Criteris d’accessibilitat per a esdeveniments temporals
1.1 Criteris d’accessibilitat a casetes, carpes o estands de fires,
exposicions, mercats i altres esdeveniments similars
Ha d’existir un pas amb una amplària mínima d’1’80 m, i una altura de
2’20 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut.
El paviment ha de ser dur i antilliscant, sense regruixos diferents del del
mateix paviment. No es consideren accessibles les superfícies
pavimentades amb graveta, arena o qualsevol material blan no compactat.
No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat sense itinerari accessible
alternatiu (adjacent) perfectament senyalitzat.
Els pendents transversals no han de superar el 2%.
Si compta amb més d’una planta, o hi ha diferents nivells, amb diferents
activitats, la comunicació vertical entre aquests ha de ser accessible.
S’ha d’evitar tant com sigui possible la col·locació de cablejat (línies
d’electricitat, cables tensors, etc.) en l’itinerari de deambulació.

Els accessos a l’interior de casetes, carpes o Estands, han de ser
accessibles, les seves zones de trànsit han de tenir un ample mínim de 90
cm, i disposar d’un espai de gir de 150 cm de diàmetre.
L’espai de deambulació no ha d’estar saturat per l’acumulació de mobiliari
i altres objectes que en dificultin el recorregut.
A nivell de sòl no ha d’existir cap relleu amb el qual es pugui travelar.

Pàg. 1

Criteris d’accessibilitat per a esdeveniments temporals
No han d’existir elements solts ni cables pel sòl en zones de pas.
Els cables conductors de qualsevol tipus, que per raons especials no
puguin anar volats i hagin de travessar la zona de l’itinerari accessible,
han d’estar protegits en tota la seva longitud i perfectament senyalitzats
amb contrast de textura i color diferent del de la resta del paviment,
permetent ser fàcilment detectats per persones amb mobilitat reduïda
(usuàries de cadira de rodes, caminadors, bastons o crosses, cotxets de
bebès, etc.), persones amb visió reduïda i invidents.

Els tapacables no s’han de col·locar davant portes o entrades d’accés a
instal·lacions.
No s’admeten cables solts o subjectes amb materials (com cinta
adhesiva) que per frec o deambulació puguin desferrar-se, fer l’itinerari
impracticable o provocar accidents.
Els accessos o portes han de tenir una amplària mínima de 80 cm. En
les portes de dues fulles, almenys una d’elles (la que obre) ha de tenir
una amplària de 80 cm.
Els mecanismes manuals d’obertura de portes s’han d’accionar
mitjançant pressió o palanca (no s’accepten poms).
Les portes o paraments de cristall (transparent o translúcid) han d’estar
marcats en tota la seva longitud amb dues bandes horitzontals, de 5 cm
d’ample, de color que contrasti amb l’entorn a una altura de 120 cm i 170
cm.
La il·luminació mínima arran de terra ha de ser de 20 luxs.
S’han d’evitar els canvis bruscs d’intensitat lumínica entre espais
adjacents.
Els elements d’il·luminació s’han de disposar de manera que no
provoquin enlluernaments.
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Criteris d’una rampa accessible:
o
o
o
o
o
o
o

L’ample útil de pas és d’1’80 m.
Pendent transversal màxim: 2%.
Trams de menys de 3 metres de llarg: 10% de pendent màxim.
Trams entre 3 i 6 metres de llarg: 8% de pendent màxim.
Trams de més de 6 metres de llarg: 6% de pendent màxim.
La llargada màxima dels trams és de 10 m (solament per al 6%).
La unió entre trams ha de ser amb replans on es pugui descriure un
cercle d’1’50 m lliure d’obstacles.

Els accessos a les casetes, carpes o estands muntats damunt tarimes
han de tenir una rampa que no superi el 10%.
Quan les rampes siguin iguals o menors al 6%, i amb altures iguals o
superiors a 16 cm, aquestes han de dur un sòcol o platina a banda i
banda, amb una altura mínima de 10 cm, que servirà de guia per a
invidents, i alhora evitar que surtin les rodes de les cadires, caminadors,
crosses, bastons, cotxets de bebès, etc.

rampa menor o igual al 6%

Les rampes que superin el 6% han de disposar de passamans a dues
altures (70 cm i 100 cm) a banda i banda, que s’han d’estendre 25 cm
més enllà dels extrems.

rampa superior al 6%
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Els passadissos o zones de trànsit fora de carpes o estands han de tenir
un pas mínim d’1’80 m. Si aquests estan en laterals i damunt tarimes, la
part exterior s’ha de protegir amb un sòcol de 10 cm d’altura i un element
de protecció a dues altures, 70 i 100 cm.

Els rètols o cartells no han d’envair l’itinerari.

Elements de mobiliari
Els taulells d’atenció al públic han de ser accessibles; la part més alta ha
de tenir una altura màxima de 110 cm, i la part més baixa, el taulell
adaptat, ha de tenir una amplària mínima de 80 cm, una altura màxima
de 85 cm, un mínim de 70 cm per baix, i una profunditat de 60 cm per a
permetre l’aproximació de cadires de rodes.

taula

taulell

Les taules adaptades han de tenir una altura màxima, per baix, de 70 cm
(en aquests 70 cm no s’inclou el nervi de la taula si en tingués), i una
profunditat de 60 cm, sense cap obstacle (potes), per a permetre
l’aproximació de cadires de rodes. Almenys un 50% del mobiliari ha de
ser adaptat.
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Els panells informatius s’han de situar a una altura de lectura adequada
per a usuaris en cadira de rodes, persones de baixa alçada, o per a
persones amb dificultats per a mirar cap amunt. El pla vertical d’abast
visual adequat se situa entre 50 i 170 cm d’altura. Els cartells informatius
han de tenir un contrast de color i una grandària de lletra adequats.
Depenent de la ubicació dels cartells informatius, el text ha de tenir una
grandària. S’adjunten taules (pàg. 6) de contrasts de color i grandàries
de lletra.
En el cas d’habilitar-se aparcaments específics per a l’esdeveniment,
han d’existir places d’aparcament adaptades (una de cada 33)
perfectament senyalitzades (senyal vertical), amb la comunicació des
d’aquestes fins a l’esdeveniment a través d’un itinerari accessible.
En el cas d’habilitar-se banys per a l’esdeveniment, han d’existir banys
accessibles.
El muntatge d’estructures per a esdeveniments (tarimes, escenaris,
graderies, etc.) a la via pública no ha d’envair els itineraris o passos
accessibles com rebaixos de voreres, semàfors, o passos de vianants;
en aquest cas, s’ha d’habilitar una ruta alternativa accessible
perfectament senyalitzada.
Quan s’hagi d’instal·lar algun tipus d’escenari al qual hagi d’accedir el
públic, aquest ha de disposar d’un element accessible (rampa) que
comuniqui amb l’itinerari accessible.
Quan els esdeveniments siguin amb inscripció prèvia del públic, el
formulari ha de disposar d’un apartat en el qual puguin indicar-se les
necessitats especials de les persones amb discapacitat.
S’ha de tenir en compte la utilització d’elements de suport per a
l’eliminació de barreres de comunicació (audioguia, braille, videoguia,
subtitulació, llengua de signes…).

Contacte per a consulta:
Ârea delegada d’Infraestructures i Accessibilitat
971 76 48 00 – ext. 5110 / 5113
accessibilitat@palma.es
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“E” de Snellen
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MÍNIM
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