70 m, com a mínim).
		 - 1,20 m. de profunditat, inclosos proteccions, rampes abatibles, etc.
• Aquesta plataforma és abatible verticalment en posició de repòs.
• Es trasllada per guies situades per sobre l’escala, encastades a la mateixa escala o a la paret lateral.
• Amplada mínima de l’escala per poder-la instal·lar: 0,90 m. en trams rectes i
1,20 m. en corbats.
• Es pot incorporar un seient abatible a la plataforma, perquè hi puguin seure
persones que caminen amb dificultat.
• Protecció perimetral gràcies a les pròpies barres abatibles verticalment, que
s’accionen manualment o automàticament (segons el model).
• Si les barres abatibles no estan abaixades i els rodapeus de la plataforma no
estan elevats, la màquina no funciona, per seguretat.
• Suporten una càrrega útil de 190 kg – 230 kg.
• Només pot traslladar persones d’una en una.
• Superen pendents de fins a 45º d’inclinació.
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8. SERVEIS HIGIÈNICS I VESTUARIS

Consideracions vàlides per a serveis higiènics, vestuaris i dutxes:
• Han d’estar comunicats per un itinerari accessible.
• Reserva:
- Serveis higiènics: ha de ser accessible 1 de cada 10 inodors o fracció. Pot ser
compartit entre homes i dones.
- Vestuaris: ha de ser accessible 1 de cada 10 cabines, lavabos o dutxes.
• En serveis higiènics i vestuaris, ha d’haverr un dispositiu a l’interior de les cabines, fàcilment accessible, que permeti fer una trucada assistencial perceptible
des de la zona de control o des d’una zona de molt trànsit de persones. Des
d’aquest dispositiu s’ha de poder verificar que s’ha fet la trucada.
• A dins ha d’haverr prou espai per inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre, lliure
d’obstacles, entre el terra i 0,70 m. d’altura.
• Mecanismes:
- Accessibles, situats a una altura entre 0,70 m. – 1,20 m.
- Descàrrega de pressió, palanca o polsadors de gran superfície.
- Aixetes automàtiques amb detector de presència, o manuals tipus monocomandament, amb palanca allargada, per facilitar-ne l’ús a tothom.
- Abast a una distància de 0,60 m. des del seient, com a màxim.
• Barres d’ajuda a la transferència lateral a l’aparell sanitari:
- Fàcils d’agafar, de 3 – 4 cm. de diàmetre.
- Separades del parament 4,5 – 5,5 cm.
- Fixació ferma.
- Altura: 0,70 m. – 0,75 m.
- Longitud 0,70 m.
- Amb barra abatible vertical al costat de l’espai per on es fa la transferència.
• Situació de les barres d’ajuda a la transferència:
- A l’inodor: separades 0,65 m. – 0,70 m, centrades respecte al sanitari.
- A la dutxa:
		 - Barra horitzontal perimetral a dos parets que formen “L”.
		 - Barra vertical a la paret a 0,60 m. de la cantonada o del respatller del
seient-dutxa.
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• Senyalització:
- Pictogrames normalitzats per sexe, en alt relleu, contrast de color i situats a
una altura de 0,80 m. – 1,20 m, a la part dreta de la porta en sentit de sortida.
(*RECOMANACIONS):
- Portes:
- Als serveis higiènics i vestuaris, ha d’haverr un tirador col·locat en
una posició central i situat a una altura entre 0,80 i 1,20 m, a la
cara interior de la porta, per facilitar-ne el tancament a les PMR
amb cadira de rodes si la porta s’obre cap a fora.
- Pestell de seguretat tipus passador (no s’admet que per accionar-lo s’hagi de fer un gir de canell). Ideal que tingui un indicador
en colors verd i vermell i que es pugui obrir des de l’exterior de la
cabina.
- Ha d’haverr prou espai per inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre
lliure d’obstacles a la zona exterior de la cabina, davant de la porta
d’accés.

8.1. Serveis higiènics
(*RECOMANACIONS):

- Es recomana que els serveis higiènics accessibles estiguin integrats als
generals, i que hi hagi cabines accessibles pels dos sexes, almenys
una per sexe.
- Es recomana que hi hagi més d’una cabina accessible a la instal·lació,
per evitar grans recorreguts per arribar-hi des de la zona d’activitats.
• Portes, d’acord amb l’apartat 6.3. Portes d’itinerari accessible.
• Ha d’haverr prou espai per inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre lliure d’obstacles, entre el terra i 0,70 m. d’altura, a l’interior de la cambra higiènica accessible. També ha d’haverr prou espai per inscriure un cercle d’1,50 m. de
diàmetre, lliure d’obstacles, a la zona exterior de la cabina, davant de la porta
d’accés.
• El paviment ha de ser antilliscant.
• Rentamans:
- Cara superior a una altura màxima de 0,85 m, altura lliure per sota de 0,70 m.
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com a mínim, i profunditat lliure per sota de 0,50 m. com a mínim.
- S’ha de permetre l’apropament frontal, sense pedestal.
• Miralls grans, a 0,90 m. per la part baixa (o bé orientables un 10º sobre la vertical).
(*RECOMANACIÓ):
- Mirall de 0,60 x 1,20 m.
• Inodor:
- Situat a una altura de 0,45 – 0,50 m.
(*RECOMANACIÓ):
- 0,43 m. – 0,45 m. d’altura.
- Barres d’ajuda a la transferència detallades anteriorment.
- Espai lateral de transferència de 0,80 m. com a mínim, lliure d’obstacles, i
0,75 m. de fons. En ús públic, espai de transferència als dos costats, a la cabina d’WC accessible.
(*RECOMANACIÓ):
- Col·locar l’inodor a la dreta o a l’esquerra, en diferents cabines.
• Urinaris:
- Si n’hi ha més de 5 unitats, almenys una ha d’estar situada a una altura de
0,30 – 0,40 m. per la part baixa.
(*RECOMANACIONS):
- Urinaris a 0,40 m. per la part baixa.
- Es recomanen inodors de cisterna baixa per poder-se recolzar.
- No s’admeten alces als inodors, excepte si són d’obra.
• Il·luminació:
- No s’admet il·luminació amb temporitzador en serveis higiènics accessibles.

8.2. Vestuaris
• Han de tenir les mateixes consideracions analitzades per als serveis higiènics.
• La cabina ha de tenir prou espai interior per inscriure un cercle d’1,50 m. de
diàmetre lliure d’obstacles, entre el terra i 0,70 m. d’altura.
(*RECOMANACIONS):
- Els vestuaris poden ser individuals o col·lectius; almenys el 5% dels vestidors individuals ha de ser accessible. En els vestidors col·lectius es poden instal·lar cabines individuals mitjançant cortines, lones o altres teixits.
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- Ha d’haverr cabines accessibles individuals, almenys una per a cada
sexe, per permetre l’accés de l’usuari amb el seu assistent, encara que
sigui de diferent sexe, situades al costat de la porta d’entrada de cada
vestuari.
- L’espai exterior de la cabina ha de permetre inscriure un cercle
d’1,50 m. de diàmetre, lliure d’obstacles, a la zona davant de la porta
d’accés.
- Passadissos amplis entre el mobiliari.
- Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,90 m. i una alçada
de 2,20 m; i la porta d’entrada al vestidor no ha d’interferir en l’espai
lliure de maniobra.
- Les cabines dels monitors també han de ser vestuaris accessibles.
- Ha d’haverr lliteres regulables en altura.
- Ha d’haverr cadires de rodes de plàstic per oferir-les als usuaris de mobilitat reduïda, i una zona reservada per guardar les cadires de rodes
dels usuaris.
• Bancs:
- Seient a una altura de 0,45 m. – 0,50 m. Respatller ben fixat.
- Reposabraços de disseny ergonòmic.
(*RECOMANACIONS):
- Seient a 0,43 m. – 0,45 m.
- Al costat dels bancs i perxes ha d’haver un espai lliure que permeti a les
PMR i usuaris de cadira de rodes fer-hi una aproximació paral·lela.
- Ha d’haverr armariets a l’abast per a una persona asseguda. Altura
màxima d’1,22 m. El color ha de coincidir amb el color de la clau, per
facilitar-ne el reconeixement. La numeració s’ha de situar just a sobre
del pany, per facilitar-ne la localització tàctil.
• Perxes: 		
(*RECOMANACIÓ):

- De color contrastat amb els paraments verticals, a diferents alçades
(1,40 – 1,10 m, per a persones amb cadira de rodes o de talla baixa.

8.3. Dutxes
• Dimensions: 0,80 x 1,20 m. d’amplada i profunditat mínimes.
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• Amb paviment antilliscant.
• Amb accés a peu pla, sense cap ressalt.
• El pendent per evacuar l’aigua ha de ser del 2% com a màxim.
• Amb aixetes tipus monocomandament.
• Ha d’haverr un seient abatible, amb peus i reposabraços abatibles verticalment, situat a una altura de 0,45 m. – 0,50 m.
(*RECOMANACIÓ): 0,43 – 0,45 m.
• Ha d’haverr un espai de transferència de 0,80 m. d’amplada, situat al costat del
seient.
• Amb barres d’ajuda a la transferència, d’acord amb les consideracions anteriors.
(*RECOMANACIONS):
- El telèfon de la dutxa es recomana que sigui regulable en altura.
- Ha d’haverr cadira de rodes de plàstic autopropulsable perquè la puguin utilitzar els usuaris amb grans limitacions de mobilitat, per a la dutxa, piscina, etc.

