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1. INTRODUCCIÓ 
 
Girona  treballa dia  a dia  per  ser  una  ciutat  inclusiva de  la que  tothom,  ciutadans  i  visitants, 
independentment de les seves condicions físiques, pugui gaudir.  
 
Amb aquest objectiu de fons, s’edita aquesta primera guia del Turisme per a tothom a la ciutat, 
que neix amb l’objectiu de centralitzar i facilitar l’accés a la informació sobre l’accessibilitat dels 
recursos turístics de la ciutat de Girona.  
Així, s’ha analitzat  la mobilitat en general  i els serveis de transport, serveis d’atenció al públic 
(Oficines  de  Turisme), museus  i  elements  patrimonials  i  allotjaments  de  la  ciutat  de Girona, 
posant  l’accent als serveis  i  facilitats que ofereixen per a  les persones amb discapacitat  física, 
auditiva, visual i intel∙lectual. 
L’objectiu d’aquesta guia és facilitar i posar a disposició aquesta informació d’una manera fàcil, 
centralitzada i estructurada, per tal de que pugui servir de suport a l’hora de planificar la visita a 
la ciutat i gaudir d’ella sense barreres. 
 
Aquesta  informació  s’ha  obtingut  mitjançant  el  treball  realitzat  en  el  context  del  projecte 
transfronterer NATUR’ACC, finançat pel programa europeu POCTEFA 2007‐2013. 
 

 

La  informació que conté aquesta guia està en contínua actualització. Per qualsevol aportació, 
correcció o suggeriment, us podeu adreçar a l’Oficina de Turisme. 

Rambla de la Llibertat 1 17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
 
L’actualització de  la Guia està  finançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de Desenvolupament Local. Darrera versió juny 2017. 
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2. SERVEIS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
 

2.1. OFICINA DE TURISME DE GIRONA 
 

Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Girona, situada en ple centre turístic de la ciutat. 
 
Rambla de la Llibertat 1 
17004 Girona  
Telèfon: 972 01 00 01 ‐ 972 22 65 75  
A/e: turisme@ajgirona.cat  
http://www.girona.cat/turisme 
 

 

 
Presenta dues entrades principals, una de  les quals completament accessible mitjançant una 
rampa.  
Circulació interior total amb el taulell d’informació adaptat a dues alçades. 
 
Entorn exterior: bona accessibilitat, amb el paviment sense desnivells ni voreres. 
Pàrquing reservat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) gratuït més proper: 4 places a 
pl. Catalunya (amb av. Sant Francesc), a 180 m aproximadament.  
Accés amb transport públic: parada més propera L11, pl. del Vi, a 150 m (no accessible). Parada 
accessible més propera (plataforma): L6 i L7, av. Sant Francesc, a 200 m. 
Taxi: para a davant de l’Oficina de Turisme. 
 
L’Oficina de Turisme té a disposició un plànol turístic de la ciutat amb informació adaptada per 
a persones amb mobilitat reduïda, amb  informació sobre  l’accessibilitat als diferents recursos 
turístics, propostes d’itineraris i informació sobre allotjaments. També és pot accedir a aquest 
plànol des de l’enllaç   
http://www.girona.cat/shared/admin/docs/p/l/planol_turisme_accessible.pdf 
 

  
Disposa d’una guia de consulta en Braille de  la Costa Brava, editada per  l’ONCE Catalunya (en 
català). 
Bona il∙luminació interior.  
Disposa d’una pantalla tàctil amb informació sonora sobre els principals recursos turístics de la 
ciutat en diferents idiomes: català, castellà, anglès i francès.  
 

 
Disposa d’una pantalla tàctil amb informació escrita sobre els principals recursos turístics de la 
ciutat, acompanyada d’un petit vídeo en 2D amb opció de 3D (cal demanar les ulleres al taulell) 
i fotografies.  
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2.2. PUNT DE BENVINGUDA‐GIRONA GIRONÈS 

 
Servei d’informació turística situat en una de  les principals entrades a  la ciutat. Des d’aquesta 
oficina, es gestiona també el servei oficial de visites turístiques guiades a la ciutat. 

 
Punt de Benvinguda Girona‐Gironès 
C/ Berenguer Carnicer, 3  
17001 Girona  
Telèfon: 972 211 678  
Fax: 972 221 135  
A/e: puntdebenvinguda@ajgirona.cat  

 
 

 
Entrada principal accessible mitjançant una rampa. Taulell d’atenció al públic a dues alçades.  
Circulació interior parcial: presenta zones amb una amplada inferior a 80 cm.  
Fullets dipositats en lleixes a una alçada accessible. 
 
El Punt de Benvinguda té a disposició un plànol turístic de  la ciutat amb  informació adaptada 
per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda,  amb  informació  sobre  l’accessibilitat  als  diferents 
recursos turístics, propostes d’itineraris  i informació sobre allotjaments. També és pot accedir 
a aquest plànol des de l’enllaç   
http://www.girona.cat/shared/admin/docs/p/l/planol_turisme_accessible.pdf 
 
Entorn exterior: accessibilitat molt bona. 
Pàrquing  reservat  per  a  PMR  gratuït més  proper:  3  places  al  pàrquing  del  c.  de  Berenguer 
Carnicer, sota les vies i davant de l’oficina del Punt de Benvinguda.   
Accés en transport públic: parades més properes, L1, L2, L5, L6, Jutjats, a 150 m (accessibles, 
vorera). 
Taxi: para davant del Punt de Benvinguda.  
 

  
Bona il∙luminació interior.  
 

 
Pantalla de TV amb audiovisual sense so sobre Girona i el Gironès. 
PC que dóna accés a la web del Gironès (català, castellà, anglès i francès).  
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3. COM ARRIBAR A GIRONA?  
 

La ciutat de Girona, a només 65 km de la frontera amb França (100 km de Perpinyà) i a 100 km 
de Barcelona, és un punt de partida excel∙lent per conèixer la riquesa i varietat de paisatges de 
les comarques gironines. Aquest territori compta amb espais costaners que configuren una de 
les marques gironines més  reconegudes  internacionalment,  la Costa‐Brava,  i amb els Pirineus 
on gaudir d'esports de muntanya i neu. 
   
3.1. EN AVIÓ:  
A  l’aeroport Girona‐Costa Brava arriben vols regulars de diferents ciutats d’Europa  i també de 
l’Estat Espanyol. Està  situat a 12 km de  la  ciutat  i està ben  connectat amb el  centre. Des de 
l’aeroport es pot accedir a Girona en taxi, cotxe i autobús. 

 
 

   
El Servei AENA sense barreres ofereix assistència per a persones amb discapacitat. 
La sol∙licitud d’assistència es pot realitzar on‐line  (www.aena.es) o per telèfon 902 404 704 / 
(+34) 91 321 10 00. Al marge d’aquesta assistència, caldrà  realitzar notificació de necessitat 
d’assistència a la companyia aèria, agent o operador turístic. 
 
Per desplaçar‐se a la ciutat de Girona des de l’aeroport: 

‐ Taxis  Costa‐Brava:  Disponibilitat  de  vehicles  adaptats  per  a  persones  amb mobilitat 
reduïda. Es  recomana  realitzar  reserva amb una antelació mínima d’1 dia al 972 100 
846 o info@taxicostabrava.com. Més informació a www.taxicostabrava.com 

‐ O  via  la  línia  d’autobusos  Sagalés,  totalment  adaptada  per  a  usuaris  amb mobilitat 
reduïda. 

 

 
AENA compta amb una línia d’atenció telefònica per a passatgers amb discapacitat auditiva i/o 
de  la  parla.  Aquest  servei  permet  a  l’usuari  contactar  amb  el  Servei  d’Informació  i  atenció 
telefònica  des  del  seu  telèfon  mòbil,  en  mode  text  i  en  temps  real,  sense  necessitat  de 
persones que actuïn com a  intermediaris. Les persones  interessades han de descarregar‐se al 
telèfon mòbil el software necessari (www.telesor.es/telesormovil.php), i trucar als números de 
telèfon  902  404  704  /  (+34)  91  321  10  00  per  realitzar  qualsevol  consulta  i/o  sol∙licitud 
d’assistència als aeroports AENA. 
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3.2. EN TREN:  
L'estació de tren Adif Girona Costa Brava és al bell mig de  la ciutat, amb connexions regionals, 
nacionals i internacionals. A part de la línia convencional l'estació de tren de Girona forma part 
també  de  la  línia  d'Alta  Velocitat  Madrid–Saragossa‐Barcelona–frontera  francesa,  un  dels 
principals eixos de comunicació de l'estat espanyol amb Europa. 
 

 

   
Les estacions AVE i RENFE de Girona disposen del servei ATENDO d’Atenció i Assistència per a 
viatgers amb discapacitat i/o mobilitat reduïda. La sol∙licitud del servei es realitza en el moment 
d’adquisició del bitllet per qualsevol dels canals de venta o per telèfon : Telf. Atención General 
Servicio ATENDO 902 24 05 05 // (+34) 917 74 40 40 
Més informació sobre el servei a :  
http://www.renfe.com/viajeros/atendo/servicio_atendo.html 
 

 
3.3. AUTOBUSOS INTERURBANS 
Al costat de  l'estació de  trens hi ha  l'estació d'autobusos de Girona, que ofereix destinacions 
urbanes, regionals, nacionals i internacionals. 
 

 

 
La major  part  de  línies  d’autobusos  interurbans  que  arriben  a  la  ciutat  de Girona  disposen 
d’adaptacions específiques per a persones amb mobilitat reduïda amb demanda prèvia.  
 
SARFA:  La  companyia posa a disposició autobusos adaptats  sota demanda prèvia. Cal  trucar 
amb 3 dies antelació per realitzar l’avís al número de telèfon 902 30 20 25. 
TEISA:  La  companyia  posa  a  disposició  autobusos  adaptats  sota  demanda  prèvia.  Cal  trucar 
amb 1 dia d’antelació, abans de les 17h, al número de telèfon 972 20 02 75. 
SAGALÉS:  Línia Girona‐Aeroport  de Girona:  totalment  adaptada  per  persones  amb mobilitat 
reduïda.  
Girona‐Blanes: parcialment adaptada, cal realitzar avís previ al tel. 972 36 40 72 per avisar de la 
necessitat d’un vehicle adaptat.  
HISPANO  HILARIENCA:  La  companyia  posa  a  disposició  autobusos  adaptats  sota  demanda 
prèvia. Cal trucar amb 2 dies d’antelació, als números 972 20 48 68 o 972 24 50 12. 
AMPSA:  La  companyia  posa  a  disposició  autobusos  adaptats  sota  demanda  prèvia.  Cal 
contactar amb 1 dia d’antelació al 972 21 63 53 o autocars@ampsa.org 
EUROLINES: No disposa de vehicles adaptats. 
 

 
3.4. PER CARRETERA 
Les principals carreteres per accedir a Girona són: 

 AP‐7: autopista de pagament Barcelona ‐ França 

 N‐II/A‐2: carretera nacional Madrid ‐ Barcelona ‐ França 

 C‐25 (Eix Transversal): autovia de dos carrils per sentit Girona ‐ Vic – Lleida 
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4. COM DESPLAÇAR‐SE DINS DE GIRONA? 
 
4.1. MOBILITAT PER LA CIUTAT 
Girona és una ciutat de distàncies curtes i amb facilitats per arribar als punts més allunyats.  
 

 

 
Des de l’any 1998, amb l’aprovació del primer Pla d’Accessibilitat de la ciutat de Girona, i amb 
la  seva  posterior  revisió  i  actualització  l’any  2013,  Girona  ha  treballat  en  la  millora  de 
l’accessibilitat de l’espai públic de la ciutat, incidint en aspectes diversos com les amplades de 
les voreres, guals per vianants, senyalització acústica, disseny  i col∙locació del mobiliari urbà, 
etc. 
En  general,  l’accessibilitat  a  la  major  part  dels  espais  més  turístics  de  la  ciutat  és  bona, 
exceptuant part del Barri Vell i sobretot el Call Jueu, que presenta pendents elevats, paviments 
empedrats  i diversos  trams amb escales. Els barris més comercials com Mercadal  i Eixample 
disposen d’una bona accessibilitat, amb voreres amples i guals per vianants. La major part dels 
carrers de la ciutat tenen un pendent inferior al 6%. 
 
L’empresa Bosch Ortopèdics ofereix servei de lloguer de scooters  per visitar la ciutat (d’un dia, 
setmana o per períodes més llargs). Possibilitat de fer arribar o recollir l’scooter al lloc desitjat. 
Per més informació, contactar a: 
 
Bosch Ortopèdics 
Ctra. Barcelona, 9 
17002 Girona 
Tel. 972 20 39 86 
girona@ortopediabosch.com 
 

 
 

4.2. TAXIS 
Hi ha parades de taxis a l'estació de trens d'Adif Girona, a l'estació d'autobusos i al centre de la 
ciutat a la plaça de la Independència i al carrer Joan Maragall. 
 
