
Fitxa d’accessibilitat a edificis oberts al públic 
 
 
  NOM    
 
Carrer ______________________________________________________________   nº  ____________ 

entre  ______________________________________  i  ______________________________________ 

Plantes:     ? S2      ? S1      ? PB      ? P1      ? P2      ? P3      ? P4          

Titularitat:         ? Públic       ? Privat 

 

 

 PLANTA :  

 
 
Accés 
  
Desnivell d’entrada: _______       A (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada)           Nº graons: ________ 

P (2-12 cm) 
NA (>12 cm sense rampa adaptada) 

 
Amplada porta:  1 fulla _______  cm     A (? 80 cm)  Alçada porta: __________  cm     A (? 200 cm) 

2 fulla _______  cm    NA (< 80 cm)                                                                 NA (< 200 cm) 
 
 
Accés alternatiu 

Desnivell d’entrada: _______       A (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada)           Nº graons: ________ 
P (2-12 cm) 
NA (>12 cm sense rampa adaptada) 

 
Amplada porta: __________  cm     A (? 80 cm)  Alçada porta: __________  cm     A (? 200 cm) 

NA (< 80 cm)                                                                      NA (< 200 cm) 
 
 
Mobilitat vertical 
 
Mobilitat amb: _______     A (ascensor adaptat)  

NA (només escales) 

Ascensor 

Amplada porta: __________  cm     A (? 80 cm)  Davant porta: ________ cm ?     A (? 150 cm) 
NA (< 80 cm)                  P (120-150 cm)                                                                  
                                                                                          NA (<150 cm) 

 
Amplada cabina: _________  cm     A (? 110cm)  Fons cabina: _________ cm    A (? 140 cm) 

 P (90-110 cm)              P (120-140 cm)                                                                  
 NA (<90 cm)                                                                 NA (<120 cm) 

 
Botonera: ___________    A (alçada 100-140 cm i números en relleu o braile)  

P (alçada100-140 cm) 
NA (ni alçada 100-140 cm ni números en relleu o braile)                                                                  

Passamans: ___________    A (alçada 90-95 cm)  
    NA (> o < 90-95 cm d’alçada)                                                                                                                                  

 
Mobilitat horitzontal 
 
Recorregut interior: _______     A (itinerari continu o discontinu amb rampes adaptades )  

         P (itinerari discontinu amb rampes practicables) 
         NA (itinerari només amb trams d’escales o rampes >12%) 

 
Amplada mínima: _________  cm   A (? 90 cm)          Alçada lliure d’obstacles: ________ cm   A (? 210 cm) 
                                                                NA (< 90 cm)                                                                                  NA (<210 cm)  
                                                                                      
 

 



 

 
Espai lliure per canvis de direcció : _________  cm ?     A (? 120cm) 
           NA (<120 cm) 
 
Espai lliure per girar: _________  cm ?     A (? 150cm) 
                NA (<150 cm) 
 
 
Serveis  
 
Desnivell d’entrada: _______       A (0-2 cm ó >2 cm amb rampa adaptada)           Nº graons: ________ 

P (2-12 cm) 
NA (>12 cm sense rampa adaptada) 

 
Amplada porta: __________  cm     A (? 80 cm)  Alçada porta: __________  cm     A (? 200 cm) 

NA (< 80 cm)                                                                      NA (< 200 cm) 
 
Obertura porta: __________  cm     A (obre cap a fora o és corredissa)   

NA (obre cap a dins)                                                                       
 
Mobilitat a l’interior: ________  ?    A (? 150 cm)           Espai d’apropament al WC ________      A (>80 cm) 

               NA (<150 cm)                                                                                   NA (< 80 cm) 
 
Barres auxiliars: _________  cm   A (alçada 70-75 cm)     
                                                             NA (No n’hi ha o alçada >75 cm)  
                                                                                        
Peu rentamants: _________  cm     A (No n’hi ha) 
                    NA (N’hi ha) 
 
Manetes portes: _________       A (Mitjançant mecanismes de pressió a palanca) 
              NA (Altres mecanismes) 
 

Aparcament 
 
Places d’aparcament reservades: _________     A (N’hi ha)    Nº de places: _______ 
                                                                                       NA (No n’hi ha)  
 
Senyalització places__________     A (N’hi ha)        Dimensió places: ___________ A (? 220x450 cm) 
                                                                 NA (No n’hi ha)                                                                      NA (< 220x450 cm) 

 
Espai apropament: __________  cm     A (? 150 cm)       Itinerari adaptat: __________    A (adaptat) 

      NA (< 150 cm)                                                                P (practicable) 
                                                                                             NA (no accessible)                                                                                                      

 
Comunicació 
 
Alçada element atenció públic: _________  cm   A (70-85 cm)   
                                                                                       NA (>85cm)  
 

Ajudes tècniques per persones amb discapacitat visual _______   A (Si)   
                                                                                                                       NA (No) 

 
Ajudes tècniques per persones amb discapacitat auditiva _______   A (Si)   
                                                                                                                           NA (No) 

 