8.4. Sauna
• La normativa no preveu aquest tipus d’instal·lació, per la qual cosa totes les
consideracions són recomanacions.
(*RECOMANACIONS):
- Dimensions que permetin inscriure un cercle d’1,20 m. o 1,50 m. de
diàmetre lliure d’obstacles a l’interior, entre el terra i 0,70 m. d’altura.
- Accés a peu pla a la sauna, per permetre’n l’accés a tothom.
- Porta d’accés d’1 m. d’amplada, com a mínim.
- A l’interior ha de tenir una butaca accessible de disseny ergonòmic,
amb seient, reposabraços i respatller, que podria ser abatible verticalment en posició de repòs.
- Sauna de vapor, amb indicador sonor i lumínic per quan surt el vapor.
- Sauna seca, amb indicador de la temperatura a què es troba, situat en
una zona amb bona visibilitat i amb un polsador que en accionar-lo digui a
quina temperatura està la sauna, situat a 1,20 m. de altura, com a màxim.
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9. ZONES ESPORTIVES

9.1. Piscina
• Al perímetre de la piscina ha d’haverr una franja d’1,20 m. d’amplada de color
i textura diferents de la resta del paviment, que permeti als usuaris identificar
la situació de la piscina i evitar accidents, amb sistema de desguàs per evitar
l’acumulació d’aigua.
• Ha d’haverr barreres de protecció 1,20 m.
(*RECOMANACIÓ):
- Barreres situades en llocs puntuals, no al voltant de tota la piscina.
• Profunditat:
- Infantils 0,50 m.
- Resta 3 m, amb algunes zones < 1,40 m. S’han de senyalitzar els punts >
1,40 m, i zones màximes i mínimes, almenys a la paret i al paviment perimetral. La senyalització ha de ser visible des de dins i des de fora.
- Canvis de profunditat:
			
- Infantils: 6%.
			
- Resta: 10% fins a 1,40 m, 35% la resta.
• Profunditat

1.50 m, de classe 3. Color clar per permetre la visió del fons.

• En els forats de desguàs i manteniment de la piscina s’ha d’evitar que els usuaris
hi puguin quedar atrapats, amb reixes i sistemes de seguretat.
• Escales:
- Situades a la proximitat de les cantonades de la piscina i als canvis de pendent.
- Separades de 15 m.
- Situades a 1 m. sota l’aigua, o a 0.30 m. per sobre el terra de la piscina.
- Els graons han de ser de paviment antilliscant, sense arestes vives i no han de
sobresortir de la paret.
(*RECOMANACIONS):
- Baranes als dos costats, de disseny ergonòmic i que arribin fins a l’interior de l’aigua.
• Rampa:
- Accés únic o alternatiu per rampa al vas de la piscina.
- Passamans d’acer inoxidable fins a l’interior de l’aigua, de disseny ergonòmic.
- Paviment de color i textura diferent de la resta del fons de la piscina.
• S’ha d’instal·lar una grua a la piscina o algun altre element accessible, per permetre l’accés a l’aigua de persones de mobilitat reduïda en piscines obertes al
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públic, no situada a la zona de piscina infantil. La normativa no determina les
condicions d’aquesta grua ni de la instal·lació.
(*RECOMANACIONS):
- Característiques de la grua:
- Ha de permetre l’ús autònom i independent dels usuaris, tant fora
de l’aigua com a dins. Ha de tenir un mecanisme d’accionament
fàcil, situat a una altura correcta, per permetre’n l’ús als usuaris
asseguts a la grua.
- Ha d’estar situada a la part menys profunda de la piscina, si pot
ser a prop de la zona del vigilant.
- Ha de permetre la transferència de la cadira de rodes pròpia a la
grua sobre el paviment ferm, i evitar que la transferència es faci
sobre l’aigua, per prevenir accidents.
- Pot ser de tipus mòbil, de muntatge i desmuntatge fàcils, sempre
que estigui situada en un lloc accessible i sense tancar amb clau,
per permetre’n la instal·lació al vigilant en cas de necessitat.
- A la zona de la grua ha d’haverr paviment antilliscant.
- Ha d’haverr cadires de rodes de plàstic autopropulsables per entrar i
sortir de la piscina. Així s’evita que les PMR usuàries de cadira de rodes
hagin d’utilitzar la seva per entrar i sortir de la piscina, cosa que n’afavoriria el deteriorament.

9.2. Spa

• Les característiques de la zona (accés i itinerari) i els seus elements (portes,
finestres, paviment, etc.) han d’anar d’acord amb el punt 5. Comunicació horitzontal.
• Les característiques i el disseny del mobiliari ha de respondre als requisits comentats al punt 4. Zones comunes.
(*RECOMANACIONS):
- Paviment de tota la zona antilliscant per evitar accidents.
- S’ha de diferenciar la zona del paviment pròxima a la zona de piscines
i jacuzzis.
- S’ha de diferenciar el paviment o el parament de les diferents zones,
com la de tumbones. Aquesta diferenciació també es pot fer amb llum
de diferents tons cromàtics, sobretot a les zones d’aigua.
- Si hi ha senyalització lumínica, els colors han de ser tènues, perquè els
colors vius i llampants poden provocar alteracions de la conducta a les
persones amb discapacitats físiques i/o mentals.
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- Totes les tumbones han de tenir una zona flexible al seient, situada a
una altura de 0,43 – 0,45 m, i el respatller fix.
- Ha d’haverr tumbones regulables en altura, perquè les persones grans
hi puguin seure amb comoditat i seguretat.
• Jacuzzis:
- Situats a una altura de 0,43 m. – 0,45 m, per permetre la transferència
lateral de persones usuàries de cadira de rodes a la part superior, i
d’allà passar a l’aigua.
- Evitar jacuzzis situats arran de terra, perquè impedeixen que les persones usuàries de cadira de rodes els puguin utilitzar.
- Si n’hi ha de situats arran de terra, s’ha de preveure una zona d’instal·
lació per a una grua de transferència, que pot ser de tipus portàtil i d’ús
compartit amb la piscina del centre.
- Han de tenir passamans de disseny ergonòmic: secció circular de 4 – 5
cm. de diàmetre.
- Els passamans han d’arribar fins a l’interior del jacuzzi.
- A l’interior del jacuzzi ha d’haverr recolzabraços, perquè les persones
amb falta d’equilibri s’hi puguin agafar i evitar la força de l’aigua.
• Zones termals:
- Han de tenir les característiques exposades anteriorment en jacuzzis i
piscines.
- Ha d’haverr portes d’accés que compleixin els requisits del punt 5. Comunicació Horitzontal.
- Ha d’haverr un mecanisme d’avís a l’interior de la zona, per poder avisar
a la zona de control si hi ha algun incident.
- Els seients han d’estar situats a una altura de 0,43 m. – 0,45 m.
- Si hi ha alguna zona de diferents temperatures d’aigua o tractaments
semblants que necessiten mecanismes de control, aquests han d’estar
situats a una altura d’1,20 m, com a màxim.
• Itineraris:
- El seu disseny accessible ha de garantir la mobilitat interior per totes les
àrees esportives interiors i exteriors de l’equipament esportiu, convenientment senyalitzats amb el logotip internacional de la discapacitat
(SIA).
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9.3. Grades
• Els passos esglaonats d’accés a localitats en grades i tribunes han de tenir una
amplada d’acord amb les condicions del Codi tècnic de l’edificació, DB-SI.
(*RECOMANACIÓ):
- Col·locació de baranes i/o passamans de disseny ergonòmic als dos
costats del recorregut, deixant lliure d’obstacles l’espai de pas entre fila
i fila de seients.
• Graons:
- Alçària de dimensió constant en el recorregut.
- Estesa: s’admeten dues dimensions repetides en graons alternats.
• Reserva de places d’espectadors:
(*RECOMANACIONS):
- Places d’espectadors per a les PMR, situades a la part baixa i alta de
les grades.
- Ha d’haverr un seient annex per a l’acompanyant en tots els casos de
reserva de plaça per a persones amb algun tipus de discapacitat física, sensorial o cognitiva.
- Aquestes places han d’estar connectades amb els banys accessibles.
• Usuaris de cadira de rodes:
- Amb seients fixos, reserva d’1/100 o fracció.
- Situats a prop de l’accés i la sortida del recinte.
- Comunicats per itinerari accessible.
- Dimensions segons aproximació:
		 - Lateral: 0,80 x 1,50 m.
		 - Frontal: 0,80 x 1,20 m.
- Ha d’haverr un seient annex per a l’acompanyant.
• Persones amb discapacitat auditiva:
- En espais amb més de 50 seients fixos i amb activitats amb component auditiva, la reserva ha de ser 1/50 o fracció.
- Ha d’haverr un sistema de millora acústica amb bucle d’inducció, o algun
altre dispositiu adaptat, amb la zona senyalitzada.
• Senyalització amb el SIA.
(*RECOMANACIÓ):
- S’han de senyalitzar les files de seients amb números amb alt relleu i
braille.
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• Característiques de les grades per a espectadors drets:
- Màxim un 50% de pendent.
- Longitud de les files:
		 - Amb accessos pels dos costat, màxim 20 m.
		 - Accés per un únic costat, màxim 10 m.
- Amplada de pas útil, d’acord amb els paràmetres d’evacuació d’ocupants
del Codi tècnic de l’edificació, DB-SI.
- La diferència de cota entre qualsevol fila i la sortida de la zona ha de ser com
a màxim de 4 m.
- Si hi ha més de 5 files o una inclinació de més del 6%, les baranes de protecció han de complir els requisits següents:
			
Altura: 1,10 m.
			
Inclinació: 6 – 10%: barana de protecció cada 5 m.
			
Inclinació 10 – 25%: barana de protecció cada 4 m.
			
Inclinació 25 – 50%: barana de protecció cada 3 m.