GITAXI 
www.gitaxi.cat 
info@gitaxi.cat 
Telf. 607 028 548 / 972 222 323 
 

 

 
Disponibilitat  de  vehicles  adaptats  per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda  (3).  S’aconsella 
reserva prèvia per assegurar la disponibilitat dels vehicles. 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 

4.3. COTXE 
La ciutat disposa de diferents zones d'aparcament gratuït i de pagament en zona blava o privats. 

La ciutat de Girona disposa d’una oferta  important de places d’aparcament  reservades per a 
persones  amb  mobilitat  reduïda.  Podeu  consultar  la  seva  ubicació  al  següent  plànol:  
http://terra.girona.cat/vu/mobilitat/ 

Els  titulars  de  les  targetes  d’estacionament  per  a  persones  amb  disminució  expedides  per 
l’Administració poden aparcar de manera gratuïtat a  les places d’aparcament de zona blava, 
zona verda i càrrega i descàrrega. 

4.4. BUS URBÀ  
Girona disposa de 10  línies d'autobusos urbans que permeten desplaçar‐se per  tots els barris 
amb facilitat. Es poden adquirir bitllets senzills o targetes multiviatge al mateix autobús.  

Totes  les  línies  d’autobús  urbà  de  la  ciutat  estan  parcialment  adaptades  (basculants  i/o 
rampes)  per  a  persones  amb mobilitat  reduïda.  Freqüència mínima  garantida  cada  30 min 
(habitualment cada 15 min). Un gran nombre de parades ofereixen facilitats per accedir amb 
cadira de  rodes  (vorera, plataforma,....) però no  la  totalitat, destacant  especialment  el Barri 
Vell. 
Plànol interactiu mobilitat a Girona: http://terra.girona.cat/vu/mobilitat/ 
Més informació i contacte sobre desplaçaments en bus a Girona: Tel. 972 419 010 o a la web 
http://www2.girona.cat/ciutat_transports_bus 
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5. QUÈ FER‐HI? RECURSOS TURÍSTICS

5.1. LA CIUTAT HISTÒRICA 

5.1.1. LA FORÇA VELLA 

Els romans van aixecar al segle I aC una poderosa fortalesa que resseguia un perímetre gairebé 
triangular, una mena d'acròpolis, la Força Vella, molt ben protegida per murs bastits amb grans 
carreus de pedra. És el primer  recinte de  la  ciutat,  invariable  fins al  segle X dC  i perceptible 
encara avui en alguns paraments de les muralles. 

Es  troba  a  la  part  alta  del  Barri  Vell.  Per  la  seva  orografia  elevada,  irregular  i  de  carrers 
empedrats,  presenta  dificultats  pel  que  fa  la mobilitat  de  persones  que  es  desplacen  amb  
cadira de rodes, amb mobilitat reduïda i amb discapacitat visual. Es pot visitar pel carrer de la 
Força, carrer per a vianants amb plataforma única  i un pendent d’entre el 8 %  i el 12 %, que 
creua la Força Vella de punta a punta. 
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5.1.2. LA CATEDRAL 

 

 
 
A l'indret més genuí de la Força Vella s'hi troba la Catedral. Aixecada entre els segles XI i XVIII, es 
configura a partir d'un  conjunt de murs  i espais d'estils diferents, des del  romànic  (claustre  i 
torre de Carlemany) fins al barroc de la façana i l'escalinata. El més singular és la gran nau gòtica 
(s. XV‐XVI) que amb 23 m d'amplària és l'espai gòtic voltat més ample del món. 
 
Informació sobre accessibilitat: veure apartat 5.2.7 Museu‐Tresor de la Catedral. 
 
5.1.3. SANT PERE DE GALLIGANTS I SANT NICOLAU 
 

La  monumentalitat  del  temple,  de  planta  basilical,  i 
l'interès iconogràfic dels capitells de la nau central i del 
claustre  d'aquest  monestir  benedictí  (s.  XII),  avui 
destinat  a museu,  formen  amb  la propera  capella de 
Sant  Nicolau,  utilitzada  com  a  sala  d'exposicions,  un 
conjunt romànic dels més notables de Catalunya. 
 
Informació  sobre  accessibilitat:  veure  apartat  5.2.5 
Museu d’Arqueologia. 
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5.1.4. ELS BANYS ÀRABS 
Singular construcció romànica  (s. XII),  inspirada en els 
banys romans, que té els elements més admirables en 
l'estança  de  l'entrada  destinada  a  vestidor  i  sala  de 
descans, coberta amb volta anular, i en la cúpula sobre 
fines columnes  i capitells bellament ornamentats que 
cobreix la piscina central. 
 
Ferran el Catòlic s/n 
17004 Girona 
Telèfon: 972 213 262 
 

 

 
No  accessible  per  a  usuaris  amb  cadira  de  rodes.  Entrada  de  difícil  accés,  amb  escalons 
superiors a 5 cm. 
Circulació  interior amb dificultats:  important nombre d’escalons de pedra  superiors a 5 cm  i 
d’escales metàl∙liques de cargol amb escalons superiors a 5 cm.  
Entrada reduïda d’1 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 

Entorn exterior: situat a la part alta del Barri Vell, amb carrers empedrats i irregulars.  
No hi ha  cap plaça d’aparcament accessible a menys de 250 m, per  carrers amb empedrats 
irregulars i possibilitats de pendents d’entre el 8 %i el 12 %.  
Accés amb transport públic: parada més propera, L11 c. Calderers, a 290 m (no accessible). No 
hi ha parades adaptades en l’entorn immediat. 
Taxi: para a la porta de l’edifici.  

 
No disposa d’elements tàctils. No hi ha senyalització interior ni textos explicatius.  
No disposa de visita guiada adaptada. Les visites habituals només s’ofereixen en català entre 
els mesos d’octubre i juny a les 12.00 i a les 12.45 h. 
Bona il∙luminació interior.  
Hi ha un important  quantitat d’escales al llarg de tot el recorregut.  
Entrada reduïda d’1 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 
Situat a la part alta del Barri Vell. Carrers empedrats i irregulars i amb desnivells. 
 

 
No hi ha senyalització interior ni textos explicatius.  
No disposa d’audiovisuals ni audioguies.  
A  l’entrada s’ofereix un tríptic amb una breu  introducció en català, castellà, anglès  i francès  i 
amb  una  il∙lustració  de  l’interior  del  recinte  visualment  explicativa  pel  que  fa  als  usos  dels 
espais.  
Entrada reduïda d’1 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 

 
No hi ha serveis adaptats. No hi ha cap senyalització interior ni textos explicatius. 
A  l’entrada  s’ofereix un  tríptic amb una breu  introducció en català, castellà, anglès  i  francès 
amb  una  il∙lustració  de  l’interior  del  recinte  visualment  explicativa  pel  que  fa  als  usos  dels 
espais.  
Entrada reduïda d’1 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 
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5.1.5. BASÍLICA DE SANT FELIU 
 

La primera catedral de Girona fins al s. X, 
és  un  dels  edificis  gòtics  més 
representatius,  sobretot  l'esvelt 
campanar  (s.  XIV‐XVI).  D'aspecte 
encastellat,  a  capçalera  romànica  es  va 
completar  amb  les  naus  gòtiques  i  la 
façana  barroca  (s.  XIII‐XVIII).  El  seu 
interior  conserva  obres  d'art 
remarcables,  com  els  vuit  sarcòfags 
pagans  i  paleocristians  (s.  IV)  i  el  Crist 
Jacent (s. XIV) del mestre Aloi. 
 
Pujada de Sant Feliu, 29 
17004 Girona 
Tel. 972 176 861 
visites@catedraldegirona.org 
www.catedraldegirona.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Entrada principal accessible amb rampa, amb alguna dificultat: porta abatible manual pesada i 
estreta. En cas de cadires de rodes grans s’obre la porta principal ( trucar al tel. 972 176 861). 
La  visita  a  la  basílica  es  pot  seguir  amb  facilitat,  amb  excepció  de  l’absis  amb  els  sarcòfags 
paleocristians, no  accessible  amb  escalons  superiors  a 5cm.  Es pot  fer una  vista  general de 
l’absis i dels sarcòfags des de la nau.  
No té WC adaptats.  
Es pot disposar d’assistència puntual del personal del museu en tot moment.  
Entrada  reduïda  d’1,20  €  per  persones  amb  discapacitat  física  i  un  acompanyant.  Aquesta 
entrada també inclou la visita a la Catedral de Girona. 
 
Situada  a  la  part  alta  del  Barri  Vell  amb  carrers  empedrats  i  paviment  irregular,  amb  un 
pendent d’entre el 8 i el 12%.  
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 3 places a la plaça dels Apòstols, a 200 m, o 3 
places  a  la  plaça  de  Sant  Feliu,  a  230 m.  Desnivell  d’entre  el  8‐12%  i  paviment  empedrat 
irregular per arribar a la basílica.  
Accés amb transport públic: parada més propera L11 Calderers, a 130 m (no accessible). Des de 
la parada, l’accés a la basílica és dificultós, per carrers empedrats i amb pendent (8‐12%). No hi 
ha parades adaptades en les proximitats.  
Taxi: parada davant basílica de Sant Feliu. 
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Audioguia sense audiodescripció en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus.  
No disposa d’elements tàctils ni visites adaptades.  
Recorregut degudament  senyalitzat  i  textos  informatius contrastats. En alguns casos  la  lletra 
pot ser lleugerament petita.  
Il∙luminació interior escassa.  
Accessibilitat exterior amb dificultats a causa del paviment irregular i empedrat.  
Entrada gratuïta per persones amb discapacitat visual i un acompanyant. 
 

 
Hi ha textos identificatius dels espais i de les peces exposades.  
Transcripció escrita del guió de les audioguies.  
Entrada reduïda d’1,20 € per persones amb discapacitat auditiva i un acompanyant. 
 

 
Hi ha textos identificatius de les peces exposades.  
No es fan visites ni tallers adaptats.  
Entrada gratuïta per persones amb discapacitat psíquica i un acompanyant. 
 

 
 

5.1.6. EL CALL 
 

Dins  la  Força  Vella,  un  dels  espais  més 
emblemàtics és el Call jueu, format per un 
laberint  de  carrerons  i  de  patis  que 
mantenen l'aura dels temps medievals. És 
un  dels  barris  jueus més  ben  conservats 
d'arreu del món  i una mostra evident de 
la  importància  que  va  tenir  la  cultura 
jueva a Girona. 
 

 

Es troba a l’interior de la Força Vella. 
El Call es caracteritza pels seus carrerons 
laberíntics,  amb  pendents  molt 
pronunciats  i  un  important  nombre 
d’escales.  Es  pot  visitar  pel  carrer  de  la 
Força,  carrer  per  a  vianants,  empedrat, 
amb  plataforma  única  i  pendent  d’entre 
el 8 %  i el 12 %, que creua  la zona de  la 
Força Vella de punta a punta. 
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5.1.7. L’EIXAMPLE MEDIEVAL 

 
La ciutat medieval es va anar configurant entre els segles XI i XV amb nous barris cap al nord de 
la Força Vella (Sant Feliu  i Sant Pere), al sud (l'Areny  i Vilanova)  i a  l'oest (Mercadal), protegits 
amb noves muralles de les quals es conserven trams visitables pel camí de ronda. 
 

 

 
Els burgs de Sant Feliu i de Sant Pere tenen en general bona accessibilitat exterior, exceptuant 
sectors puntuals com l’entorn de Sant Pere de Galligants. El sector de l’Areny i Vilanova té bona 
accessibilitat en la seva part baixa (Rambla, c. Ciutadans...), però per contra, la part més alta no 
és accessible, amb carrers de pendents elevats i trams d’escales. El sector del Mercadal disposa 
de bona accessibilitat, amb voreres amples i guals rebaixats. 
 

 
 
5.1.8. LA VALL I EL MONESTIR DE SANT DANIEL 

 
 
Des de Sant Pere de Galligants s'accedeix a la vall de Sant Daniel, extensa zona verda a tocar de 
la ciutat amb paratges ombrívols i fonts d'aigua. L'església, que serva el sepulcre de sant Daniel 
(s.  XIV),  obra  del mestre  Aloi,  i  el  claustre  del monestir  (s.  XII‐XV)  són  un  bell  exemple  de 
construcció romànica amb afegits gòtics. 
 

