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INTRODUCCIÓ
Des de la Federació d'Associacions Catalanes de 

Pares i Persones Sordes (ACAPPS) hem impulsat 
l'elaboració de la Guia d’Espais Accessibles a la 

Comunicació perquè les persones sordes coneguin 

quins espais accessibles a la comunicació oral hi ha 

a Catalunya. També volem que serveixi com una eina 

d’orientació i de sensibilització envers els mitjans de 

suport a la comunicació oral existents i inclusius per 
a les persones amb discapacitat auditiva. 

Arran de l’aprovació de la llei 13/2014 de 30 d’octubre 

d’Accessibilitat de Catalunya, es reconeix el dret de 

les persones sordes a la comunicació en modalitat 
oral i als mitjans de suport a la comunicació oral com 

la subtitulació, el bucle magnètic i les emissores de 

fm. Amb aquesta normativa tenim l'oportunitat 
d'impulsar accions a realitzar, en els propers anys, 
per promoure i garantir l’accessibilitat comunicativa 

de les persones sordes en els diferents àmbits de la 

vida. 



En aquesta guia us trobareu quins espais són 

accessibles a la comunicació per diferents àmbits: 
en administració pública; equipaments cívics 
(centres, auditoris i biblioteques), comerços i 
serveis culturals, entre altres. 

Sí que hem d'advertir que, des de la nostra entitat, 
no podem garantir el  bon funcionament i/o bon 

manteniment de les mesures existents, que depén 

de la gestió de l'equipament. 



Administracions Públiques
Hi ha bucle magnètic a les sales de plens de 

les seus del districte: 

Les Corts   
Ciutat Vella 

Eixample 

Gràcia 

Horta-Guinardó 

Nou Barris 
Sant Andreu 

Sants-Montjuïc   

I també:

Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà 

Delegació del Govern a Catalunya

Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat

Bucle magnètic portàtil de mostradors 

Sala de reunions



Equipaments Cívics
Hi ha instal·lat el bucle magnètic a la sala 

d'actes o auditoris dels centres cívics 
municipals:

Barceloneta 

Barri Cardener 
Besós 
Bon Pastor 
Can Déu 

Can Fabra 

Can Felipa  

Casa Golferich 

Casinet d'Hostafrancs 
Convent de Sant Agustí 
Cotxeres de Sants 
del Coll 
Cotxeres de Sants 
Drassanes

Elkano 

El Sortidor 
Garcilaso 

La Farinera del Clot 
La Sagrera - 

La Barraca 

La Sedeta 

Les Corts 
Pati Llimona 

Parc Sandaru 

Sant Andreu 

Sant Martí 
Trinitat Vella 

Urgell 



Equipaments Cívics
Hi ha instal·lat el bucle magnètic a la sala 

d'actes de les biblioteques municipals:

Agustí Centelles 
Alchemikar 
Bon Pastor 
Francesc Boix 

Francesc Candel 
Jaume Fuster 
José Barbero 

Ma Antonieta Cot 
Marina Clotet 
Mercè Rodoreda 

Sagrada Família 

Sant Antoni-Joan Oliver 
Sant Gervasi-J. Maragall 
Trinitat Vella 

Vilapicina i Torrellobeta 

Zona Nord



Equipaments Cívics
Hi ha instal·lat el bucle magnètic als 
següents auditoris:

Fabra i Coats 

Aula màster del Campus Nord

Espai Josep Bota

ONCE Catalunya

Sant Martí de Provençals

Universitat Politècnica de Catalunya



Espais Culturals
Hi ha instal·lat el bucle magnètic als 
següents MUSEUS:

Blau

Al mostrador de recepció, a les guixetes, a la botiga, al 
restaurant, l'auditori, al planetari i a l'àgora. 

Al mostrador de recepció i a la sala d'actes.

CaixaForum

CosmoCaixa

A la recepció, a la botiga, al restaurant,  l'auditori i a 

dues sales de conferències. 

El Born Centre Cultural
A la sala Moragues. Al mostrador de recepció hi ha dos 
bucles portàtils. Disposen de videoguies amb subtítols. 

Institut Català de Paleontologia 

Miquel Crusafont
Bucle magnètic i audiovisuals subtitulats.

Fundació Joan Miró
Disposa de bucle als punts d'informació, l'auditori i a 

les audioguies. 



Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
Al punt de venda. 

Disposa de bucle magnètic. 

Disposen de bucles individuals d'inducció magnètica 

per connectar a les audioguies i/o per seguir les visites 
guiades.  
Videoguies amb subtitulació.

Als mostradors de recepció i de venda d'entrades, a la 

botiga i a la sala Dipòsit Circular.  
Les audioguies del Museu disposen de l'opció de bucle 

magnètic individual. 
I també: 

A disposició del/ de la client/a, prèvia sol·licitud, 

subtitulació en directe i visita guiada amb suport a la 

lectura labial. 
Materials audiovisuals subtitulats. 
Personal amb formació per a l'atenció correcta al 
col·lectiu de persones sordes.

Museu de les Aigües 

Museu d'Art Modern de Tarragona

Museu Cultures del Món

A les guixetes i a l'exposició temporal hi ha bucles 
d'inducció portàtils. uals subtitulats. Bucles magnètics 
individuals per als actes a l'auditori i a la Sala Gaudí i 
per a les audioguies. Visites guiades amb suport a la 

lectura labial. Habilitat un canal per a dubtes i/o 

suggeriments: accessibilitat@fcatalunyalapedrera.com

La Pedrera



Museu d'Història de Barcelona 
Hi ha bucle magnètic. 