9.4. Sales d’activitat dirigida
• Les característiques de la sala (accés i itinerari) i els seus elements (portes, finestres, paviment, etc.) han d’anar d’acord amb el punt 5. Comunicació horitzontal.
(*RECOMANACIÓ):
- Ha d’haverr material constructiu i esportiu que, pel seu disseny, faciliti
que les persones grans o amb mobilitat reduïda en puguin fer ús. Característiques: graons de mínima altura, passamans per poder-se agafar, control de caiguda i bloqueig, mínima altura per passar les cames
d’un costat a l’altre, etc.
- S’han de triar els models que facilitin el màxim nombre d’activitats a tots
els usuaris del centre.
- Material tipus: estores flexibles de 5 cm. de gruix, pilotes tàctils amb
relleu, etc.
• Armaris:
- Per emmagatzemar el material i deixar l’espai lliure d’obstacles.
- Amb mecanismes situats a una altura entre 0,80 i 1,20 m, de tipus tirador o palanca.
(*RECOMANACIÓ): A peu pla.
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• Comunicació:
(*RECOMANACIONS):

- Les pistes han de tenir sistemes de megafonia.
- Possibilitat de missatges escrits en pantalla de leds.
- Possibilitat de disposar de bucle magnètic portàtil per facilitar l’audició
a persones amb discapacitats auditives i usuàries d’audiòfons.

9.5. Sala de musculació
• Les característiques de la sala (accés i itinerari) i els seus elements (portes, finestres, paviment, etc.) han d’anar d’acord amb el punt 5. Comunicació horitzontal.
(*RECOMANACIONS):
- Ha d’haverr màquines de tonificació i fitness que pugiun utilitzar tots els
usuaris, incloent-hi persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira
de rodes i gent gran.
- Les màquines, pel seu disseny, han de facilitar que les persones grans
o amb mobilitat reduïda les puguin utilitzar. Característiques: graons de
mínima altura, passamans per poder-se agafar, control de caiguda i
bloqueig, mínima altura per passar les cames d’un costat a l’altre, etc.
- S’han de triar els models que facilitin el màxim nombre d’activitats a tots
els usuaris del centre.
• Armaris:
- Per emmagatzemar el material i deixar l’espai lliure d’obstacles.
- Amb mecanismes situats a una altura entre 0,80 i 1,20 m, de tipus tirador o
palanca.
(*RECOMANACIÓ): A peu pla.
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10. EVACUACIÓ D’OCUPANS

10.1. Sortides d’emergència
• Les sortides d’emergència han de complir uns requisits d’amplada de pas i característiques que, en alguns casos, les determinen el nombre d’ocupants de
l’edifici analitzat. La ràtio de persones per metre quadrat s’estableix, en funció
de l’ús, al Codi tècnic de l’edificació, Document bàsic de seguretat contra incendis (DB-SI).
• Els centres esportius municipals han de complir els requisits següents:
- Si tenen una altura d’evacuació de menys de 10 m, la normativa no ho preveu.
- Si tenen una altura d’evacuació de més de 10 m. i no hi ha cap sortida de
l’edifici accessible, ha d’haverr:
- Possibilitat de pas a un altre sector d’incendi alternatiu mitjançant una
sortida de planta accessible.
- Zona de refugi: una plaça d’usuari de cadira de rodes per cada 100
ocupants o fracció.
- Totes les plantes que tinguin zones de refugi o una sortida de planta accessible de pas a un sector alternatiu han de tenir algun itinerari accessible des de
qualsevol origen d’evacuació situat en una zona accessible.
- Tota planta de sortida de l’edifici ha de tenir algun itinerari accessible des de
qualsevol punt fins a la sortida accessible. Es poden habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb discapacitat diferents als accessos
principals.
(*RECOMANACIONS):
- Sortides d’emergència a peu pla.
- Sortides d’emergència per ascensor accessible sectoritzat o plataforma elevadora, a totes les plantes de l’edifici.
• Les sortides d’emergència de l’edifici han d’estar correctament senyalitzades,
com també el recorregut per arribar-hi, amb senyals acústics i lluminosos simultàniament, que permetin a tothom, i especialment a les persones amb discapacitats sensorials (visuals i/o auditives), identificar la sortida en cas d’emergència.
• Extintors:
- Situats cada 15 m.
- Senyalitzats amb rètols que tinguin contrast respecte als colors dels elements
del seu entorn.
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10.2. Senyalització
Enllumenat d’emergència
• Instal·lació obligada: ha de permetre als usuaris abandonar l’edifici sense que
es produeixin situacions de pànic, i identificar els elements, les sortides i la senyalització existent.
• Situació:
- Als recintes d’ocupació superior a 100 persones.
- Als recorreguts des de l’origen de l’evacuació fins a un lloc segur.
- Als aparcaments tancats de superfície construïda de més de 100 m2.
- Als locals amb equipament contra incendis.
- Als serveis higiènics d’ús general.
- A les zones d’instal·lacions.
- A les zones on hi hagi senyalització de seguretat.
- Als itineraris accessibles.
• Posició i característiques:
- A una altura mínima de 2,20 m. sobre el terra.
- A cada porta de sortida i punts estratègics:
- Porta de recorregut d’evacuació.
- A cada tram d’escales.
- Als canvis de nivell i direcció.
• Característiques de la instal·lació:
- Fixa i amb font d’energia pròpia que entri en funcionament directament.
- Que s’activi el 50% al cap de 5 segons, i al 100% al cap de 60 segons des
de la interrupció de corrent elèctric estàndard.
- Amb una duració mínima d’1hora.
Senyalització escrita
• Senyals d’evacuació definits a la norma UNE 23034-1998:
- Sortides de recinte, planta o edifici: senyal “SORTIDA”.
- Sortides exclusives d’emergència: senyal “SORTIDA D’EMERGÈNCIA”.
- Senyals indicatius de la direcció dels recorreguts.
- Al costat de les portes que no siguin de sortida i puguin causar errors i confusions als usuaris: “SENSE SORTIDA”.
- Als itineraris accessibles amb sortides d’emergència accessibles.
- Zones segures: “ZONES DE REFUGI”.
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• Situació:
- Visible des de qualsevol origen d’evacuació.
- En punts d’evacuació on hi hagi alternatives.
- A les parts altes dels paraments verticals.
(*RECOMANACIÓ):
- Senyalització indicadora de recorreguts, també situada a terra, per
permetre’n la visió a tots els usuaris, en cas d’acumulació de fum a les
parts altes de les plantes.
• Característiques:
- De colors prou contrastats amb els de l’entorn.
- Mesures grans.
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11. SENYALITZACIÓ DEL CENTRE

No hi ha cap normativa que reguli, de manera concreta, els criteris que s’han de
seguir i les característiques de la senyalització. La normativa estatal –Codi tècnic de
l’edificació– regula el tipus de senyalització en places d’aparcament, serveis higiènics,
vestuaris, nuclis de comunicació vertical i sortides d’emergència, però no concreta la
tipografia més adequada, la mesura, els colors, etc.
Per aquest motiu, tots els aspectes d’aquest capítol recollits a recomanacions i criteris
d’accessibilitat els considerem imprescindibles perquè totes les instal·lacions dels centres esportius municipals siguin accessibles a tot el públic en general. Aquest capítol
complementa la senyalització comentada als anteriors.
(*RECOMANACIÓ):
- La senyalització és un element vital perquè qualsevol persona sigui informat de manera clara i visible i pugui fer un ús eficaç i segur de les
instal·lacions.
- Els diferents espais i elements del centre s’han d’assenyalar obligatòriament, per evitar la desorientació de persones que hi accedeixen per
primer cop, en els espais següents:
- Accessos.
- Zones d’ús comú.
- Zones d’espera dels nuclis de comunicació vertical.
- Zones d’atenció al client i recepció.
- També s’han de senyalitzar tots els recorreguts per arribar a aquestes
zones.
- Seria ideal que es complementés la informació amb plànols, on es
marqués la localització concreta de la situació amb l’indicador: “Vostè
és aquí”.
- Per fer aquesta senyalització es poden utilitzar els elements següents:
- Rètols (individuals o en directoris).
- Pictogrames.
- Plànols, també en alt relleu, per facilitar la identificació a persones
amb discapacitat visual.
- Maquetes tàctils, principalment a les zones d’accés i zones més
característiques.
- Generalment, la senyalització és de tipus visual, per tant, les persones que tenen discapacitats visuals necessiten altres sistemes
de comunicació:
- Il·luminació: prioritza les àrees i els recorreguts.
- Itineraris amb textura diferenciada i colors vius al paviment, per
facilitar la percepció.
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- Senyalització escrita:
- Els textos han de ser amb macrocaràcters, per facilitar la
lectura a tothom, de colors contrastats amb el fons del rètol
i les parets annexes.
- Seria ideal la utilització de lletres majúscules de 15 a 40 mm
d’altura i 10 mm de relleu, que resulten més fàcils de llegir de
manera tàctil.
- Altura màxima d’1,10 m. d’un pla horitzontal.

Franges guia
• De color i textura diferenciats de la resta d’elements.
• Amplada ideal d’1 m.
• S’han de senyalitzar:
- Els obstacles i canvis de nivell que hi hagi en els itineraris de vianants.
- El recorregut des de l’accés a les zones de comunicació vertical.
- El recorregut des de les zones de comunicació vertical fins a les principals
zones de les plantes. Per exemple, piscines, vestuaris, serveis higiènics, etc.
Suport pictogràfic
• Sistema d’escriptura mitjançant pictogrames o dibuixos representatius de conceptes.
• Complementari als textos.
• Ha de tenir les mateixes característiques que els rètols, pel que fa a tipografia,
colors, mides, situació, il·luminació, etc.