 

 
L’accés  a  la  Vall  de  Sant  Daniel  és  complicat  amb  cadira  de  rodes,  ja  que  les  voreres  són 
estretes  i  en  algun  punt  queden  interrompudes.  Un  cop  a  la  vall,  no  existeixen  en  aquest 
moment itineraris específicament validats com a accessibles, però es pot circular amb facilitat 
per alguns dels camins que travessen la vall (pistes, camins...). 
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5.1.9. LES MURALLES 

 

 
 
L'ampliació de les muralles romanes en època medieval permet avui passejar pel camí de ronda 
dels murs i resseguir els trams de muralla carolíngia més extensos d'Europa (s. IX). Les diferents 
torres són veritables miradors privilegiats sobre la ciutat i els seus voltants. 
 

 

 
Les muralles no són accessibles, per la presència de diferents trams d’escales. 
 

 
5.1.10. LA RAMBLA DE LA LLIBERTAT 
 

Espai urbanitzat el segle XIII per a  la celebració 
del mercat, és un magnífic espai allargat arran 
del  riu  Onyar  que  té  com  a  element 
característic  les voltes, porxos baixos d'arcades 
desiguals,  i que ha estat des d'antic el principal 
centre  comercial  i  d'esbarjo  de  Girona  on  es 
concentren edificis d'interès, com ara  la façana 
modernista de la casa Norat (1912). 
 
 
 

 

 
Bona accessibilitat exterior. 
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5.1.11. LA PLAÇA DEL VI 
Espai molt  concorregut,  és  delimitat  per  porxades,  per  l'anomenat  Palau  del General,  edifici 
goticorenaixentista que va ser  la seu de  l'administració de  la Generalitat a  les terres de Girona 
els  segles  XVI  i  XVII  i  per  l'Ajuntament  i  el  Teatre Municipal,  remarcable  coliseu  vuitcentista 
d'entre els més interessants de Catalunya. 
 

 

 
Bona accessibilitat exterior. 
 

 
5.1.12. SANT MARTÍ SACOSTA 
Girona ha conservat nombrosos espais medievals  i moderns  intactes d'una atmosfera  i bellesa 
excepcionals, on el temps sembla que s'hagi aturat. És el cas de l'espai emmarcat per l'església 
de  l'antic  convent  de  Sant  Martí  (s.  XVII),  amb  la  façana  i  les  escales  barroques  que  la 
precedeixen,  i  la casa palau Agullana  (s. XVI‐XVII), que té en  l'arc cobert  i esbiaixat una de  les 
imatges singulars de la ciutat. 
 

 

 
Situat  a  la  part  alta  del  Barri  Vell,  és  un  espai  no  accessible  per  a  persones  amb mobilitat 
reduïda. Tot i això, es pot obtenir una bona vista de l’església, les escales i el palau Agullana des 
de la Plaça de l’Oli. 
 

 
5.1.13. LA PLAÇA INDEPENDÈNCIA 
 

Projectada  per  Martí 
Sureda  en  el  solar  de 
l'antic  convent  de  Sant 
Agustí,  és  la  plaça  per 
excel∙lència  de  Girona, 
una  plaça  porxada  de 
gust  neoclàssic,  molt 
concorreguda  per  la 
presència  de  nombrosos 
restaurants.  Al  mig  s'hi 
alça  el  monument  als 
defensors  de  la  ciutat 
Girona  durant  els  setges 
del  1808‐1809,  de 
l'escultor Parera. 

 

 

 
Bona accessibilitat exterior 
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5.1.14. LES CASES DE L’ONYAR 
 

 
 

Girona ofereix espectaculars imatges de carrerons costeruts, d'espais amb porxades i, sobretot, 
de les façanes de les cases de l'Onyar, el riu que travessa la ciutat, pintades de colors vius, que 
configuren la imatge més emblemàtica de Girona. Una d'aquestes cases és la Casa Masó, que es 
pot visitar. D'entre els ponts que travessen el riu destaquen el d'en Gómez, esvelt i lleuger, i el 
de Palanques Vermelles (1827), bastit per la casa Eiffel. 
 

 

 
Les cases de l’Onyar es poden divisar des de diferents punts estratègics del centre històric. Pel 
que  fa als ponts sobre  l’Onyar al sector del Barri Vell, únicament són accessibles els Pont de 
Pedra i el pont de Sant Feliu. 
 
 

 

5.1.15. L’ARQUITECTURA MODERNISTA I NOUCENTISTA 
 

L'arquitectura  del Modernisme  i  del Noucentisme  també  és  present  en  el  paisatge  urbà  de 
Girona, fruit del creixement i la transformació de la ciutat a principis del segle XX. Una passejada 
pel  centre  i  els  barris  de  la  ciutat  permet  admirar  blocs  d'apartaments,  cases  unifamiliars  i 
edificis industrials d'arquitectes com Rafael Masó (Bloc Batlle, Farinera Teixidor, Casa Masó, "la 
Punxa" i Casa Gispert Saüch), Eugeni Campllonch (Casa Franquesa), Isidre Bosch i Bataller (Casa 
Furest  i  Casa Noguera),  Joan  Roca  Pinet  (Casa Norat  i  Casa  Rigau),  Josep Martí  Burch  (Bloc 
Auguet), i Enric Catà Catà (Destil∙leries Regàs i Destil∙leries Gerunda), entre d'altres. 
 

 

 
L’entorn  de  la major  part  dels  edificis modernistes  i  noucentistes  de  la  ciutat  té  una  bona 
accessibilitat  exterior.  La  Casa Masó,  que  es  pot  visitar,  està  adaptada  per  persones  amb 
mobilitat reduïda (veure apartat 5.2.8 Casa Masó) 
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5.2. MUSEUS 
 

5.2.1. MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS 
 

 
 

Explica la història de les comunitats jueves medievals de Catalunya, amb una atenció especial a 
la de Girona. Destaca la col∙lecció única de làpides hebrees medievals procedents del cementiri 
jueu de Montjuïc. 
 

Carrer de la Força, 8 
17004 Girona 
Telèfon: 972 216 761 
A/e: callgirona@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrada principal practicable amb dificultats: hi ha una rampa amb tres escalons  inferiors a 2 
cm per arribar a la taquilla i escales superiors a 5cm per accedir a l’espai expositiu.  
Entrada alternativa accessible amb dificultats (un escaló superior a 5cm) a través d’ascensor de 
mida  mitjana.  Cal  demanar  per  l’ascensor  a  recepció,  el  personal  del  museu  fa 
l’acompanyament fins a l’ascensor i indica el recorregut a seguir. Aquest servei està subjecte a 
la disponibilitat del personal: de dimarts  a dissabte de 10 h  a 15 h,  fora d’aquest horari és 
necessari trucar prèviament al 972 216 761 per confirmar disponibilitat del personal. 
Bona circulació  interior amb alguna dificultat que es pot superar amb   rampes o algun escaló 
d’entre 2  i 5 cm que no  impedeix  la visió de  l’espai. L’únic espai  inaccessible per a usuaris en 
cadira de rodes és el micvé, espai estret al qual s’accedeix amb escales superiors a 5 cm.  
L’exposició es pot seguir amb facilitat. Cal demanar a recepció com seguir l’ordre cronològic a 
través del recorregut alternatiu en cas d’utilitzar l’ascensor. 
La gran majoria de vitrines  i objectes exposats es troben a una alçada visible per a usuaris en 
cadira de rodes. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat, però es pot disposar d’assistència puntual del personal 
del museu en tot moment.  
Entrada reduïda de 2 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 
 
Entorn exterior: carrer de vianants empedrat, amb paviment  lleugerament  irregular  i pendent 
d’entre el 8 i el 12% d’inclinació. 
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 1 plaça a plaça de St Josep a 290 m. Accés al 
museu des d’aquests punts pel c. de la Força, empedrat i amb pendent d’entre el 8‐12%. 
Accés amb transport públic: parada més propera L11 Cort Reial (en vorera), a 210 m. Accés al 
museu des d’aquest punt pel c. de la Força, empedrat i amb pendent d’entre el 8 i el 12%. 
Taxi: plaça de la Catedral, a 50 m, o a la plaça de l’Oli, a 150 m. Accés al museu des d’aquests 
punts pel c. de la Força, empedrat i amb pendent d’entre el 8 i el 12%. 
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Bona il∙luminació interior. 
Majoritàriament el text està contrastat. En català presenta una bona mida, en castellà, anglès i 
francès, lleugerament petita. 
Dos audiovisuals. Un al primer pis, en anglès i l’altre, al segon pis, en català. 
Audioguia sense audiodescripció, en català, castellà, anglès, francès i hebreu. 
El mobiliari expositiu no obstaculitza la circulació.  
Entrada gratuïta per a la persona titular de la targeta de discapacitat.  
 

 
Exposició amb textos explicatius a les sales en català, castellà, anglès i francès.  
Dos audiovisuals. Un al primer pis amb subtítols en català, castellà, anglès i francès  i l’altre, al 
segon pis, en anglès amb subtítols en català. 
Entrada reduïda de 2 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 
 

 
No presenta serveis adaptats. 
Entrada reduïda de 2 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat. 
 

 
5.2.2. MUSEU DEL CINEMA 

 

 
 
Ocupa  l'antiga Casa de  les Aigües, en un  indret cèntric del Mercadal,  i s'hi exhibeix  la valuosa 
col∙lecció  Tomàs Mallol  de  precinema,  des  de  les  primeres  imatges  en moviment  del  teatre 
d'ombres fins al cinema actual. 
 
Sèquia, 1 
17001 Girona 
Telèfon: 972 412 777 
A/e: info@museudelcinema.cat 
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Entrada principal practicable amb alguna dificultat (escaló d’uns 5 cm). 
Circulació interior total, amb alguna porta lleugerament pesada.  
La visita es pot seguir fàcilment, objectes exposats a una alçada adequada. 
Dos ascensors de mida mitjana adaptats.  

WC mixt adaptat, amb espai lliure de gir inferior a 150 cm, situat a la planta baixa. 
Mostrador  d’atenció  al  públic  no  adaptat,  però  es  pot  disposar  d’assistència  puntual  del 
personal del museu en tot moment.  
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 
Bona accessibilitat exterior, amb voreres amb gual rebaixat. 
Pàrquing  reservat  per  PMR  gratuït més  proper:  1  plaça  a  la  plaça  Santa  Susanna,  davant 
l’església del Mercadal, a 50 m aproximadament. 
Accés amb transport públic: parada més propera L11 CAP Santa Clara, a 100 m (accessible, en 
vorera). Altres parades accessibles properes (en vorera): L1, L2, L5, L6 Gran Via Jaume I/c. Nou, 
a 260 m, Plaça Constitució a 290 m.  
Taxi: possibilitat de parar davant del museu.  
 

 
Exposició molt visual. Es permet tocar algunes reproduccions exposades.  
Visites tàctils dirigides amb reserva prèvia de quinze dies d’antelació. 
Audioguia sense audiodescripció en català, castellà, anglès  i francès a través d’aplicació mòbil 
Girona In. 
Recorregut  degudament  senyalitzat.  En  general,  el  mobiliari  expositiu  no  obstaculitza  la 
circulació. 
Algunes de les sales presenten una il∙luminació baixa amb textos poc contrastats.  
Circulació  interior  amb  paviment  homogeni,  alguna  rampa  i/o  escala  no  senyalitzada  amb 
franges de color contrastat.  
Ascensor adaptat amb botons en Braille. 
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
Exposició molt visual amb un gran volum de textos explicatius.  
Senyalització escrita que indica les diferents sales. 
La majoria  d’audiovisuals  són muts  (només  acompanyament musical),  excepte  l’audiovisual 
principal, sense subtítols.  
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
Exposició molt visual amb  textos explicatius no adaptats. Possibilitat de  tocar  i experimentar 
amb part del material exposat. 
Visites guiades i tallers pedagògics adaptats amb reserva prèvia de quinze dies d’antelació. 
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant. 
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5.2.3. MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA 

 
Ocupa un  antic  convent de  frares  caputxins 
(s.  XVIII),  del  qual  se'n  conserven  el 
dessecador, el claustre  i  la cisterna,  i dóna a 
conèixer  el  procés  de  formació  de  Girona, 
des de la fundació pels romans (s. I aC) fins a 
la  recuperació de  la democràcia, a partir de 
1975.  Es  completa  amb  diversos  àmbits 
temàtics, com la Sala de la Sardana. 
 