Disposen de bucles individuals d'inducció magnètica 

per connectar a les audioguies i/o per seguir les visites 
guiades. 
Videoguies amb subtitulació.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palau Güell
Videoguies amb subtitulació. 

Visites guiades per a persones amb discapacitat 
auditiva.

Videoguia gratuïta i audiovisuals subtitulat. 
Descompte amb la targeta acreditativa de la 

discapacitat. 

Museu Disseny Hub 



Espais Culturals
bucle magnètic als TEATRES:

Ateneu d'Igualada

Sant Andreu Teatre

La Cate - Espai Cultural Figueres

Gran Teatre del Liceu

Bucles instal·lats a la platea, l'amfiteatre i als balcons.  
Subtitulació en pantalla a dalt de l'escenari i en 

pantalles individuals als seients.

A la sala Toni Montal.

Teatre Auditori Sant Cugat
Bucles magnètics individuals. 
Sessions accessibles amb la subtitulació.

Teatre Cal Bolet

Bucles magnètics individuals. 
Sessions accessibles amb la subtitulació.

Teatre Goya

Festival de Música Antiga de Tiana
Es faciliten bucles magnètics individuals per gaudir 
dels concerts.



Botigues Vodafone
Disposen de bucles magnètics al mostrador d'atenció 

al client/a a les següents botigues Vodafone:

c. Carme, 38. Barcelona.

Comerços

c. Coromines, 5. Terrassa.

avda.Diagonal, 601. Barcelona.

c. dels Filadors, 22-24. Barcelona.

c. Gran de Gràcia, 138. Barcelona.

c. Gran de Sant Andreu, 151. Barcelona.

c. Gran Via de les Corts Catalanes, 632. Barcelona.

c. Martí i Pujol, 191. Barcelona.

Passeig de Ronda. Lleida.

Portal de l'Àngel, 36. Barcelona.

Rambla de Catalunya, 87. Barcelona.

Rambla Nova, 108. Tarragona.

c. de Sants, 56. Barcelona.



Supermercats Alcampo
Disposen de bucles magnètics a:

Alcampo Sant Quirze del Vallès.

Comerços

Al mostrador d'informació 

i a la caixa 35.

Alcampo Sant Boi

Al mostrador d'informació 

i a la caixa 59. 

Alcampo Sant Adrià del Besòs

Al mostrador d'informació 

i a la caixa 15. 

Les  caixes  amb  bucle  

estan  senyalitzades  

amb  un  cartell  

que  indica  que  és  

accessible  a  les  

persones  sordes .

Alcampo Mataró

Alcampo Diagonal

Al mostrador d'informació 

i a la caixa 14.

Al mostrador d'informació, a la 

1a planta a la caixa 12 i a la 2a 

planta a la caixa 47.



Oficina de Turisme de Cambrils
Disposen de bucle magnètic al mostrador

Turisme

Bucles magnètics individuals 

Barcelona Bus Turístic

Hotels Ilunion

Almirante. Via Laietana, 42. Barcelona.

Bucle magnètic a la recepció 

Té 5 habitacions accessibles a les persones sordes amb: 

telèfons adaptats amb bobina d'inducció i alarma 

despertador,  

Auditori. c. Sicilina, 166. Barcelona.

Bucle magnètic a la recepció 

Barcelona. c. Ramon Turró, 196-198. Barcelona

Bucle magnètic a la recepció 

Alarma despertador per a persones sordes. 

Bel Art. c. Lepant, 406. Barcelona

Bucle magnètic a la recepció 

Té 2 habitacions accessibles a les persones sordes amb: 

telèfons adaptats amb bobina d'inducció i alarma 

despertador,  

Bel Art. c. Lepant, 406. Barcelona

Té 2 habitacions  amb telèfons adaptats amb bobina 

d'inducció i botó d'emergència accessible. 



Serveis
Casals de Gent Gran

Vilanova i la Geltrú. 

Josep Trueta.  c. Reina Amàlia, 31.

Gran Tarradelles.  pl. de les Caramelles, 3.

Centres d'Atenció Primària

Religiosos

Carmel 

Abadia del Monestir de Montserrat. 

Disposa de sistema d'inducció magnètica a la Basílica. 

Audioguies amb bucle magnètic.

Temple del Cementeri Municipal de Terrassa 

Sistema de so amplificat per bucle o anella magnètica.

Guineueta

Horta                     Rio de Janeiro         Roquetes 

Chafarinas 
Barcelona:

Baix-A-Mar

Sant Andreu        Sant Rafael              Turó             Via Barcino 



Centre Tecnològic i Comunitari CTC
A la sala d'actes.

Altres espais

Banc Santander
Oficina del c. Urgell, 257. Barcelona.

Deutsche Bank
Oficina de l'avda, Diagonal, 466. Barcelona.

Disposen de bucle magnètic:



Centre Tecnològic i Comunitari CTC
A la sala d'actes.

Altres espais

Banc Santander
Oficina del c. Urgell, 257. Barcelona.

Deutsche Bank
Oficina de l'avda, Diagonal, 466. Barcelona.

Disposen de bucle magnètic:



gràcies!

fiapas.es

1.

fundacion.es

bcn.cat diba.cat

gencat.cat



acapps.org

c. Providència, 42, 4a planta. 08024 Barcelona

federacio@acapps.org

93 210 55 30  

600 40 16 31    