Rètols
• La retolació ha de tenir en compte la informació que s’ha d’incloure, la localització i la comprensió.
• Tipografia: famílies que facilitin la lectura, tipus Arial, Helvètica, Tahoma, etc.
• Mida: depèn de la distància des de la qual s’ha de llegir.
• La mida dels pictogrames ha ser de 10 cm. d’alt x 5 cm. d’ample, com a mínim.
• Color: ha de ser contrastat amb el del parament on es situï, i les lletres i els pictogrames també han de contrastar cromàticament amb el fons del rètol.
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• Il·luminació:
- S’ha de situar en llocs on no es produeixi enlluernament dels usuaris a causa
de la reflexió del material del rètol.
- No ha d’impedir la lectura.
• Ubicació i disseny:
- On no suposi un obstacle pel desplaçament de les persones.
- Col·locats als paraments verticals, no penjats del sostre.
- La informació fixa s’ha de situar en un lloc visible.
Senyalització tàctil
• Essencial per a persones amb discapacitat visual o baixa visió.
• El sistema braille s’ha de complementar amb sistema d’alt relleu.

11.2. Difusió
No hi ha cap normativa que reguli, de manera concreta, els criteris que s’han de seguir
i les característiques de la documentació impresa.
Per aquest motiu, tots els aspectes que es recullen en aquest capítol corresponent a
recomanacions i criteris d’accessibilitat els considerem imprescindibles perquè tota la
informació que es proporcioni a les instal·lacions esportives sigui accessible a tot el
públic en general.
(*RECOMANACIONS):
Informació escrita o impresa:
- No totes les lletres es poden llegir amb la mateixa facilitat.
- La tipografia de lletra ha de complir els requisits analitzats anteriorment,
al punt 10.1. Senyalització.
- La lletra en negreta no facilita la lectura, ja que es redueixen els espais
interiors.
- Mida: entre 12 i 14 punts de les fonts Arial, Verdana, Helvètica, etc.
- De la documentació escrita i els tríptics informatius se n’ha de fer una
versió en format braille (seria ideal que aquestes publicacions estiguessin en tinta i braille simultàniament).
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11.3. Pàgines web
• La normativa regula la necessitat que les pàgines web de les administracions
públiques siguin accessibles:
“Les pàgines a internet de les administracions públiques han de ser accessibles abans del 31 de desembre del 2005, d’acord amb el que estableix la Llei
34/2002, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE).”
• Les característiques i directrius d’accessibilitat per al contingut web 1.0, elaborades pel WAI, es consideren a la Unió Europea les normes de facto, i són les que
es prenen com a referència per les legislacions internacionals sobre tecnologies de la informació.
• Sempre s’ha de sol·licitar al dissenyador de les pàgines web el compliment de
les directrius WAI, amb un nivell mínim d’adequació.
• Les pautes estan classificades en tres nivells de prioritats:
Prioritat 1:
Si no es satisfà aquest punt de verificació, hi haurà usuaris als quals els serà impossible accedir a la informació.
Prioritat 2:
Si no es satisfà aquest punt de verificació, hi haurà usuaris que tindran dificultats
per accedir a la informació.
Prioritat 3:
Si no es satisfà aquest punt de verificació, hi haurà usuaris que tindran alguna
dificultat per accedir a la informació.
• Es defineixen tres nivells d’adequació a les pautes exposades en aquestes normes:
Nivell A:
Satisfan els punts de verificació de la prioritat 1.
Nivell AA:
Satisfan els punts de verificació de les prioritats 1 i 2.
Nivell AAA:
Satisfan els punts de verificació de les prioritats 1, 2 i 3.
• Les pàgines web que compleixin algun d’aquests nivells poden utilitzar el corresponent logo de conformitat del W3C.
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12.

FITXES DE MATERIAL ADAPTAT I AJUDES TÈCNIQUES

12.1. AIXETES AMB MANETA GERONTOLÒGICA
• Les aixetes han de ser ergonòmiques i fàcils d’utilitzar, aptes també per a persones amb mobilitat reduïda en braços i/o mans.
• Han de tenir el polsador d’accionament de palanca llarg perquè les persones
amb grans limitacions als membres superiors les puguin accionar amb el colze,
etc; i també han de tenir sistemes antiescaldament amb mecanismes de seguretat anticremades.
• Han d’estar preparades per a tractaments antilegionel·la tèrmics.
• Estalvi d’aigua per la limitació de cabal del 60%, respecte a les aixetes clàssiques de monocomandament.

12.2. AIXETES AMB SENSOR
• L’aixeta electrònica del rentamans és per rajos infrarojos, i ha de funcionar amb
una pila de 9V.
• S’ha de poder accionar mitjançant el moviment de les extremitats superiors, en
apropar-se a l’aixeta.
• La temperatura màxima de l’aigua no pot superar els 70ºC, i la temperatura de
sortida de l’aigua ha d’evitar l’escaldament, barrejant-se prèviament.
• Es pot instal·lar a qualsevol tipus de rentamans.
• L’alçada del tronc ha de ser de 130-140 mm.

12. 3. BANC DE PESES
• Els bancs de peses serveixen per enfortir la musculació dels braços. S’ha de
poder ajustar i canviar el pes dins de la mateixa pesa, amb un selector.
• També han de permetre situar diferent pes a cada braç, sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda en algun dels braços.
• Han de tenir un disseny ergonòmic i mànec de secció circular.
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12.4. BARRES ABATIBLES
• Les barres abatibles (verticals o horitzontals) faciliten les transferències als diferents elements del bany.
• Els models amb opció de porta-rotllos faciliten la higiene íntima de l’usuari.
• Han de tenir un disseny ergonòmic i de secció circular, de 3-4 cm.
• S’han de poder collar a la paret, amb una fixació resistent, a una altura 0,70 –
0,75 m.
• Han d’estar separades del parament 4,5 – 5,5 cm.
• La longitud ha de ser de

0,70 m.

• Hi ha models regulables en altura, i han de tenir una superfície prou àmplia per
a braç i mà.
• Les barres abatibles verticals s’han de situar al costat de l’espai per on es fa la
transferència.
• Hi ha models amb peu, que fan que la barra quedi més estable i no es mogui
quan l’usuari l’utilitza.
• Es recomana una sistema d’abatiment fàcil d’utilitzar amb un sol moviment.

12. 5. BARRES FIXES
• Barres fixes, per facilitar l’equilibri de les PMR, ja sigui com a suport per millorar
l’equilibri, com per poder fer una transferència lateral a algun aparell sanitari de
forma correcta i sense problemes.
• S’han de col·locar a la paret, de manera fixa i segura.
• Han de tenir un disseny ergonòmic, de secció circular de 3,2 cm., i gruix de 0,15 cm.
• Hi ha molts models en funció de les necessitats i el lloc on s’hagin de situar, i cal
decidir quina és la més adient pel lloc on s’ha d’instal·lar.
• Com que són d’acer inoxidable, la durabilitat de la barra millora en casos d’utilització contínua o per efectes externs (contacte amb aigua, materials tòxics de
neteja...).
• Hi ha barres rectes amb 2 o 3 punts de recolzament, o amb angle.
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12. 6. BICICLETA D’AIGUA
• Les bicicletes d’aigua les han de poder utilitzar fins i tot les persones usuàries de
cadira de rodes, i cal assegurar-ne una integració total.
• Han de tenir manetes de gir de 360º que permetin tres posicions: assegut, estirat i dret. Han de ser regulables en altura.
• El seient s’ha de poder desmuntar per posar-hi una cadira de rodes, amb pedals de doble funció.
• El seient ha de ser esponjós.
• Els agafadors laterals del seient han de ser de disseny ergonòmic.
• El fet de treballar a l’aigua, amb diferents posicions, comporta una sensació
agradable, sobretot per a persones amb trastorns de comportament.
• L’estructura ha de ser rígida i fixa.

12. 7. BICICLETA ESTÀTICA
• A la bicicleta estàtica, l’altura per passar el peu no pot superar els 0,50 m, per
facilitar-ne l’ús a persones grans i persones de mobilitat reduïda temporal o permanent.
• El seient ha de ser anatòmic i amb posicions variables, horitzontalment i verticalment.
• Ha de ser silenciosa, amb seient regulable en altura.
• Ha de tenir un sistema de regulació de la força que ha de fer l’usuari.
• L’estructura ha de ser rígida, sòlida i estable.
• Ha de tenir consola multifuncional, i manillar amb material antilliscant i dual.
• Els pedals han de tenir protecció davantera per evitar el lliscament del peu i
possibles accidents.
• Han de tenir rodes davanteres per facilitar-ne el transport i no pot superar els 39
quilos.
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12. 8. BICICLETA RECLINADA
• Les bicicletes reclinades han de funcionar amb energia sense cables, per evitar
que les persones s’entrebanquin amb aquests cables.
• L’alçada màxima per passar el peu ha de ser de 0,30 m.
• El seient n’ha de permetre l’ús des de diferents angles, i ha de ser giratori, per
facilitar-ne l’ús a persones grans.
• Ha de tenir sensor de pulsacions incorporat al manillar i diferents programes
d’entrenament cardiovascular.