 
 

 
Força, 27 
17004 Girona 
Telèfon: 972 222 229 
A/e: museuhistoria@ajgirona.cat 
 

 

 
Entrada principal de difícil accés (escaló superior a 5 cm).  
Recepció amb taulell adaptat a dues alçades.  
Circulació  interior parcial a través d’un recorregut alternatiu, al qual s’accedeix mitjançant un 
ascensor (de mida mitjana i adaptat). No es pot accedir a l’ascensor quan l’Arxiu Municipal està 
tancat  (dilluns, dijous, divendres, dissabte a partir de  les 15h  i diumenges  tot el dia. Durant 
aquests horaris només és visitable la planta baixa). 
Es necessita acompanyament de personal del   museu que  indiqui el  recorregut a seguir, per 
aquest motiu és necessari trucar prèviament per assegurar‐ne la disponibilitat. 
 
Espais accessibles: 

 Planta  baixa  parcialment  accessible:  té  tres  espais  de  difícil  accés  (cementiri  del 
convent  de  Sant Antoni  de  Pàdua,  claustre  del  pati  i  sala  amb  exposicions  de  petit 
format)  amb escalons superiors a 5cm.   

 Primera planta: visita total seguint un recorregut alternatiu en ordre no cronològic. 

 Segon pis: inaccessible.  

 Tercer pis: parcialment accessible. Hi ha un espai de difícil accés  (Girona s. XIX), amb 
escalons superiors a 5cm i dues plataformes elevadores per un pes màxim de 150 kg.  

 Exposició temporal: accés per  l’ascensor, circulació  interior amb rampes, excepte una 
sala inaccessible, amb dos escalons superiors a 5cm. 

 
WC mixt adaptat, per poder accedir cal demanar al personal del museu. Només disponible en 
horari de disponibilitat de l’ascensor. 
Els  titulars  de  la  targeta  acreditativa  de  la  discapacitat  tenen  entrada  gratuïta  amb  un 
acompanyant.   
 
Entorn  exterior:  accés  pel  carrer  de  la  Força,  carrer  de  vianants  empedrat  amb  paviment  
bastant irregular i pendent d’entre el 8 i el 12% d’inclinació. 
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper:  3 plaça a plaça dels Apòstols a 150 m amb fort 
desnivell (superior al 12%) per arribar al Museu. 
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Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera  L11  Cort  Reial,  a  210 m  (accessible,  en 
vorera). 
Taxi: el taxi para a la plaça de la Catedral, a 50 m o a la plaça de l’Oli, a 150 m. 
 

 
Entrada principal amb un escaló superior a 5 cm no senyalitzat. 
Senyalització escrita i gràfica que indica les diferents sales. 
Circulació  amb  algunes  escales  i  rampes  no  senyalitzades.  El  mobiliari  expositiu  pot 
obstaculitzar la circulació. 
Ascensor adaptat amb botons en braille. No es pot accedir a l’ascensor quan l’Arxiu Municipal 
està tancat (dilluns, dijous, divendres, dissabte a partir de les 15h i diumenges tot el dia. Durant 
aquests horaris només és visitable la planta baixa). 
Bona il∙luminació a l’interior de les sales.  
No es disposa de visites tàctils ni hi ha reproduccions de peces tàctils exposades.  
Audioguia sense audiodescripció en català, castellà, anglès  i francès a través d’aplicació mòbil 
Girona In. 
Cos de lletra gran, excepte en alguna sala amb textos de dimensions més reduïdes. 
Els  titulars  de  la  targeta  acreditativa  de  la  discapacitat  tenen  entrada  gratuïta  amb  un 
acompanyant. 
 

 
Exposició amb un gran volum de textos explicatius. 
Audiovisual amb subtítols a la planta baixa, sobre la Girona romana.  
Transcripció escrita del guió de l’audioguia a través de l’aplicació Girona In.  
Totes les visites i tallers poden ser en llengua de signes en català amb reserva prèvia amb d’una 
setmana d’antelació mínim.  
Els  titulars  de  la  targeta  acreditativa  de  la  discapacitat  tenen  entrada  gratuïta  amb  un 
acompanyant. 
 

 
Exposició amb un important volum de textos explicatius no adaptats. 
No es fan visites guiades ni tallers pedagògics adaptats. 
Els titulars de la targeta acreditativa de la discapacitat tenen entrada gratuïta amb un 
acompanyant. 
 

 
5.2.4. CASA MASÓ 
Casa  natal  de  Rafael  Masó  (1880‐1935),  una  de  les  obres  més  importants  de  la  seva 
arquitectura i l'única que està oberta al públic de les famoses cases del riu de Girona 
 
Ballesteries, 29 
17004 Girona 
Telèfon: 972 413 989 
A/e: info@rafaelmaso.org 
 

 

 
L’entrada  principal  presenta  un  escaló  superior  a  5  cm,  dues  portes  manuals  abatibles 
lleugerament pesades i un ample de porta reduït. 
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Entrada alternativa per a usuaris de cadira de rodes accessible sense desnivell. Cal adreçar‐se a 
recepció o al telèfon 972 413 989. 
La visita a l’interior es pot seguir amb facilitat i és possible accedir a tots els espais, excepte les 
escales (recorregut alternatiu amb ascensor adaptat). Per  les seves característiques (es tracta 
d’un  edifici  de  principis  del  segle  XX)  presenta  portes  i  passadissos  estrets  amb  un  ample 
inferior a 80 cm i algun lleuger desnivell inferior a 5 cm. Aquestes dificultats es poden superar 
mitjançant un recorregut alternatiu.   
WC adaptat a la planta baixa. 
Servei gratuït de préstec de cadires plegables per a persones amb mobilitat reduïda.  
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 
Entorn  exterior:  vorera  amb  un  ample  entre  90  cm  i  1,50 m,  a  una  alçada  respecte  de  la 
calçada superior a 5 cm sense guals rebaixats. Cal utilitzar  les rampes dels extrems del carrer 
per pujar a les voreres.  
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 3 places a la plaça de Sant Feliu, a 230 m.   
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera  L11  Calderers,  a  110 m  (no  accessible). 
Parada accessible més propera L11 Cort Reial a 150 m (en vorera). 
Taxi: para als extrems del carrer Ballesteries, entre 50 m i 100 m.  
 

 
No disposa d’elements tàctils ni visites adaptades.  
Visita guiada general en català, castellà, anglès i francès.  
Ascensor adaptat. Bona il∙luminació interior.  
Entrada reduïda de 2,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i  acompanyant.  
 

 
Audiovisual sense veu, amb música de fons que acompanya les imatges. 
Transcripció escrita, mitjançant un llibret amb la informació de la visita guiada.  
Entrada reduïda de 2,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un 
acompanyant.  
 

 
Visites guiades interactives adaptades amb reserva prèvia de mínim una setmana d’antelació. 
Entrada  reduïda  de  2,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
5.2.5. MUSEU D’ARQUEOLOGIA 
Fundat el 1846, és un dels més antics de Catalunya. Aplega els materials arqueològics trobats a 
les excavacions de  la regió de Girona, des de  la prehistòria  fins a  l'edat mitjana, en particular, 
d'Empúries i de la mateixa Girona. 
 
Monestir de Sant Pere de Galligants 
Santa Llúcia, 8 
17007 Girona   
Telèfon: 972 202 632 
A/e: macgirona.cultura@gencat.cat 
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Entrada principal practicable amb rampes. A la sortida hi ha un petit desnivell, inferior a 5 cm a 
la porta, abans de baixar la rampa. 
Visita a l’interior parcialment accessible:  

 La  nau  i  el  claustre  són  accessibles  amb  petites  rampes  amb  paviment  empedrat 
lleugerament irregular.  

 Exposició permanent no accessible (força escalons superiors a 5 cm).  

 Espai  de  botiga  parcialment  accessible:  està  situat  sobre  una  plataforma  elevada 
accessible  per  un  costat  amb  una  rampa.  Zones  estretes  i manca  de  visibilitat  dels 
objectes de les vitrines superiors.  

Visita dels jardins exteriors no accessible i amb dificultats per persones amb mobilitat reduïda: 
escalons superiors a 5 cm i irregularitats del terreny.  
No disposa de WC adaptat.  
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  

Accés: cal circular un  tram de 50 – 75 m per  la calçada empedrada del carrer Riu Galligants, 
amb circulació de vehicles (baixa densitat de trànsit). 
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 1 plaça a  la plaça de Sant Pere, a 190 m. Des 
d’aquí,  dificultat  per  accedir  al monestir  (cal  circular  un  tram  de  50  –  75 m  per  la  calçada 
empedrada del carrer Riu Galligants, amb circulació de vehicles). 
Accés amb transport públic: parada més propera L11 Carrer Bellaire (no accessible), a 150 m. 
Parada accessible més propera L11 Jaume Pons i Martí, a 180 m. 
Taxi: plaça d’accés al museu.  
 

 
No disposa d’elements tàctils.  
Visita guiada adaptada amb reserva prèvia com a mínim amb una setmana d’antelació. Grups 
mínim de 15 – 20 persones. Preus especials, consulteu tarifes al museu. 
Bona il∙luminació interior. 
Textos explicatius contrastats en català. Textos poc contrastats en castellà i anglès.  
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
Important volum de  textos explicatius al  llarg del monestir  i a  l’exposició permanent. Textos 
acompanyats d’il∙lustracions i fotografies, en català, castellà i anglès.   
Pantalla interactiva ArqueoXarxa amb mapes, vídeos, fotografies  i informació escrita sobre els 
diferents museus de la xarxa.  
Transcripció escrita en un llibret amb la informació de la sala, en català, castellà i anglès.   
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
No  hi  ha  textos  simplificats,  però  la  informació  a  la  sala  està  acompanyada  per  dibuixos  i 
fotografies molt explicatius.  
Visites guiades adaptades: amb reserva prèvia d’una setmana d’antelació. Mínim grups 15 – 20 
persones. Preus especials, consulteu tarifes al museu. 
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Possibilitat  de  visita  guiada  teatralitzada  adaptada  amb  reserva  prèvia    amb  una  setmana 
d’antelació. Mínim grups 15 – 20 persones. Preus especials, consulteu tarifes al museu. 
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

 
5.2.6. MUSEU D’ART 
Instal∙lat a l'antic palau episcopal, aquest notable edifici, modificat i ampliat entre els segles X i 
XVIII, conté una valuosa col∙lecció d'art de la regió de Girona. Les col∙leccions de romànic i gòtic 
situen el museu en el tercer lloc en importància de Catalunya. 
 
Pujada de la Catedral, 12 
17004 Girona 
Telèfon: 972 203 834 
A/e: museuart_girona.cultura@gencat.net 
 

 

 
Entrada principal amb una escalinata de difícil accés. L’entrada alternativa és fa mitjançant una 
rampa amb fort pendent, superior al 12%, amb un entorn immediat també de difícil accés, al c. 
Rocabertí. És necessari posar‐se en contacte amb recepció al 972 203 834 perquè el personal 
obri la porta. S’aconsella venir amb un acompanyant. 
 
Per  les  seves  característiques  com  a  edifici  històric,  antic  palau  episcopal,  té  accessibilitat 
parcial i no es pot accedir a tots els espais: 

 Primera  planta:  totes  les  sales  són  accessibles menys  la  9  i  10  (s.  XVI,  cal  superar 
escalons superiors a 5 cm). 

 Segona planta: majoritàriament accessible. Presó inaccessible (força  superiors a 5 cm i 
passadissos estrets) i sala monogràfica inaccessible (també força escalons superiors a 5 
cm).  

 Tercera i quarta planta: accessibles. 

 Àmbit 3 – Exposicions temporals: només és accessible  la primera sala amb  l’ascensor 
de davant de la taquilla.  

 Aules pedagògiques (grups escolars) accessibles amb dificultats (1 escaló superior a 5 
cm). 
 

Taquilla adaptada a dos nivells.  
La visita es pot seguir fàcilment, objectes exposats a una alçada adequada. 
Dos  ascensors  mitjans  adaptats:  un  comunica  els  pisos  de  la  torre  on  hi  ha  l’exposició 
permanent i, l’altre comunica la planta baixa, la primera planta i l’exposició temporal.  
WC mixt adaptat a la zona de descans de la primera planta.  
Servei de préstec de cadira de rodes per a persones amb mobilitat reduïda.  
Zones de descans al llarg del recorregut.  
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 
Entorn exterior: situat a la part alta del Barri Vell amb carrers empedrats i irregulars. Cal salvar 
desnivells superiors al 12%. Difícil accés. 
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 3 places a la plaça dels Apòstols (accés difícil). 
Accés amb transport públic: parada més propera L7 Plaça Sant Domènec (no accessible). No hi 
ha parades accessibles en la proximitat. 
Taxi: Davant del museu.  
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Es  permet  tocar  algunes  reproduccions  exposades:  taula  tàctil  experimental  amb  capitells  i 
mènsules del romànic (planta 1) a més d’algun element a la sala monogràfica (planta 2). 
Audioguia sense audiodescripció en català, castellà, anglès i francès. 
Recorregut degudament senyalitzat, també en Braille. 
El mobiliari  expositiu no  obstaculitza  la  circulació,  a  excepció d’algun  obstacle  en  alçada no 
senyalitzat (sala 3). 
Bona il∙luminació dels espais, a excepció de l’espai de la presó.  
Ascensor adaptat amb botons en braille. 
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant.  
 