12. 9. BUCLE MAGNÈTIC
• Un bucle magnètic facilita l’audició a persones sordes amb audiòfon.
• La instal·lació ha de passar desapercebuda a la resta dels usuaris.
• Pot ser de tipus fix o mòbil.
• La tecnologia d’inducció magnètica es basa en l’emissió d’ones electromagnètiques sense modular, que s’emeten en una zona delimitada pel sistema
instal·lat. La bobina telefònica (posició “T”) incorporada en els audiòfons funciona com a receptor, i recull el senyal del camp per reproduir-lo.
• El principal avantatge del sistema de bucle inductiu és que és d’ús universal, i
per tant és compatible en qualsevol part del món.
• Hi ha diversos tipus de bucles magnètics, i es poden instal·lar en una petita
zona d’una sala determinada.
• També hi ha bucles portàtils i fixos. Han de complir els estàndards internacionals
IEC 60118-4.
• Es pot tenir una maleta amb tots els estris necessaris per muntar un sistema d’inducció portàtil, que inclou un amplificador d’inducció avançat i compacte. La
maleta incorpora un amplificador d’inducció i un dispensador de cable de 35 m.
• També s’inclou un allargador de 15 m, i un dispositiu de prova d’inducció. Es
pot comprar la maleta amb sistema de micròfon sense fils incorporat o amb
diferents tipus de micròfons.
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12. 10. CADIRA DE RODES DE LA DUTXA
• És ideal que les cadires de dutxa siguin de plàstic, per evitar que s’oxidin, amb
estructura d’alumini resistent a la corrosió.
• Han de ser plegables, fàcils de plegar per emmagatzemar-les, i han d’ocupar
poc espai.
• És imprescindible que tinguin rodes amb grans cèrcols, perquè es puguin utilitzar de manera autònoma i autopropulsable.
• Han de tenir reposapeus extraïbles i recolzabraços abatibles.
• El seient ha de ser regulable en alçada, amb diverses posicions, per fer-lo més
confortable. Ha d’haverr com a mínim un forat en el seient, per facilitar la sortida
d’aigua de la dutxa.
• No pot tenir safata incorporada sota el seient (pot arribar a ser antihigiènic).
• L’amplada del seient ha de ser com a mínim de 45-47 cm. A més, el seient ha
de ser regulable en altura i encoixinat.
• L’amplada total de la cadira de rodes ha de ser de 62-68 cm.

12.11. CADIRA DE RODES DE LA PISCINA
• Les cadires de piscina s’utilitzen per poder accedir dintre la piscina sense haver
d’utilitzar una grua.
• Es pot utilitzar també als banys.
• Si té forat a la base del seient, fa més fàcil la higiene íntima personal.
• És imprescindible que aquesta cadira tingui grans rodes autopropulsables, perquè l’usuari sigui autònom. No s’admeten cadires de rodes que, pel seu disseny,
facin que l’usuari necessiti ajuda d’una tercera persona per desplaçar-se.
• El material ha de ser inoxidable en entrar en contacte amb l’aigua.
• Ha de tenir reposapeus amb protecció posterior, per evitar que llisquin els peus
dels usuaris, i els recolzabraços han de ser de disseny ergonòmic i abatibles.
• És apte sempre que hi hagi una rampa des de l’exterior que comuniqui amb la
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piscina, o una grua amb plataforma.
• Ha de ser ràpida de muntar i ergonòmica.
• Hi ha una àmplia gamma d’accessoris que fan més fàcil l’adaptació de la cadira en funció de les necessitats, com:
• Coixí de seient confort amb l’opció d’obertura oval, tapa de seient confort, protecció per les esquitxades, barra de seguretat, bloqueig reposabraços, suport
amputat, extensió d’amplada entre reposabraços, bossa de transport, cinturó
pectoral, cinturó per la pelvis, etc.

12.12. LLITERES ABATIBLES DE BANY
• Serveix per a la higiene a la persona depenent.
• Ha de ser abatible verticalment, ocupar poc espai i ser fàcil d’utilitzar.
• Hi ha models amb opció regulable en alçada.
• Hi ha models que es poden fer baixar fins a terra, per millorar la transferència
dels usuaris.
• Hi ha models amb opció de baranes de seguretat.
• Com que és un aparell mecànic, necessita un manteniment.
• Segons el model, hi pot haver amplades diferents, amb mides reduïdes.
• A prop d’aquesta llitera ha d’haverr un sistema d’aixeta o columna d’aigua per
a la higiene personal.
• En els models que no porten desguàs incorporat, és convenient instal·lar aquesta llitera a la zona de dutxes, on hi hagi un desguàs a prop per poder evacuar
l’aigua.
• Es recomanen models amb mides amples perquè les pugui utilitzar qualsevol
usuari.
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12.13. CAMINADOR
• Les màquines caminadores han de tenir un accés fàcil.
• Per accedir a la màquina normalment hi ha un petit esglaó.
• És recomanable que tinguin passamans als dos costats, de disseny ergonòmic,
i que portin incorporats uns sensors de la freqüència cardíaca.
• Han de tenir un polsador de bloqueig al passamà del costat dret, i un sensor
corporal perquè la màquina s’aturi en cas de caiguda de l’usuari.
• El regulador de velocitat ha de ser seqüencial.
• Als laterals ha de tenir dues zones de goma per posar-hi els peus.
• Es recomana que puguin arribar a una velocitat entre 0,3 km/h i 8 km/h, per a
persones grans o amb poc equilibri.
• El disseny ha de ser ergonòmic i segur.
• Ha de tenir diversos programes i diferents nivells.

12.14. CATIFA DESINFECTANT
• Han d’estar situades a l’accés de les zones més restringides higiènicament, per
exemple on hi pugui haver usuaris que volen accedir des de l’exterior a una
zona protegida, com una piscina.
• S’han d’enrasar amb el paviment de la zona, per permetre el pas de persones
usuàries de cadira de rodes i així poder “netejar” les rodes.
• Han de portar un producte desinfectant antimicrobis que garanteixi el control
dels bacteris, fongs i algues.
• Dels dos tipus que hi ha, per capes i per catifa impregnada de líquid netejador,
es recomana instal·lar la que té el líquid netejador impregnat; ja que l’altre tipus,
com que va traient capes de la catifa, pot deixar de quedar enrasat amb el
paviment de l’entorn i, per tant, dificultar el pas de persones usuàries de cadira
de rodes.
• Es recomana que, dins de la gamma de colors que hi ha, s’instal·li el que contrasti més cromàticament amb els colors de l’entorn.
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12.15. CONS D’ELEVACIÓ
• Es recomana tenir-ne per poder elevar el nivell del seient dels diferents elements
en cas que calgui, per facilitar la transferència de les PMR.
• Són adients per elevar mobiliari, i per permetre a les PMR i persones grans la
transferència al banc, seient, cadira estàndard, llit, llitera, etc. amb la màxima
comoditat.
• Són de disseny ergonòmic per permetre a tots els usuaris agafar-los amb facilitat.
• Com que tenen una secció circular, no hi ha perill que els usuaris s’hi facin cops.
A més, estan fets d’un material resistent als cops.
• En funció dels models, es poden elevar entre 9 i 14 cm. des de la seva posició
d’origen.
• La utilització és fàcil i senzilla.

12.16 DESINFECTANT DE CADIRES DE RODES
• Líquid netejador d’estris, adient per desinfectar les rodes d’una cadira.
• És útil en les zones on es requereixen superfícies netes i desinfectades, com
poden ser les piscines.
• S’ha d’aplicar a les rodes de les cadires que s’han utilitzat en l’àmbit exterior de
les zones humides.
• Es recomana tenir-ne, per evitar a tots els usuaris de la instal·lació esportiva possibles infeccions, sobretot a les zones humides on es circula amb els peus nus.
• Depenent de l’article, pot ser únicament desinfectant i/o netejador.
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12.17. DISPENSADOR DE TOVALLOLES DE PAPER
• Es recomana que l’obtenció de les tovalloles de paper sigui fàcil.
• Com que és en una instal·lació d’ús públic, es recomana que sigui un model
que es pugui tancar amb clau i que tingui una estructura resistent amb acabat
antivandàlic, perquè ha de suportar un trànsit elevat d’usuaris al cap del dia.
• Ha de tenir un disseny ergonòmic, fàcil d’utilitzar.
• Ha de ser d’un color contrastat amb els de l’entorn, per facilitar-ne la identificació a persones amb discapacitats visuals.
• Ha d’estar situat a una altura entre 1 m. i 1,40 m. en el punt inferior, per permetre’n l’ús també a persones usuàries de cadira de rodes.
• El paper ha de sobresortir del dispensador perquè es pugui agafar amb comoditat.

12.18. DOSIFICADOR DE SABÓ D’ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
• Ha de tenir accionament automàtic per aproximació de mans, mitjançant un
sistema de sensors infrarojos, de manera que es posi en funcionament només
d’apropar les mans a l’aparell, per facilitar-ne l’ús a tothom.
• Com que és en una instal·lació d’ús públic, es recomana un model d’estructura resistent amb acabat antivandàlic, perquè ha de suportar un trànsit elevat
d’usuaris al cap del dia.
• La instal·lació ha de ser de tipus mural, i no pot sobresortir més de 15 cm., per
evitar cops a persones amb discapacitats visuals.
• Ha de tenir un disseny ergonòmic, fàcil d’utilitzar.
• Ha de ser d’un color contrastat amb els de l’entorn, per facilitar-ne la identificació a persones amb discapacitats visuals.
• Ha d’estar situat a una altura entre 1 m. i 1,40 m. en el punt inferior des de terra,
per permetre’n l’ús també a persones usuàries de cadira de rodes.
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12.19. DOSIFICADOR DE SABÓ D’ACCIONAMENT MANUAL
• Ha de tenir accionament amb polsador. La mateixa mà que acciona també ha
de poder recollir el sabó líquid.
• El disseny ha de ser de tipus ergonòmic i de colors prou contrastats amb els del
seu entorn.
• Ha de tenir vàlvula antidegoteig per evitar pèrdues de producte que pot causar
relliscades dels usuaris.
• També ha de tenir vàlvula anticorrosió.
• Com que és en una instal·lació d’ús públic, es recomana que sigui un model
d’estructura resistent amb acabat antivandàlic, perquè ha de suportar un trànsit
elevat d’usuaris al cap del dia.
• La instal·lació ha de ser de tipus mural, i no pot sobresortir més de 15 cm., per
evitar cops a persones amb discapacitats visuals.
• Ha d’estar situat a una altura entre 1 i 1,40 m. en el punt inferior des de terra, per
permetre’n l’ús també a persones usuàries de cadira de rodes.
• Si s’instal·la a la part superior del taulell de la pica, ha de ser entre 15 i 20 cm.
per sobre d’aquest.
• Ha d’admetre tot tipus de sabó, tot i que es recomana un sabó de tipus PH neutre, apte per a tots els tipus de pell.