Textos  identificatius de  les peces  i textos explicatius complementaris en català, castellà, 
anglès i francès.  
Pantalla tàctil a  la zona de descans amb vídeos sense veu, només música, sobre el museu  i  la 
ciutat.  
Entrada  reduïda  de  3,5  €  per  a  la  persona  titular  de  la  targeta  de  discapacitat  i  un 
acompanyant. 
 

 
5.2.7. MUSEU TRESOR DE LA CATEDRAL 
Conserva notables obres d'art religiós, com ara el còdex del Beatus (s. X), el cèlebre Tapís de la 
Creació  (s.  XII),  un  conjunt  valuós  d'escultura,  pintura  i  argenteria  gòtiques  i  el  retaule 
renaixentista de Santa Helena (s .XVI). 
 
Plaça de la Catedral 
17004 Girona 
Telèfon: 972 427 189 
A/e: visites@catedraldegirona.org 
 

 

 
Accés per la plaça dels Apòstols:  

 Entrada principal accessible amb rampa. Per arribar‐hi, cal vorejar  la catedral  i salvar 
dos escalons superiors a 5 cm.  

 Entrada alternativa per a usuaris amb cadira de rodes per porta  lateral de la catedral. 
S’ha  de  trucar  al  telèfon  d’atenció  al  públic  972  427  189  en  el mateix moment  de 
l’arribada. 
 

La major part del recorregut és accessible, amb alguna excepció :  

 La visita al Museu Tresor de la catedral es pot seguir fàcilment.  

 La  visita  a  l’interior  de  la  catedral  es  pot  seguir  fàcilment  a  excepció  de  la  Capella 
Conventual amb escalons superiors a 5 cm.  

 El claustre de  la catedral és  inaccessible, amb escalons superiors a 5cm. L’interior  té 
zones de descans.  

 La sala del Tinell és  inaccessible i té un important volum d’escalons superiors a 5cm.   

 La capella de l’Esperança és de difícil accés amb un desnivell de 2 escalons superiors a 
5 cm.  
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Taulell d’atenció al públic no adaptat. No hi ha WC adaptat. 
Es pot disposar d’assistència puntual del personal del museu en tot moment.  
Entrada reduïda d’1,20 € per persones amb mobilitat reduïda i un acompanyant. 
 
Situada  a  la  part  alta  del  Barri  Vell,  amb  carrers  empedrats  i  paviment  irregular.  Cal  salvar 
desnivells superiors al 12%.  
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 3 places a  la plaça dels Apòstols a 15 m, amb 
bona accessibilitat fins a la catedral. 
Accés  amb  transport  públic:  parada  més  propera  L7  Plaça  Sant  Domènec,  a  180  m  (no 
accessible). Des de  la parada,  l’accés a  la catedral és dificultós, per carrers empedrats  i amb 
pendent. No hi ha parades adaptades en les proximitats.  
Taxi: plaça dels Apòstols, a 15 m.  
 

 
El museu i la catedral no disposen d’elements tàctils ni visites adaptades.  
Audioguia sense audiodescripció: en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus.  
Recorregut degudament senyalitzat i textos informatius contrastats. En alguns casos la lletra és 
lleugerament petita.  
Bona il∙luminació a l’interior de les sales. El mobiliari expositiu no obstaculitza la circulació. 
Alguna escala no senyalitzada. 
Entrada gratuïta per persones amb discapacitat visual i un acompanyant. 
 

 
Textos identificatius dels espais i les peces exposades.  
6 pantalles amb informació al llarg del recorregut, 5 de les quals sense so.  
Entrada reduïda d’1,20 € per persones amb discapacitat auditiva i un acompanyant. 
 

 
Textos identificatius de les peces exposades.  
No es fan visites ni tallers adaptats.  
Entrada gratuïta per persones amb discapacitat psíquica i un acompanyant. 

 
 

5.3. ALTRES EQUIPAMENTS 
 
5.3.1. FONTANA D’OR – CAIXAFÒRUM GIRONA 
Exemple excepcional a Catalunya d’arquitectura romàntica civil amb afegits gòtics. Actualment 
és la seu de les activitats culturals i exposicions de CaixaForum Girona. 
 

C/ Ciutadans, 19 
17004 Girona 
Telèfon: 972 209 836 
 

 

 
Entrada principal accessible mitjançant una rampa i porta automàtica de vidre. 
Circulació interior total a través de rampes fixes,  alguna de mòbil i de l’ascensor.  
Per sortir al pati interior cal demanar a recepció la col∙locació d’ una rampa mòbil.  
Un ascensor gran adaptat. WC mixt adaptat al segon pis. 
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Taulell d’atenció al públic a dues alçades. Mobiliari i armariets a una alçària adequada.  
Zones de descans al llarg de les sales i exposicions.  
Servei de préstec de cadires de rodes. Sala d’actes amb espais reservats per a usuaris de cadira 
de rodes.  
 
Entorn exterior: bona accessibilitat, amb voreres amb una amplada superior a 80 cm, excepte 
els extrems més pròxims a la pl. de l’Oli, l’amplada dels quals és inferior a 80 cm.  
Pàrquing  reservat  per  a  PMR  gratuït  més  proper:    1  plaça  a  la  pl.  Sant  Josep  a  110  m 
aproximadament.   
Accés en transport públic: parada més propera, L11, Cort Reial, a 110 m (accessible, vorera).  
Taxi: para davant del CaixaFòrum.  
 

 
La major part de les exposicions no ofereixen serveis adaptats. 
Senyalització escrita que indica les diferents sales. 
Ascensor adaptat amb botons en braille. 
Visita comentada cada dissabte a les 19 h en català. Per a altres idiomes cal reserva prèvia.  
 

 
Senyalització escrita que indica les diferents sales. 
Textos explicatius de les exposicions en català i castellà. Transcripció en un fullet en anglès que 
cal demanar a recepció.  
Visita comentada mitjançant radioguia cada dissabte a les 19 h en català. Per a altres idiomes 
cal reserva prèvia.  
Sala de conferències amb bucle d’inducció mòbil. 
 

 
Visites adaptades per a grups concertats amb reserva prèvia. 
 

 
5.3.2. MERCAT DEL LLEÓ 

 

 
 
El mercat municipal d’abastaments, conegut popularment com el Mercat del Lleó, és el centre 
de distribució del producte fresc a la ciutat. 
 
Pl. Calbet i Rubalcaba, S/N 
17004 Girona 
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Accés per  l’entrada principal  sense desnivell mitjançant una porta  corredissa  automàtica de 
vidre, situada a l’extrem oposat al riu Onyar..  
Circulació interior sense obstacles.  
Taulells de les parades no adaptats, a una alçada no accessible. 
2 WC adaptats separats per sexes, amb una barra abatible i sense barra fixa a la paret.  
 
Entorn  exterior:  circulació  accessible mitjançant  rampes  amb  un  pendent  inferior  al  6%  per 
salvar desnivells puntuals.  
Pàrquing reservat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça a la pl. Calvet i Rubalcaba a 20 m de 
l’entrada principal i 1 plaça al c. General Mendoza, a 50 m de l’entrada principal. 
Accés  amb  transport  públic:  parades més  properes,    L1,  L6,  L11, mercat  del  Lleó,  a  50 m 
(accessible, vorera). 
Taxi: para davant del mercat. 
 

 
5.3.3. CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ 
El  Centre  Cultural  la  Mercè  és  un  equipament  municipal  polivalent  i  pluridisciplinari  que 
gestiona  activitats  culturals  i  altres  iniciatives  diverses. Aquest  equipament  cultural  s’ubica  a 
l’antic convent de  la Mercè,   un edifici construït al segle XIV que va ser emprat com a hospital 
militar durant el segle XIX i part del XX. 
 
Pujada de la Mercè, 12 
17004 Girona 
Telèfon: 972 223 305 
ccm@ajgirona.cat 
 

 

 
Accés mitjançant una rampa amb barana i un escaló d’entre 2 i 5 cm a la porta. Porta sempre 
oberta.  
Circulació  interior:  planta  baixa  amb  claustre,  primer  pis  i  segon  pis  accés  amb  ascensor  i 
circulació sense obstacles . 
Recepció a la planta baixa inaccessible a causa de 2 escalons superiors a 5 cm. 
Bar a la planta baixa accessible sense desnivell i mobiliari també accessible.  
1 WC mixt a la planta baixa adaptat, amb una barra fixa a la paret i l’altra, abatible.   
1 ascensor de mida mitjana adaptat. 
 
Entorn exterior: circulació amb dificultats, paviment empedrat  i rampes amb pendents del 12 
% aproximadament. 
Pàrquing  reservat  per  a  PMR  gratuït  més  proper:  4  places  a  pl.  Catalunya  (amb  av.  Sant 
Francesc), a 300 m aproximadament. Accés per carrers de pendent elevat. 
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera,  L11  pl.  Del  Vi,  a  200 m  (no  accessible). 
Parada accessible més propera (plataforma): L6, L7 ,av. Sant Francesc, a 300 m. 
Taxi: para davant del Centre Cultural La Mercè. 
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5.3.4. ANTIC HOSPITAL SANTA CATERINA 
L’antic hospital de Santa Caterina és avui  la seu de  la Generalitat de Catalunya a Girona. Entre 
els seus principals atractius cal destacar  la  façana  i  l’edifici barroc, el pati de  les magnòlies,  la 
farmàcia hospitalària d’època barroca  i uns dels quadres més grans de  la història de  la pintura 
catalana: “El Gran dia de Girona" de Ramon Martí Alsia (1826‐1894). 
 
Passatge Arístides Maillol, S/N 
17002 Girona 
espaisantacaterina@gencat.cat 
www.facebook.com/espaisantacaterina  
 

 

 
Espai  Santa  Caterina:  circulació  interior  sense  obstacles.  Porta  principal  de  vidre  abatible 
manual, lleugerament pesada. 
 
Farmàcia de Santa Caterina: accés a través del pati de les Magnòlies, amb rampes  i empedrat 
irregular.  
 
Entorn exterior: bona accessibilitat. 
Pàrquing adaptat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça al c, Fontanilles, a 50 m, i 4 places a pl. 
Catalunya (amb av. Sant Francesc), a 230 m aproximadament. 
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera:  L1,  L6,  L11,  pl.  Catalunya,  a  120 m  (no 
accessible). Parades accessibles més properes: L6 L7, av. Sant Francesc, a 250 m (plataforma). 
L1, L2, L5, L7,   L11, Jaume  I / Generalitat (vorera),   entre 50 m (Espai Santa Caterina)  i 150 m 
(farmàcia). 
Taxi: para davant de l’antic Hospital Santa Caterina.  
 

 
5.3.5. CASA DE CULTURA 
L’antic  hospici  i  casa  de misericòrdia  de  la  ciutat  és  actualment  la  Casa  de  Cultura,  edifici 
polivalent que acull una gran varietat d’activitats culturals i exposicions durant tot l’any. 
 
Pl. Hospital, 6 
17002 Girona 
Telèfon: 972 202 013 
info@casadecultura.org 
 

 

 
Circulació interior sense obstacles mitjançant rampes i ascensor: accés a la sala d’exposicions i 
al pati interior.  
Porta principal sempre oberta amb un desnivell d’entre 2 i 5 cm.  
 
Entorn exterior accessible amb vorera d’entre 0’90 i 1’50 m d’amplada i paviment homogeni.  
Pàrquing reservat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça al c. Fontanilles, a 50 m, i 4 places a pl. 
Catalunya (amb av. Sant Francesc), a 230 m aproximadament. 
Accés amb transport públic: L1, L6, L11, pl. Catalunya a 120 m (no accessible) o L7 av. Álvarez 
de Castro a 120 m (no accessible). Parades accessibles més properes: L6 L7 av. Sant Francesc, a 
250 m (plataforma) i L1, L2,  L5,  L7,  L11, Jaume I / Generalitat a 200 m (vorera). 
Taxi: para davant de la Casa de Cultura.  
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5.3.6. AJUNTAMENT DE GIRONA 
 

Ubicat  a  l’emblemàtica  plaça  del  Vi,  l’edifici  de  l’Ajuntament  de  Girona  (S.  XV‐XX)  ha  patit 
constants transformacions al llarg de la seva història.  
 
Pl. del Vi, 1 
17004 Girona 
Telèfon: 972 419 010 
 

 

 
Accés principal sense desnivell amb terra empedrat homogeni.  
Entorn exterior: bona accessibilitat. 
Pàrquing reservat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça a la pl Sant Josep, a 150 m. 
Accés amb transport públic: parada més propera L11, pl. del Vi, a 10 m (no accessible). Parada 
accessible més propera: L6, L7, av. Sant Francesc, a 260 m(plataforma). 
Taxi: para davant de l’Ajuntament.  

 
5.4. ITINERARIS DE NATURA ACCESSIBLES 
 
5.4.1. RIBES DEL TER I LA DEVESA 
 

 

Aquest  itinerari us permetrà conèixer dos dels principals pulmons verds de  la ciutat, situats al 
nord‐oest del nucli urbà de Girona: el parcs de la Devesa i de les Ribes del Ter, situats a banda i 
banda del riu Ter.  

La Devesa és un dels espais més emblemàtics i característics de Girona. Es tracta d’un gran parc 
de més  de  40  hectàrees  de  terreny,  de  les  quals  aproximadament  tres  quartes  parts  estan 
ocupades per plàtans que es disposen en àmplies avingudes, formant un total de 6 illes. A l’altra 
banda del riu, el parc de  les Ribes del Ter és una gran zona oberta envoltada de vegetació de 
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ribera, situada davant del Pavelló esportiu Girona Fontajau. El parc forma part de l’espai natural 
de les Ribes del Ter, una zona humida que compren els marges del riu al seu pas per Girona.  

El fulletó explicatiu d’aquesta ruta està disponible a l’Oficina de Turisme. 

 

 

Recorregut practicable per a usuaris amb mobilitat reduïda  i/o en cadira de rodes, fàcil  i amb 
poc pendent. 

 
Mitjançant l’app Natura Local (Android/IOS), es pot disposar de locucions amb àudiodescripció 
de la ruta i els seus punts d’interès, en català, castellà, anglès i francès. 
 

 
Fulletó  turístic amb descripció de  la  ruta  i els punts d’interès. Mitjançant  l’app Natura  Local 
(Android/IOS), es pot disposar de vídeos  subtitulats  (català, castellà, anglès  i  francès)    i amb 
interpretació en llengua de signes (català, internacional) sobre la ruta i els seus punts d’interès. 
 

 
5.4.2. HORTES DE SANTA EUGÈNIA 
 
Aquest  itinerari us permetrà descobrir  la  importància que van tenir  la  indústria  i  les hortes de 
l’antic poble de Santa Eugènia de Ter, avui convertit en un dels barris més populars de la ciutat 
de Girona. 

D’aquesta manera,  la  ruta  ajuda  a  interpretar  els  nous  usos  de  l’espai:  com  s’ha  passat  de 
l’horta professional als horts urbans, com l’antiga fàbrica ha esdevingut un equipament cultural, 
com  un  mas  és  ara  un  centre  cívic  i  com  els  espais  marginals  han  estat  reconvertits  en 
aiguamolls urbans. 

El fulletó explicatiu d’aquesta ruta està disponible a l’Oficina de Turisme. 

 

 

Recorregut practicable per a usuaris amb mobilitat reduïda  i/o en cadira de rodes, fàcil  i amb 
poc pendent. 

 
Mitjançant l’app Natura Local (Android/IOS), es pot disposar de locucions amb àudiodescripció 
de la ruta i els seus punts d’interès, en català, castellà, anglès i francès. 
 

 
Fulletó turístic amb descripció de la ruta i els punts d’interès. 
Mitjançant  l’app  Natura  Local  (Android/IOS),  es  pot  disposar  de  vídeos  subtitulats  (català, 
castellà, anglès i francès)  i amb interpretació en llengua de signes (català, internacional) sobre 
la ruta i els seus punts d’interès. 
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5.4.3. HORTES DE SANTA EUGÈNIA I DEVESES DE SALT 
 
Aquest  recorregut,  compartit entre Girona  i Salt, us permetrà  conèixer  l’espai agrícola de  les 
hortes de Santa Eugènia i l’espai natural de les Deveses de Salt tot seguint la ribera del Ter, amb 
un recorregut que coincideix parcialment amb la via verda del Carrilet entre Olot i Girona. 
L’espai de  les hortes de Santa Eugènia situa a  l’oest del municipi de Girona, entre el barri de 
Santa Eugènia (antic municipi de Santa Eugènia de Ter) i el marge dret del riu Ter. L’agricultura 
de  la  zona  s’ha  anat  adaptant  als  canvis  socials de  l’entorn,  i  avui  en dia,  l’ús hortícola  està 
enfocat més a un ús social que no pas productiu. 

Les Deveses de Salt constitueixen un espai d’alt valor ecològic, un entorn ideal per gaudir d’una 
passejada en plena natura. 

El fulletó explicatiu d’aquesta ruta està disponible a l’Oficina de Turisme. 

 

 

Recorregut apte per a usuaris amb mobilitat  reduïda  i/o en  cadira de  rodes,  fàcil  i amb poc 
pendent. 

 
Mitjançant l’app Natura Local (Android/IOS), es pot disposar de locucions amb àudiodescripció 
de la ruta i els seus punts d’interès, en català, castellà, anglès i francès. 
 

 
Fulletó turístic amb descripció de la ruta i els punts d’interès. 
Mitjançant  l’app  Natura  Local  (Android/IOS),  es  pot  disposar  de  vídeos  subtitulats  (català, 
castellà, anglès i francès)  i amb interpretació en llengua de signes (català, internacional) sobre 
la ruta i els seus punts d’interès. 
 

 
5.4.4. VIA VERDA DEL CARRILET 
 

La  Via  Verda  és  una  ruta 
exclusiva  per  vianants  i 
ciclistes  que  aprofita  el 
traçat de l’antic tren de via 
estreta  que  unia  Girona 
amb Olot  (54km)  i  també, 
Girona  amb  Sant  Feliu  de 
Guíxols (39,7 km). Es tracta 
d’una  ruta  fàcil,  de  poc 
pendent  i apta per tots els 
públics;  un  dels  principals 
recursos cicloturístics de la 
demarcació. 
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Recorregut practicable per a usuaris amb mobilitat reduïda  i/o en cadira de rodes, fàcil  i amb 
poc pendent. 
L’empresa Cicloturisme i medi ambient, en col∙laboració amb el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, ofereix el servei de lloguer de bicicletes adaptades (handbike). 
  

Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/ca/lloguer‐de‐bicicletes/ 
 
 

 
L’empresa Cicloturisme i medi ambient ofereix el servei de lloguer de bicicletes tàndem. 
 

Cicloturisme i medi ambient 
C. Santa Eugènia, 11 Local 5 
Tel. 972 22 10 47 , info@cicloturisme.com 
http://www.cicloturisme.com/ca/lloguer‐de‐bicicletes/ 
 

 
5.5. CIRCUITS D’ORIENTACIÓ  
5.5.1. BARRI VELL 
 
Els circuits d’orientació són una proposta per descobrir el territori d’una manera entretinguda i 

divertida, combinant la descoberta del territori amb la iniciació a la metodologia d’orientació. 

Es tracta d’una activitat gratuïta, en la qual els usuaris amb l’ajut d’un plànol i unes pistes han 

de localitzar 10 punts de control situats en diversos sectors de la ciutat. El plànol es pot obtenir 

a l’Oficina de Turisme. 

El  circuit d’orientació del Barri Vell permet  conèixer els  racons amb més encants del  centre 

històric. Més informació a http://www.girona.cat/turisme/cat/orientacio.php 

 

 

Circuit d’orientació de 10 punts, ubicats en espais lliures de barreres arquitectòniques.  
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6. ALLOTJAMENTS 
6.1.  AC HOTEL PALAU BELLAVISTA***** 
Ofereix 74 habitacions amb un acurat disseny, fent honor a la nostra Ciutat pensant amb cases 
de colors apuntant al Riu Onyar... Totes  les habitacions estan equipades amb aire condicionat, 
Minibar gratuït, telèfon, equip musical, TV Satèl∙lit, etc.. Disposa d' una gran terrassa amb vistes 
a la ciutat de Girona, des d' on es pot gaudir del servei de bar i restaurant en èpoques estivals. 
Compte  amb  6  sales  de  reunions  i  un  equip  de  professionals  per  a  oferir‐li  assistència  i 
recolzament en l'organització de qualsevol acte. A banda posem a la seva disposició el servei de 
càtering dels germans Roca , per celebracions especials, casaments o menús de gala. 

 
Pujada Polvorins, 1 
17005 Girona 
Tel 872 080 670 
pbellavista@ac‐hotels.com 
http://www.hotelacpalaudebellavista.com/ 
HG‐002404 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel a través de l’entrada principal amb rampa i porta giratòria automàtica de vidre, 
amb sensor de presència i un polsador de velocitat més lenta. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
2 ascensors de mida mitjana adaptats. 
 
2 WC separats per sexes a la planta baixa adaptats amb una barra abatible i sense barra fixa a 
la paret.  
Bufet  autoservei  no  adaptat  i  parcialment  accessible,  amb  alguns  elements  a  una  alçada 
lleugerament alta.  
Accés a la terrassa sense desnivells.  
 
Habitacions:  
2 habitacions  adaptades  a  la planta baixa prop dels  serveis  centrals de  l’hotel,  amb un  llit 
doble.   
Alçada  adequada  dels  elements  a  manipular:  llums,  interruptors,  comandament  aire 
condicionat, etc. Armari amb penjadors baixos.  
WC  i dutxa dins  l’habitació adaptats. WC amb una barra abatible  i sense barra  fixa,  telèfon 
d’emergència  i dutxa amb  cadira ortopèdica mòbil, aixeta monocomandament  i  carxofa de 
dutxa regulable en alçada. Accés a la dutxa sense desnivell. 
 
Entorn exterior  i entrada: situat a  la part alta de  la ciutat, amb pendents superiors al 12 %. 
S’aconsella aparcar al pàrquing de dalt (planta baixa) i no al de la zona de convencions (planta 
‐1).  
Pàrquing interior: 1 plaça reservada a l’aparcament de l’hotel.  
Accés  amb  transport  públic:  parada  més  propera  L7,  pda.  Torre  Alfons  XII  a  260 m  (no 
accessible).  No  hi  ha  parades  de  bus  accessibles,  accés  complicat  amb  forts  pendents 
superiors al 12% i sense vorera ni plataforma.  
Taxi: para davant de l’hotel.   
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6.2. HOTEL GRAN ULTÒNIA**** 
Hotel inaugurat l'octubre de 2009 a només 10 minuts de l'estació de tren i autobusos. Ubicat en 
un privilegiat entorn  "La Catedral", Call  Jueu, Banys Àrabs, Fira comercial, Museu de  l'Art  i  la 
Universitat.  Disposa  de  71  habitacions  i  Suite,  on  predomina  la  llum  natural  i  les  línies 
minimalistes, totes elles equipades amb les més modernes instal∙lacions i nova tecnologies. Les 
instal∙lacions es completen amb sales de reunions modulars amb  llum natural  i capacitat per a 
400  persones,  adaptades  i  equipades  per  a  tot  tipus  d'esdeveniments, wifi  a  tot  l'hotel  i  un 
aparcament gran. 
 
Gran Via Jaume I, 22 ∙  17001 Girona 
Tel. 972 203 850 ∙ info@hotelsultoniagirona.com 
http://ca.hotelsultoniagirona.com/ 
HG‐002402 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel per l’entrada principal sense desnivell i amb una porta corredissa automàtica de 
vidre. Taulell d’atenció al públic adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir d’entre 1,20 i 1,50 m.  
3 ascensors de mida mitjana adaptats. 2 WC comuns a  la planta E completament adaptats  i 
separats per sexes.  
Bar i cafeteria accessible mitjançant una rampa amb el mobiliari adaptat, exceptuant la barra.  
Terrassa superior accessible. 
 
Habitacions:  
6 habitacions completament adaptades repartides una a cada planta, a l’extrem del passadís.   
Alçada del llit adequada. 
Alçada  adequada  dels  elements  a  manipular:  llums,  interruptors,  comandament  aire 
condicionat, etc.  
Armari amb porta corredissa i penjadors a una alçada adequada.  
WC i dutxa dins de l’habitació adaptats i amb telèfon d’emergència. 
 
Entorn exterior: vorera exterior amb una amplada d’entre 0,90 m i 1,5 m i gual rebaixat en els 
passos de vianants més propers.  
Pàrquing de l’hotel amb places reservades. 
Accés  amb  transport  públic:  parada  més  propera,  L1,  L2,  L5,  L6,  pl.  Constitució  a  200 m 
(accessible,  en  vorera). Altres  parades  accessibles  properes  (en  vorera):  L1,  L2,  L5,  L6,  L11, 
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Argadà a 230 m. 
Taxi: para davant de l’hotel.   