12.20. DOSIFICADOR DE SABÓ D’ACCIONAMENT MANUAL ENCASTAT AL
TAULELL DE LA PICA
• S’ha de poder accionar amb polsador. La mateixa mà que acciona també ha
de poder recollir el sabó líquid.
• El disseny ha de ser de tipus ergonòmic i de colors prou contrastats amb els de
l’entorn.
• El dosificador ha d’estar encastat al taulell del rentamans, per evitar possibles
furts i facilitar-ne l’ús a tots els usuaris, pel fet de tenir una situació fixa.
• Ha de tenir una vàlvula resistent a la corrosió per dispensar el sabó líquid, per
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evitar que amb la humitat del servei higiènic es corroeixi.
• Es recomana un gruix màxim del taulell de 10 cm., perquè la ubicació sigui la
correcta i per facilitar-ne la utilització a tothom.
• Ha d’admetre tot tipus de sabó, tot i que es recomana un sabó de tipus PH neutre, apte per a tots els tipus de pell.

12.21. EIXUGAMANS AMB SENSOR
• Eixugamans per aire calent.
• Ha de tenir un sistema d’accionament automàtic per aproximació de les mans.
• Es recomana que s’instal·li un model que tingui aturada automàtica, de manera
que després de 2 segons sense detectar cap presència, es desconnecti.
• Es recomanen els models que tenen la distància de detecció regulable, per
facilitar-ne l’ús al màxim nombre possible d’usuaris.
• Com que és en una instal·lació d’ús públic, es recomana que sigui un model
d’estructura resistent amb acabat antivandàlic, perquè ha de suportar un trànsit
elevat d’usuaris al cap del dia.
• L’element ha de tenir contrast de color entre la sortida de l’aire i la resta de
l’aparell, i també ha d’haverr contrast entre l’aparell i la resta d’elements del seu
entorn, sobretot amb el parament on estigui instal·lat.
• Ha d’estar situat a una altura entre 1 i 1,40 m. en la part baixa des de terra, per
permetre’n l’ús també a persones usuàries de cadira de rodes.

12.22. EIXUGAMANS MANUAL
• Eixugamans de mans per aire calent.
• Ha de tenir un sistema d’accionament per polsador que no demani gaire força
a l’usuari, de manera que es pugui accionar amb el monyó o el colze, pensant
en persones que tenen mobilitat reduïda a les extremitats superiors.
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• Com que és en una instal·lació d’ús públic, es recomana que sigui un model
d’estructura resistent amb acabat antivandàlic, perquè ha de suportar un trànsit
elevat d’usuaris al cap del dia.
• L’element ha de tenir colors contrastats entre la sortida de l’aire i la resta de
l’aparell, i també ha de contrastar el color de l’aparell amb la resta d’elements
de l’entorn, principalment amb el parament on estigui instal·lat.
• Ha d’estar situat a una altura entre 1 i 1,40 m, en la part baixa des de terra, per
permetre’n l’ús a persones usuàries de cadira de rodes.
• Es recomana que s’instal·li encastat al parament, per evitar cops a persones
amb discapacitats visuals, ja que sobresurt només 10 cm.

12.23. EMISSORES DE FREQÜÈNCIA MODULADA - FM
• Sistema per millorar la integració de les persones amb limitacions d’audició,
preferiblement indicat per a aules o sales polivalents.
• Són aparells petits i personals, i permeten parlar per un micròfon i enviar la veu
directament a l’oïda de l’usuari. Consta de 3 parts: un micròfon, un transmissor i
un receptor.
• Una persona parla pel micròfon. Aquest micròfon esta connectat a un transmissor. El transmissor envia els missatges a un receptor. El receptor permet discriminar el soroll ambiental, i amplia la informació enviada.
• Aquest sistema d’FM es pot utilitzar amb o sense audiòfon. És important que els
audiòfons siguin compatibles amb aquest sistema. Compatible amb implants
coclears.
• Es recomanen de tipus portàtil, per a activitats dirigides. Tenen bateries recarregables de llarga duració (12 h).
• Són de materials resistents als cops i no tenen cantells vius, per evitar cops i accidents als usuaris.
• Bona qualitat d’àudio, en UHF de banda ampla. Resposta de freqüència 8016,000 Hz.
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12.24. FRANGES DE GUIA D’ENCAMINAMENT
• Són senyalitzacions en el paviment, necessàries per a persones amb deficiència visual, de diferent color i textura que el paviment del seu voltant.
• Aquest tipus de textura en els paviments també pot servir per a totes les persones.
• Es pot instal·lar a l’exterior o a l’interior, segons el tipus de producte.
• Es recomana que s’instal·lin enrasades amb el paviment de la zona, en el cas
de ser una cinta, per no crear petits ressalts i per evitar ensopegades i possibles
accidents.
• Es recomana que siguin de color prou contrastat amb el de l’entorn, perquè tots
els usuaris les puguin identificar amb facilitat.
• Es poden marcar amb pintura texturitzada o amb cinta antilliscant.

12.25. GESPA SENSE ENFONSAMENT
• Complement per a la gespa, adequat per a zones enjardinades, aparcaments,
zones d’oci i tots els espais que tinguin gespa i s’hi hagi de transitar.
• Permet que els usuaris de cadira de rodes no s’enfonsin a la gespa, ja que
tenen les zones dures de les cel·les, que faciliten la circulació de persones usuàries de cadira de rodes, però també de tota la resta d’usuaris.
• Aquest complement no afecta a l’aspecte estètic de la zona enjardinada, i
ofereix una ajuda que passa desapercebuda.
• Col·locació senzilla, ràpida i fàcil. No afecta el creixement de la gespa. N’hi ha
de diferents mides.
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12.26. GRUA DE PISCINA
• Permet l’accés a l’interior de la piscina de persones de mobilitat reduïda.
• Grua hidràulica sense grans mecanismes. Desgast mínim, menys possibilitat
d’avaries.
• Es recomana un model en què l’usuari pugui ser autònom i independent.
• Té prou espai per poder fer la transferència, ja sigui amb l’ajuda d’una tercera
persona o de manera autònoma.
• S’ha de poder accionar fàcilment, des de fora o des de l’interior de la piscina.
• Un cop dintre la piscina, s’ha de vigilar que ningú tregui la cadira de rodes del
costat de la grua.
• Es recomana que el vigilant de la piscina estigui alerta que la cadira de rodes
se situï al costat de la grua, per quan l’usuari hagi de sortir fora.
• Fàcil de muntar i guardar. Pot ser de tipus portàtil. Es recomana tapar el forat on
s’instal·la la grua quan es desmunta, per evitar caigudes i accidents de la resta
d’usuaris.
• Ha de tenir un disseny ergonòmic, estructura tubular d’acer inoxidable i PVC,
material de gran resistència als canvis d’humitat.

12.27. GRUA DE PISCINA AMB CADIRA INCORPORADA
• Permet l’accés a l’interior de la piscina de persones de mobilitat reduïda.
• Grua adequada per a les persones que tenen moltes dificultats per fer la transferència. Cal l’ajuda d’una tercera persona per poder-la utilitzar.
• No és apropiada per a usuaris autònoms.
• És segura i adient per accedir a la piscina. La grua és portàtil i desmuntable.
• Es recomana tapar el forat de terra una vegada s’ha tret la grua, per evitar caigudes i entrebancs a la resta d’usuaris.
• La grua s’enganxa directament a la cadira de dutxa de l’usuari. La cadira és
extraïble, i permet desplaçar l’usuari amb ajuda d’una tercera persona.
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• En aquest cas, les mateixes cadires de dutxa del centre esportiu podrien fer
aquesta funció.
• En funció dels models, poden tenir perxa i arnès, i algunes tenen seient desmuntable.

12.28. IL·LUMINACIÓ DEL TERRA AMB LEDS
• Il·luminació aplicable sobre el terra de LEDS.
• Serveix per indicar un itinerari on hi hagi poca llum, i és molt útil a les zones de
spa o zones on la llum sigui més limitada.
• Es recomana la utilització d’aquest tipus d’il·luminació per a itineraris de recorregut fàcil.
• En cas d’evacuació d’incendis, funciona com a senyalització visual, i indica el
recorregut que s’ha de seguir fins a la sortida d’emergència o la zona de refugi.
• Es recomana que estiguin aïllats d’altres tipus de llums artificials, per evitar enlluernaments als usuaris.
• Han de tenir petits focus amb llum de baix consum, per crear una intensitat
d’il·luminació tènue, apta perquè tots els usuaris, i també persones amb discapacitats visuals, que puguin identificar amb facilitat tots els elements.
• Es recomana aquest tipus de llum tènue per a persones amb discapacitats
psíquiques, ja que il·luminacions de molta intensitat poden crear alteracions de
conducta.