 
6.3. HOTEL CARLEMANY**** 
L'Hotel Carlemany, de 4 estrelles, és un dels més carismàtics de  la ciutat  i està situat al centre 
de Girona. És confortable, modern  i us ofereix un bon servei. És una opció excel∙lent tant pels 
negocis  com  pel  plaer.  El  seu  restaurant,  El  Pati  Verd,  és  conegut  per  la  seva  bona  cuina  i 
l'atractiu entorn. Sistema wi‐fi de connexió a internet a tot l'hotel. 
 
Plaça de Miquel Santaló 
17002 Girona 
Tel. 972 211 212 
Carlemany@carlemany.es 
www.carlemany.es 
HG‐002191 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a  l’hotel per  l’entrada principal amb una rampa  lateral  i una porta giratòria automàtica 
de vidre amb sensor de presència i un polsador de velocitat més lenta. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir d’entre 1,20 i 1,50 m. 
2 ascensors de mida mitjana adaptats. 
1 WC comú mixt a la planta baixa completament adaptat, amb ample de gir reduït. 
Bar – cafeteria accessible des de l’entrada del carrer i des de l’interior de l’hotel mitjançant una 
rampa senyalitzada amb el mobiliari adaptat, excepte la barra. 
Indigo Restaurant accessible des de l’interior de l’hotel. 
Bufet accessible des de l’interior de l’hotel amb la barra a una alçada adequada. 
Sala de reunions a la planta baixa i al primer pis, amb tarima i rampa mòbils. 
 
Habitacions: 
3 habitacions parcialment adaptades a la 2a i 3a plantes, accessibles mitjançant ascensors. 
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors,... 
WC i dutxa dins de l’habitació, parcialment adaptats. WC amb dues barres abatibles i banyera 
amb barra d’autoajuda fixa i carxofa de dutxa regulable en alçada. 
 
Entorn exterior i entrada: accés per pl. Miquel Santaló amb paviment pla i homogeni. 
Places reservades al pàrquing subterrani privat del c. Joan Maragall. Els clients de l’hotel tenen 
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descompte per al pàrquing i accés directe a l’hotel amb ascensor. 
Accés  amb  transport  públic:  parada  més  propera,  L11,  pl.  Miquel  Santaló  (accessible,  en 
vorera) a 50 m. Altres parades accessibles (en vorera): L1, L11, la Salle a 100 m. 
Taxi: para al c. Joan Maragall. 

 

 
 

 

6.4. HOTEL MUSEU LLEGENDES GIRONA CATEDRAL**** 
L'Hotel Museu Llegendes de Girona Catedral es troba al bell mig del centre històric de Girona, a 
un  pas  dels  atractius  turístics  de  la  ciutat.  Es  tracta  d'un  edifici  emblemàtic  del  segle  XIII 
totalment  restaurat  que  transmet  tot  l'encant  de  les  llegendes  de  Girona  gràcies  a  la  seva 
acurada  rehabilitació  i  decoració.  L'hotel  disposa  de  15  habitacions  exteriors,  10  Dobles  i  5 
Junior Dúplex. Cada habitació rep el nom d'una llegenda gironina diferent. Totes les habitacions 
disposen d'aire  condicionat  i  calefacció,  caixa  forta  electrònica,  telèfon, mini  bar,  TV de 26", 
satèl∙lit, dutxes amb efecte de pluja, assecador de cabell, accés gratuït a WIFI i com a amenitats 
hi ha barnussos, sabatilles i gels. HG‐002394. 
 
Portal del Barca, 4 
17004 Girona 
Tel 972 220 905 
info@llegendeshotel.com 
www.llegendeshotel.com 
HG ‐ 002394 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel per l’entrada principal amb un escaló de 5 cm i porta corredissa automàtica de 
vidre. A l’interior, porta pesada de vidre per accedir al vestíbul. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir de 1,20 m. 
1 ascensor de mida mitjana adaptat. 
1 WC comú mixt adaptat a la planta baixa, excepte  el mirall, a una alçada superior a 90 cm. 
Bufet esmorzar accessible amb la barra d’autoservei no adaptada. Personal a disposició en tot 
moment. 
 
Habitacions: 
1 habitació adaptada a la primera planta. 
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors,... 
WC i dutxa dins l’habitació. WC amb dues barres fixes, dutxa amb cadira ortopèdica. 
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Entorn exterior: carrer per a vianants empedrat. 
Pàrquing reservat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça a la pl. Sant Feliu, a 50 m. 
Accés amb transport públic adaptat: parada més propera, L11, al c. Jaume Pons i Martí a 100 m 
(accessible, en vorera). 
Taxi: para davant de l’hotel o a la pl. Sant Feliu. 

 
Espais comuns i circulació interior: 
Accés  principal  amb  un  petit  escaló  i  porta  de  vidre  senyalitzada  amb  color  no  contrastat. 
Segona porta interior de vidre senyalitzada. 
Circulació interior sense obstacles. 
Ascensor adaptat amb números en alt relleu i braille. No fa senyals sonors. 
 
Habitacions: 
Senyalització i numeració de les habitacions en braille. 
 
Altres serveis: 
Llibre en braille sobre les llegendes de Girona editat per l’ONCE, disponible per consultar. 
 

 
 

 
 
6.5. HOTEL DOUBLE TREE HILTON**** 
L'Hotel  Double  Tree  by  Hilton  està  convenientment  situat  al  costat  del  Auditori  Palau  de 
Congressos de Girona, entre el bell parc públic de  la Devesa  i el  centre històric de  la  ciutat. 
Cuina mediterrània amb tocs locals. Menú diari. Capacitat per 100 comensals. 
 
Joan Pons, 1 
17001 Girona 
info.dtgirona@uhr‐hoteliers.com 
www.girona.doubletreebyhilton.com 
HG‐002418 
 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel per l’entrada principal sense desnivell i porta giratòria automàtica de vidre amb 
sensor de presència i un polsador de velocitat més lenta. 
Taulell d’atenció al públic adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb ascensor i rampes. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
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2 ascensors de mida mitjana adaptats. 
1 WC comú mixt a la planta baixa completament adaptat amb una barra fixa a la paret i l’altra 
abatible, amb tirador d’alarma en cas d’emergència.  
Restaurant  i barra del bufet d’autoservei accessible  i  terrassa del restaurant accessible sense 
desnivells. 
Accés a la terrassa a la 6a planta mitjançant ascensor i una rampa amb un escaló final inferior a 
2 cm. Piscina no accessible. 
 
Habitacions:  
5 habitacions adaptades amb un llit doble repartides una a cada planta.   
Alçada del llit, alta. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, ... 
Alarma d’emergència al costat del capçal del llit. 
Armari amb penjadors adaptats mòbils.  
L’habitació comunica a través d’una porta interior amb l’habitació del costat. 
WC i dutxa dins de l’habitació adaptats amb una barra abatible i sense barra fixa al WC, telèfon 
i  tirador d’emergència  i dutxa amb seient plegable  i un petit escaló de 2 cm per accedir a  la 
dutxa. 
 
Entorn  exterior  i  entrada:  vorera  exterior  amb  una  amplada  d’entre  0,90 m  i  1,5 m  i  gual 
rebaixat en els passos de vianants més propers.  
 
Pàrquing  subterrani  de  l’hotel  de  pagament,  sense  places  reservades.    Cal  consultar 
disponibilitat de places grans amb la recepció de l’hotel.  
Pàrquing  reservat per a PMR gratuït més proper: 2 places  reservades a  l’exterior, davant de 
l’hotel, al c. Joan Pons.  
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera,  L11,  CAP  Güell,  a  50 m  (accessible,  en 
vorera). 
Taxi: para davant de l’hotel.   

 

 
 

6.6. HOTEL MELIÀ **** 
L'Hotel Meliá Girona,  situat estratègicament a  la  zona  comercial de  la  ciutat, disposa de 108 
habitacions  dobles  i  3  Junior  Suites.  Totes  les  habitacions  estan  totalment  renovades  i 
equipades  amb  TV  de  plasma  32''  interactiva  via  satèl∙lit, Canal  Plus,  climatització  individual, 
minibar, caixa de seguretat i pàrquing privat. Serveis gratuïts: gimnàs amb sauna i jacuzzi, Wi‐Fi, 
cafè i te a les habitacions. L'hotel disposa de 7 sales amb capacitat màxima per a 300 persones 
per a realitzar tot tipus de reunions i esdeveniments. 
 
 
 
Ctra Barcelona, 112 ∙ 17003 Girona 
Tel. 972 400 500 ∙ melia.girona@melia.com 
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www.melia‐girona.com 
HG‐002144 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés alternatiu a  l’hotel, al costat de  l’entrada principal  i correctament  senyalitzat, per una 
porta  de  vidre manual  abatible  amb  un  timbre  al  costat  i  rampa  interior  per  accedir  a  la 
recepció de l’hotel.  
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació  interior  amb  ascensor.  Passadissos  amb  una  amplada  adequada  i  espais  de  gir 
d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
1 ascensor de mida mitjana adaptat per accedir a les habitacions i altres espais de l’hotel. 
Restaurant i barra del bufet autoservei accessible a través d’un ascensor alternatiu no adaptat, 
però practicable. 
Wellness Center i gimnàs no accessibles. 
 
Habitacions:  
1 habitació parcialment adaptada al primer pis amb un o dos llit individuals.  
Amplada de pas estreta en alguns punts. 
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, etc.  
Alarma d’emergència al costat del capçal del llit. 
 
 

WC  i  banyera  dins  de  l’habitació.  WC  adaptat  amb  dues  barres  abatibles,  sense  espai 
d’aproximació  lateral.  Banyera  amb  seient  mòbil  i  barres  fixes  d’autoajuda,  aixeta 
monocomandament i carxofa de la dutxa regulable en alçada. 
 
Entorn exterior: vorera exterior amb una amplada d’entre 0,90 m  i 1,5 m  i rampa per accedir 
des de la calçada. Pàrquing de l’hotel: 1 plaça reservada al pàrquing subterrani de l’hotel.  
Accés amb  transport públic: parada més propera, L2 c. de Barcelona a 50 m,  (accessible, en 
vorera). 
Taxi: para davant de l’hotel.  

 
 

 
 
 
 

6.7. HOTEL CIUTAT DE GIRONA **** 
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L'HOTEL  CIUTAT DE GIRONA  està  situat  en  ple  centre  històric  i  comercial  de  la  ciutat,  a  10 
minuts  a  peu  de  l'Auditori  i  també  de  l'estació  de  tren  de  l'AVE.  Disposem  d'una  exclusiva 
piscina  climatitzada amb  jacuzzi  i  sortidors d'aigua que  faran que pugui gaudir de  la màxima 
relaxació. L'Hotel Ciutat de Girona posa a la seva disposició un espai pensat per a l'esport; la sala 
de  ciclisme  indoor  amb  sessions  d'1  hora  de  durada.  La  nostra  sala  de  reunions,  totalment 
equipada i amb servei de Wi‐Fi gratuït, completa els nostres serveis. El restaurant Blanc serveix 
productes locals, tots ells produïts a un màxim de 100km. 
 

C/ Nord, 2 
17002 Girona 
Tel. 972 483 083 
info@hotel‐ciutatdegirona.com 
http://www.hotelciutatdegirona.com/es 
HG‐002387 
 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel a través de la porta principal giratòria automàtica. Possibilitat d’aturar la porta i 
obrir‐la manualment.   
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació interior a través d’ascensor. Passadissos amb un ample adequat i espais de gir entre 
1,20 i 1,50 m.  
1 ascensor de mida mitjana.  
Barra ubicada al hall no accessible.  
Bufet amb barra d’autoservei a dos nivells, un accessible i l’altre no accessible. 
WC  comú mixt  adaptat  amb una barra  fixa  i una barra  abatible,  a  la planta  ‐1,  accessible  a 
través d’ascensor.  
Sala ciclisme indoor i piscina no accessibles. 
 
Habitacions:  
1 habitació adaptada al primer pis amb dos llit individuals.  
Alçada del llit adequada, lleugerament alta. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, etc.  
Telèfon al costat del capçal del llit. 
WC i dutxa dins de l’habitació. WC adaptat amb una barra fixa i una abatible. Dutxa amb seient 
fixe  plegable  i  barres  fixes  d’autoajuda,  aixeta  monocomandament  i  carxofa  de  la  dutxa 
regulable en alçada. 
 