12.29. INODOR
• Es recomana que l’inodor estigui situat a 45 cm. des de terra, perquè sigui totalment apte per a persones de mobilitat reduïda.
• No es recomanen inodors de tipus mural, ni penjats, ja que no faciliten l’equilibri
dels usuaris.
• Els models que es collen a terra donen més sensació de seguretat a l’hora d’utilitzar-los.
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• Es recomanen inodors de cisterna baixa, que faciliten que la tapa no quedi
molt reclinada cap a la paret, i milloren la postura de l’usuari, li donen més
sensació de comoditat i seguretat, sobretot a les persones amb un grau alt de
mobilitat reduïda.
• Es recomanen models de mides grans, amb un orifici de 36 cm. d’amplada
per 44 cm. de llargada, ja que donen més estabilitat i tenen més superfície de
recolzament de l’usuari.
• Es recomana que l’accionament de l’aigua sigui manual i estigui situat sobre
la cisterna o encastat a la paret lateral a prop del usuari, per evitar que, fent
la maniobra de transferència de la cadira a l’inodor o a l’inrevés, s’accioni el
mecanisme per error i es faci una despesa d’aigua innecessària.

12.30. INTÈRPRETS DE LLENGUA DE SIGNES
• Intèrprets oficials de llengua de signes, per a persones amb deficiències auditives.
• Ajuda humana necessària per facilitar la comunicació amb persones amb discapacitats auditives.
• Interpretació del català, castellà, llengua de signes internacional i una tercera
llengua.
• Interpretació de sordcecs.
• Algunes empreses ofereixen diferents serveis complementaris: lectura labial,
subtitulació en directe, subtitulació per a persones sordes, audiodescripció,
adaptacions audiovisuals, cursos de formació, punts d’informació multimèdia,
etc.

12.31. INTERRUPTOR AMB REGULADOR
• Mecanisme de polsador:
- S’ha de poder encendre i apagar la llum amb un “clic”.
- La intensitat es regula mantenint la pressió.
• Es recomanen els sistemes de polsador perquè faciliten l’ús a tots els usuaris.
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• Hi ha models que tenen un feix lluminós al voltant de la tecla, de color contrastat amb aquesta.
• Es recomanen aquests models, ja que permeten a tots els usuaris identificar-ne
la situació quan el llum està apagat.
• S’ha de situar a una altura entre 0,80 i 1,20 m, respecte al nivell del paviment,
per facilitar-ne la utilització a tots els usuaris, i també a persones usuàries de
cadira de rodes, persones de talla baixa i nens.
• Disponible també amb commutador.
• Alguns models permeten la temporització de 0 a 15 min. No es recomanen
sistemes de temporitzador, sobretot en serveis higiènics i vestuaris.
• Es recomana col·locar el marc de diferent color que la tecla, per permetre la
identificació de la tecla a tots els usuaris, i també a persones amb discapacitats
visuals.

12.32. INTERRUPTORS
• S’han de situar al costat de les portes, a una altura entre 0,80 i 1,20 m, respecte
al nivell del paviment.
• Disponibles en commutador i commutador múltiple.
• Hi ha interruptors de molts tipus, però es recomana un tipus d’interruptor amb un
pilot de llum a la part central superior, que permet identificar-ne la situació quan
el llum està apagat.
• El mecanisme de polsador per encendre i apagar el llum amb un “clic” permet
que l’utilitzin tots els usuaris, i també persones amb mobilitat reduïda als braços
i les cames.
• Es recomana col·locar el marc de diferent color que la tecla, prou contrastat
per permetre la identificació dels diferents elements de l’interruptor.
• La llum del pilot central acostuma a ser de color vermell, per la qual cosa es
recomana no col·locar tapes del mateix color, amb l’objectiu que contrasti prou
amb el color de la tecla.
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12.33. RENTAMANS
• Perquè els lavabos siguin aptes per a les PMR, es recomana que no tinguin peu
sinó que estiguin collats a la paret (a sota ha d’haverr pas lliure), de manera que
l’usuari de cadira de rodes pugui arribar a les aixetes amb el recorregut lliure,
sense cap impediment que li obstaculitzi l’apropament.
• Hi ha models que tenen el desguàs encastat o protegit amb un material que
no deixa passar la calor. Els sifons poden ser preferiblement de plàstic o també
d’acer inoxidable.
• Es recomanen aquests models perquè impedeixen que algun usuari es pugui
cremar o tingui aquesta sensació a les cames.
• En funció dels models hi pot haver diferents mides, algunes més reduïdes que
les altres, en funció de l’espai i les necessitats.
• Sempre que sigui possible es recomanen lavabos de mides grans, perquè tothom els pugui utilitzar amb comoditat.
• Es recomanen els models amb els cantells arrodonits, per evitar cops amb el
contacte, i de disseny ergonòmic.
• Es recomana que siguin de material resistent, tipus porcellana.

12.34. MAQUETES REPRESENTATIVES D’ESPAIS - PLÀNOLS TÀCTILS
• Maquetes representatives d’espais (3D, 2D) amb braille, i plànols de situació de
mà amb alt relleu i braille.
• Els senyals tàctils són essencials per a les persones cegues. Aquestes maquetes
permeten a persones amb discapacitats visuals identificar la situació de les diferents zones i elements de la instal·lació d’ús públic.
• També poden fer servei a les persones amb una visió correcta, ja que permeten
que qualsevol usuari s’orienti millor.
• Es fabriquen de diferents materials: paper, plàstic, PVC, etc.
• Es recomanen materials que no s’embrutin amb el tacte de la mà, per afavorir-ne la conservació.
• S’han de situar en zones amb ombra o interiors.
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12.35. MÀQUINA DE TONIFICACIÓ
• Estacions per fer treball muscular i força.
• Es recomanen els models que tenen prou espai per situar-hi una cadira de rodes, mínim 0,80 x 1,20 m.
• Els models ideals són els que no tenen cap zona de paviment, de manera que
la instal·lació permet l’accés de persones usuàries de cadira de rodes.
• Es recomanen models de disseny ergonòmic, amb agafadors laterals i barra de
disseny ergonòmic amb recobriment antilliscant als extrems per a les mans dels
usuaris.
• Són recomanables els models amb petits intervals de pes, perquè l’usuari els
pugui ajustar al màxim a la seva voluntat.
• Estructura d’alumini resistent a la corrosió.

12.36. MOTORITZACIÓ DE PORTES
• Mecanisme de motorització per a portes batents que permet mantenir la porta
sempre oberta, si cal, mitjançant un programa electrònic, per facilitar-ne l’ús a
tots els usuaris, sobretot als que tenen grans limitacions.
• Es pot instal·lar en qualsevol porta; la electrònica i el motor estan situats al darrere.
• Hi ha diferents tipus de mecanismes: braç de tracció, de tir, extensions d’eix,
etc.
• Es recomanen sistemes que tinguin una estructura d’alumini anoditzat, perquè
pesen poc.
• Normalment tenen acabats de pintura opcionals.
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12.37. MULTIESTACIÓ
• Multiestació per fer gran varietat d’exercicis.
• Alguns models permeten desmuntar el seient, de manera que queda un espai
lliure d’obstacles de dimensions mínimes de 0,80 x 1,20 m.
• Es recomanen aquests models, que tenen prou espai perquè s’hi situï una persona usuària de cadira de rodes i faci els exercicis des de la seva mateixa cadira.
• La seva gran versatilitat permet posar diferent resistència a la part esquerra i a
la part dreta.
• Aquests models es recomanen per a persones de mobilitat reduïda a algun dels
braços o mans, perquè permeten fer un exercici totalment a la mida de l’usuari.
• En funció de les dimensions dels models, admeten diversos usuaris a la vegada.
• Tenen un sistema de tancament per guardar i recollir tots els aparells de fitness,
i evitar així accidents i caigudes a la resta d’usuaris.
• Es recomanen les de disseny ergonòmic, perquè les puguin utilitzar tots els usuaris.
• Els models idonis són els que tenen una estructura d’alumini resistent a la corrosió, que donen seguretat als usuaris i duren més.

12.38. MULTIFUNCIONS
• Màquina pneumàtica per fer exercicis. La resistència és per aire i és constant,
independentment de la velocitat de l’exercici.
• Se’n poden treure els peus, de manera que queda totalment enrasada amb el
paviment i permet fer els exercicis a tot tipus d’usuaris, també a persones amb
cadira de rodes.
• Hi poden accedir dues persones a la vegada, també amb cadira de rodes.
• La resistència s’ha de poder aplicar en petits intervals, per oferir un gran ventall
d’opcions.
• Tipus d’exercicis il·limitats.
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• Control d’ús fàcil, botons de poca pressió per augmentar o disminuir la resistència.
• Possibilitat d’agrupar-les de tres en tres.
• Compressor d’aire independent de la màquina multifunció.
• Ha de tenir un disseny ergonòmic i molt versàtil, amb estructura d’alumini resistent a la corrosió.

12.39. PÀGINES WEB ACCESSIBLES
• Les pàgines web han de ser accessibles per a persones amb discapacitats
visuals, auditives i en la mobilitat; i també per a les persones amb dificultats de
lectura i comprensió cognitiva.
• Han de ser pàgines aptes perquè les llegeixin els programes de reconeixement
de text.
• S’ha de pensar en l’accessibilitat de la pàgina web des del moment que es
crea, per adoptar pautes de disseny.
• Han de complir el criteris d’accessibilitat internacionals.
• Hi ha diversos nivells d’accessibilitat tipificats: A, AA i AAA, corresponents respectivament a criteris mínims, mitjans i d’accessibilitat màxima.

12.40. PENJADORS DE PLÀSTIC
• Els penjadors de plàstic per a vestuaris i altres dependències han de pesar poc,
han de ser còmodes pels usuaris i han de permetre que les persones que no
tenen força i les persones usuàries de cadira de rodes els puguin utilitzar amb
comoditat. Ha d’haverr barres.
• Si pesen poc i són de plàstic (no metàl·lics), s’eviten cops als usuaris.
• Van amb caixes de 40 o 80 unitats.
• El disseny permet penjar la roba de manera ordenada i distribuïda, i poden ser
simples o dobles.
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12.41. PESTELL
• Els pestells s’han de poder obrir des de fora.
• El tancament per l’interior ha de tenir una part fixa i una altra de forma sortint,
que permeti la maniobra de bloqueig i desbloqueig amb facilitat.
• Per l’exterior ha de tenir un sistema de desbloqueig, per tal d’auxiliar els usuaris
en cas d’emergència.
• La maneta de palanca ha de ser fàcil d’accionar, per poder obrir la porta.
• El pestell exterior ha de tenir diferenciació visual de colors per indicar si està
ocupat o no.
• L’accionament del pestell a l’interior de la cambra ha de ser de palanca, per
facilitar-ne l’ús a tots els usuaris, incloent-hi els que tenen mans poc àgils.
• Només es pot instal·lar aquest tipus de pestell a les portes manuals, no a les
portes corredisses.
• Els colors dels mecanismes (pestell, maneta, tiradors...) han de ser sempre diferents i han de contrastar amb la superfície, per facilitar-ne la percepció a tothom.

12.42. PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL DE MIG TRONC
• Hi ha diferents models de plataformes per escollir, en funció de les necessitats
de la instal·lació.
• Poden ser d’interior o d’exterior.
• El funcionament és a pressió constant del polsador, amb retorn a la planta baixa.
• Ha de tenir funcions automàtiques i de polsador d’emergència.
• El recorregut sempre és recte.
• La poden utilitzar tant usuaris amb cadira de rodes com qualsevol altre usuari
amb limitacions de mobilitat.
• S’ha de fer un bon ús de l’aparell, i no carregar-hi més pes del que pot suportar.
• Cal fer-ne un manteniment periòdic.
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• De vegades cal fer obres per poder instal·lar la plataforma elevadora.
• Les dimensions útils són: 126 x 81 cm. (mín.) i 140 x 111 cm. (màx.), amb 12
combinacions possibles intermèdies.
• En funció dels models, suporten diferents pesos: 80-350 kg, 160-300 kg, 200400 kg.
• Són aptes per pujar 1,50 m. d’alçada com a màxim, aproximadament.
• Hi ha elevadors verticals que poden arribar a superar els 12 m. d’alçada, però
en aquest cas han de tenir tancament exterior de tot el recorregut.

12.43. PLATAFORMA PUJAESCALES
• La instal·lació és ràpida i sense obra.
• Hi ha diferents models de plataformes per escollir, en funció de les necessitats
de la instal·lació.
• Es pot instal·lar tant a fora com a dintre.
• Funciona amb bateria autorecarregable (en funció dels models).
• Hi ha models amb fre electromecànic, manual en cas d’emergència, i d’accionament amb pressió constant.
• Funcions automàtiques. Recorregut recte i/o corbat.
• La pot utilitzar tant un usuari amb cadira de rodes com qualsevol altre usuari
amb limitacions de mobilitat.
• Ha d’haverr una rampa d’accés. Possibilitat de seient incorporat.
• Es pot demanar amb mides especials en funció de l’espai. S’ha de fer un bon
ús de l’aparell i no carregar-hi més pes del que pot suportar.
• Versió exterior també dissenyada amb guia calefactada, per a ambients freds.
• Guies de perfil d’alumini.
• Les mides, en funció del model, són: 83 x 70 cm., 105 x 77 cm., 125 x 80 cm.
• La velocitat: 0,10 m/s.
• Poden tenir seient plegable amb cinturó, comandament a distància i clau de
seguretat.
• El pes màxim varia entre 200 i 300 kg.

77

12.44. PORTAROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC
• Es recomanen portarotlles amb cos d’una sola peça, i que el paper sigui fàcil
d’extreure i tallar (tipus tovalloles de paper o de bobina).
• És important una bona ubicació i altura, per facilitar a l’usuari la utilització
d’aquest element, des de l’inodor. S’ha de situar al costat de les barres de transferència a l’inodor.
• No es recomana que tingui tapa.

12.45. PROTECTORS DE PARET I PORTES
• Són molt útils en zones on hi hagi molta afluència de persones i nens.
• Han de tenir el cantell arrodonit, perquè l’impacte amb aquest element no sigui
perillós.
• Hi ha una gamma àmplia de colors diferents, i es recomana escollir més adient,
tenint en compte que el color ha de contrastar amb l’entorn.
• Hi ha diverses opcions: de cantonada, panell, sòcol, etc.
• Muntatge fàcil i ràpid.
• Ha de ser ignífug i resistent a desinfectants químics.
• Es subministra per metre lineal.

12.46. RAMPES MÒBILS
• Les rampes mòbils són per salvar petits desnivells que no es puguin eliminar.
• Es poden treure i posar tantes vegades com calgui.
• Cal que hi hagi una tercera persona encarregada de posar-les i treure-les.
• En funció dels models hi pot haver dues guies separades, una única plataforma, poden ser enrotllables... (no es recomanen les dues guies separades, per78

què no són gaire segures).
• Es poden trobar diferents mides i poden ser mòbils o fixes.
• Sempre que sigui viable eliminar els petits desnivells (rebaixant terra, construint
una rampa...) és millor que haver de dependre d’aquest tipus de rampes mòbils.
• Els materials han de ser antilliscants i han de contrastar cromàticament amb el
color del paviment del voltant.
• Poden suportar fins a 300-350 kg.

12.47. SABONERA
• El disseny amb reixa facilita una bona conservació de l’element, ja que no queda aigua emmagatzemada.
• És important una bona ubicació i altura, per facilitar a l’usuari la utilització
d’aquest element.
• El disseny ha de ser ergonòmic, amb cantells arrodonits.

12.48. SEIENT DE DUTXA ABATIBLE
• El seient de dutxa ha d’anar collat a la paret, perquè així és més estable en
zones de dutxes amb pendents.
• Es recomana que el seient tingui forat, per fer més còmoda la higiene íntima de
l’usuari.
• S’ha d’instal·lar a la zona de dutxa, ja sigui amb plats de dutxes o en dutxes
d’obra.
• La ubicació ha de ser a prop dels flexos de dutxa, per poder accedir a les aixetes fàcilment i amb comoditat.
• És convenient que hi hagi un bon accés (espai suficient) per poder fer la transferència lateral a aquest seient.
• Es pot plegar cap amunt per donar més espai per la mobilitat dels usuaris.

79

• És molt recomanable incloure dues barres abatibles verticalment a cada costat
del seient, per facilitar la transferència lateral al seient de les PMR i usuaris de
cadira de rodes, i així millorar la seguretat de tots els usuaris. Seria ideal que el
seient tingués potes abatibles verticalment.
• El seient i el respatller han de ser antilliscants, amb tacte càlid.
• La càrrega màxima és de 120 kg.
• Es recomana que hi hagi una cortina de dutxa fins a terra.

12.49. SENYALÍSTICA AMB ALT RELLEU I BRAILLE
• La senyalística és imprescindible amb braille i alt relleu, per a les persones amb
deficiències visuals i cecs.
• Serveix per orientar les persones dins d’un espai.
• Hi ha diversos productes:
- Maquetes tàctils. Senyalística accessible.
- Plànols tàctils, plànols d’ubicació, senyals adossats, directoris, senyalització
braille al passamà, etc.
• Es fan amb diversos materials: fusta, ferro, alumini de 0,8 mm amb bany antireflectant, paper, etc.

12.50. SENYALITZACIÓ VISUAL SOBRE ELEMENTS TRANSPARENTS
• La senyalització és aplicable sobre elements transparents.
• Té la funció d’advertir d’un element rígid difícil de detectar.
• És recomanable per a les persones amb dificultat visual.
• Es pot escollir entre molts colors i models, també es pot fer a mida.
• Es pot instal·lar en mampares de vidre fixes, finestres, portes de vidre corredisses.
• Els colors han de contrastar amb els del voltant i han de tenir una bona ubicació.

80

12.51. SÒLS I ENCAMINAMENTS PODOTÀCTILS
• Els encaminaments podotàctils són aplicables sobre el terra.
• Serveixen per diferenciar les zones de precaució, de perill, per guiar, parar i
adreçar-se a diferents llocs (arribada i parada a taulells d’atenció i d’informació,
arribada a portes d’ascensor, arribada al començament i final de cada tram
d’escales, etc.).
• L’àmbit d’aplicació és a andanes de passatgers, escales, rampes, ascensors,
passadissos, voreres. Es fabriquen sobre materials rígids fets a mida.
• Els materials poden ser de termoplàstic, polímers modificats de ciment, resina
endurida directament sobre el paviment, o cautxú.
• Han de complir els requisits de durabilitat, adherència, manteniment, provisionalitat i cost econòmic.

12.52. TORNS DE CONTROL D’ACCÉS
• Els controls d’accés han de tenir passos útils de 90 cm. lliures d’obstacles.
• Les funcions s’han de controlar mitjançant cèl·lules fotoelèctriques.
• S’hi han de poder adaptar lectors o elements de control en la superfície o en
l’interior de la carrosseria.
• La detecció de presència ha d’oferir l’obertura encara que hi hagi una baixada
de subministrament elèctric.
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