Entorn exterior: zona de vianants empedrada amb un ample major a 1,5 m. Pàrquing reservat 
per PMR gratuït més proper: 1 Plaça a la Plaça Santa Susanna, davant l’església del Mercadal a 
120 m. 
Accés amb transport públic: parada més propera L11 CAP Santa Clara (accessible, en vorera) a 
100 m. Taxi: para davant de l’hotel.   
 

 
Espais comuns i circulació interior:  
Accés principal a través de porta giratòria automàtica de vidre senyalitzada.  
Circulació interior sense obstacles.  
Ascensor adaptat amb números en alt relleu i Braille. No fa senyals sonores.  
Habitacions:  
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Numeració de les habitacions en relleu negatiu. 
Altres serveis: 
Telèfon al capçal del llit amb els números de mida gran i de color contrastat i en Braille. 
 

 
 

 
6.8. B&B GIRONA 3 *** 
Disposa de 93 cambres. Inaugurat el 2008. Situat al costat de l'Espai Gironès. 1km Girona ‐ 10 
km Aeroport. Bufet esmorzar gratuït. 
 
Camí dels Carlins, 10 
17190 Salt 
girona@hotelbb.com 
https://www.hotel‐bb.es/es 
HG‐002380 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel a través de rampa i porta principal corredissa automàtica de vidre. 
 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació  interior  amb  ascensors.  Passadissos  amb  una  amplada  adequada  i  espais  de  gir 
d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
2 ascensors de mida mitjana adaptats.  
Bufet esmorzar amb barra autoservei accessible. 
WC comú mixt adaptat amb una barra fixa i una barra abatible, amb tirador d’emergència.  
 
Habitacions:  
3  habitacions  dobles  adaptades  a  la  primera  planta  amb  una  porta  que  comunica  amb 
l’habitació del costat.  
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, etc.  
Penjadors accessibles.  
Telèfon i tirador d’emergència al costat del capçal del llit. 
WC i dutxa dins l’habitació. WC adaptat amb una barra fixa i una d’abatible. Dutxa amb seient 
fix  plegable  i  barres  fixes  d’autoajuda,  aixeta  monocomandament  i  carxofa  de  la  dutxa 
regulable en alçada. 
 
Entorn exterior i entrada: vorera amb una amplada d’entre 0,90 m i 1,5 m i gual rebaixat en els 
passos de vianants. Pàrquing de l’hotel: 3 places reservades al pàrquing exterior .  
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Accés amb transport públic: parada més propera L3 i L4, Espai Gironès (accessible, en vorera) a 
400 m.  
Taxi: para davant de l’hotel.   
 

 
 

 
6.9. HOTEL IBIS GIRONA ** 
 L'hotel Ibis Girona, situat a l'entrada nord de la ciutat, rodejat de parcs, està proper al Palau de 
Congressos, al Palau d'Esports i a les principals atraccions turístiques de Girona. Provist de 115 
habitacions, totes elles insonoritzades i amb climatització, un modern bar Rendez‐Vous obert 24 
hores,  i un restaurant "Vi  i Cia", per descobrir els millors vins de  la regió. L'hotel, equipat amb 
sistemes WIFI, pàrquings gratuïts i garatge de pagament privat. 
 
C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 391 538  
http://www.ibis.com/es/espana/index.shtml 
HG‐002401 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés  a  l’hotel per  l’entrada principal  sense  desnivell  i  amb porta  corredissa  automàtica  de 
vidre. 
Taulell d’atenció al públic adaptat a dues alçades. 
Circulació  interior  amb  ascensor.  Passadissos  amb  una  amplada  adequada  i  espais  de  gir 
d’entre 1,20 i 1,50 m.  
1 ascensor de mida mitjana adaptat. 
2 WC comuns a la planta baixa completament adaptats amb una barra abatible i separats per 
sexes.  
Bufet accessible amb el mobiliari adaptat i barra a dos nivells. 
 
Habitacions:  
4 habitacions adaptades a la planta baixa a prop dels serveis centrals. 
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors,... 
WC  i dutxa dins  l’habitació. WC  sense barres  i dutxa amb  seient, barra abatible  i carxofa de 
dutxa regulable en alçada. 
Entorn exterior: vorera exterior amb una amplada d’entre 0,90 m i 1,5 m i gual rebaixat en els 
passos de vianants més propers.  
1  plaça  reservada  al  pàrquing  exterior  de  l’hotel  i  1  plaça  reservada  al  pàrquing  cobert  de 
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l’hotel.   
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera,  L6  Sarrià  de  Ter  per  l’Hospital  a  150 m 
(accessible, en vorera). 
Taxi: para davant de l’hotel 
 

 
 

 
6.10. HOTEL B&B 2 ** 
 
C/ Martí Pol, 11 
17190 Salt  
Tel. 972 439 487  
Hotel.girona@sidorme.com 
http://www.sidorme.com 
HG‐00398 
 

 

 
Espais comuns: 
Escaló d’entre 2  i 5  cm per entrar al portal de  l’hotel  i accés a  través de  la porta principal 
corredissa automàtica de vidre. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
Ascensor de mida mitjana adaptat.  
Bufet esmorzar amb barra autoservei accessible, lleugerament alta. 
WC comú mixt adaptat amb una barra fixa i una d’abatible, situat a la planta baixa i accessible 
amb una rampa.  
 
Habitacions:  
4 habitacions dobles adaptades a la planta baixa, a prop dels serveis centrals de l’hotel.  
Alçada del llit adequada. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, etc.  
Telèfon al costat del capçal del llit. 
WC i dutxa dins l’habitació adaptats amb una barra fixa i una d’abatible.  
Dutxa amb seient fix plegable i barres fixes d’autoajuda, aixeta monocomandament i carxofa 
de la dutxa regulable en alçada. 
 
Entorn exterior i entrada: vorera amb d’una amplada d’entre 0,90 m i 1,5 m i gual rebaixat en 
els passos de vianants.  
Pàrquing de  l’hotel: 2 places  reservades  al pàrquing  exterior de  l’hotel. Accés  a  l’hotel pel 
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pàrquing a través de la porta d’emergència abatible manual amb un escaló d’entre 2 i 5 cm. 
Accés  amb  transport  públic:  parades més  properes,  L3  i  L4,  Espai Gironès  (accessibles,  en 
vorera) a 240 m. 
Taxi: para davant de l’hotel.   

 

 

 

6.11. IBIS BUGET GIRONA COSTA BRAVA ** 
 

C/ Francesc Ferrer, 16‐18 
17006 Girona 
Tel. 972 110 846 
A/E: h6815@accor.com 
http://www.accorhotels.com/es/hotel‐6815‐ibis‐budget‐girona‐costa‐brava/index.shtml 
HG‐002400 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’hotel per l’entrada principal sense desnivell i porta corredissa automàtica de vidre. 
Taulell d’atenció al públic adaptat a dues alçades. 
Circulació  interior  amb  ascensor.  Passadissos  amb  una  amplada  adequada  i  espais  de  gir 
d’entre 1,20 m i 1,50 m.  
1 ascensor de mida mitjana adaptat. 
2 WC comuns a la planta baixa amb una barra abatible i separats per sexes.  
Bufet accessible amb el mobiliari adaptat i barra d’autoservei a una alçada adequada. 
 
Habitacions:  
4 habitacions adaptades a la planta baixa a prop dels serveis centrals. 
Llit lleugerament baix. 
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors,... 
WC i dutxa dins l’habitació parcialment adaptats amb una barra abatible al lavabo i carxofa de 
dutxa regulable en alçada. 
 
Entorn exterior i entrada: 
Vorera  exterior  amb  una  amplada  d’entre  0,90 m  i  1,5 m  i  gual  rebaixat  en  els  passos  de 
vianants més propers.  
1  plaça  reservada  al  pàrquing  exterior  de  l’hotel  i  1  plaça  reservada  al  pàrquing  cobert  de 
l’hotel.   
Accés  amb  transport  públic:  parada més  propera,  L6  Sarrià  de  Ter  per  l’Hospital  a  150 m 
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(accessible, en vorera). 
Taxi: para davant de l’hotel.  

 
 

 
 
6.12. ALBERG CERVERÍ 
C/ Ciutadans, 9 ∙ 17004 Girona 
Tel 972 218 003 
www.xanascat.cat 
 

 

 
Espais comuns: 
Accés a l’alberg per l’entrada principal amb una rampa i una porta de vidre abatible manual. 
Taulell d’atenció al públic no adaptat a dues alçades. 
 
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de 
gir de 1,20 m. 
1 ascensor de mida mitjana adaptat. 1 WC comú mixt a la planta baixa, adaptat. 
Zona d’autoservei amb la barra i el mobiliari accessibles a la planta baixa. 
 
Habitacions: 
1 habitació amb quatre lliteres (8 llits) a la 2a planta i 1 habitació amb 2 lliteres (4 llits) a la 3a 
planta. 
Alçada del llit inferior, baixa. Possibilitat de desmuntar el llit superior de la llitera (sota petició). 
WC  i dutxa adaptats dins  l’habitació. Dutxa amb  seient  fix  i carxofa de  la dutxa  regulable en 
alçada. Una de les dutxes té un petit escaló d’entre 2 i 5 cm. 
 
Entorn exterior: vorera exterior d’entre 0,90 i 1,20 m i paviment homogeni. 
Pàrquing reservat per a PMR gratuït més proper: 1 plaça a la pl. Sant Josep, a 70 m. 
Accés amb transport públic: parada més propera, L11, pl. del Vi (davant l’ajuntament) a 110 m 
(no accessible). Altres parades properes accessibles: L11, Cort Reial, a 180 m (en vorera)  i L6, 
L7, L11, av. Sant Francesc (amb plataforma). 
Taxi: para davant de l’alberg. 
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Habitació 8 llits (4 lliteres) 

 

Habitació 4 llits (2 lliteres) 

 
 

 
6.13. HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC SANT FRANCESC 18, 2N I 3ER 
Habitatges  d’ús  turístics  de  3  places,  completament  adaptats  per  a  persones  amb mobilitat 

reduïda  i  amb  adaptacions  per  persones  amb  discapacitat  visual.  Es  tracta  de  dos  acollidors 

habitatges,  amb  tots  els  serveis  (WIFI,  aire  acondicionat,  electrodomèstics,  caixa  forta,  ...) 

situats a l’Av. Sant Francesc, a tocar del centre històric de la ciutat. 

Av. Sant Francesc, 18  2n/3er 
Tel 607 11 75 43 
santfrancesc18@gmail.com 
HUTG ‐ 028735  / HUTG ‐ 028736 
 

 

Entrada  principal  amb  porta  abatible  automàtica  (comandament  a  distància  per  entrar  i 

comandament i interruptor per sortida). Accés a ascensor sense desnivells via rampa. 

Ascensor de mida mitjana amb botons a alçada adequada, en alt‐relleu, braille  i amb  sensor 

lluminosos. Barra interior. Escales amb bandes antilliscants. 

 

Interior  de  l’habitatge  amb  ample  de  pas  i  gir  suficient  (en  general  superior  a  1’50  m, 

puntualment 1’20). Habitatge del tercer pis sense desnivell, segon pis petit desnivell però amb 

rampa. 
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Aigüera  i  cuina  amb  espai  d’aproximació  inferior  i  a  alçada  adequada.  Electrodomèstics 

(frigorífics, forn‐microones, rentadora‐secadora i rentavaixelles) a alçada adequada. Aixeta amb 

monocomandament. 

 

Habitació amb llits articulats individualment fins a posició a 90 graus per facilitar la transferència 

(dos  llits  convertibles a  llit de matrimoni). Tauletes de nit  i  llit movibles per ajustar distància 

d’aproximació  al  llit.  Armari  amb  baldes  i  calaixos  a  alçada  adequada,  portes  corredisses. 

Disponibilitat de tres densitats de coixins (tou, mig, dur). 

 

Bany amb portes corredisses i a un sol nivell. Dutxa adaptada totalment ajustable mitjançant un 

sistema  de  guies:  ajust  lateral  i  en  alçada,  i  possibilitat  d’intercanviar  cadira  de  dutxa  i 

comandaments (aixetes).  

WC  amb  dos  barres  abatibles.  Pica  amb  espai  d’aproximació  inferior  i  aixeta 

monocomandament. Tots els elements a alçada adequada. 

 

  
Entrada principal sense desnivells. Ascensor de mida mitjana amb botons en alt‐relleu i braille.  

Espai interior ample i sense desnivells (habitatge del segon pis amb rampa per salvar un petit 

desnivell). Sense elements en alçada que pugin obstaculitzar el pas. Indicacions en braille dels 

principals elements de l’habitatge. 

Cuina amb comandaments analògics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


