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Innovació en 

l’accessibilitat: millores

en la supressió de barreres

arquitectòniques



Solucions en accessibilitat



Marià Santiago
Assessor Tècnic de Válida sin barreras

Em dic

www.validasinbarreras.com

Especialista en solucions per a l’accessibilitat i la 

supressió de barreres arquitectòniques

Apassionat dels reptes difícils

“Cada cas té una solució a mida”

U n  m i c a  s o b r e  m i …



Válida sin barreras

Solucions en accessibilitat que fan la vida més fàcil i segura a les persones

Empresa de referència d’àmbit estatal amb més de 20 anys en el sector

Parc amb més de 10.000 màquines instal·lades:

Cadires salvaescales

Plataformes salvaescales

Elevadors

Ascensors

Solucions especials

www.validasinbarreras.com



en habitatges, comunitats, negocis, 

edificis públics i privats

Accessibil itat



+10.000 
MÀQUINES

INSTAL·LADES



Camp Nou, F.C. Barcelona
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INSTAL·LACIONS RECENTS
realitzades a tot l’àmbit nacional



CAS 
Facultad de Ciencias de la Información,

Universidad Complutense de Madrid.
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Cas   - Situació inicial1



• Edifici de pública concurrència  Centenars de persones diàriament

• No és accessible

• No ascensor: no pressupost suficient

• Escala en espiral amb un pas de 1.246mm

• Desnivell vertical de: 4.800mm

SITUACIÓ:



SOLUCIONS?











cas1.mov


CAS 
Xalet privat amb rampa
a Sant Elm (Mallorca)
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Cas   - Situació inicial2

cas2.mp4


SITUACIÓ:

• Xalet particular

• Usuari en cadira de rodes

• Desnivell de 13 metres amb una pendent de 45º 

• No transitable

• Habitatge al costat del mar 



SOLUCIONS?











Casa particular multiplanta

CAS 3



Cas   - Situació inicial3



SITUACIÓ:
• Casa particular

• L’usuari viu sol. 56 anys. Utilitza cadira de rodes

• Escala molt estreta: 842mm 

• Desnivell a superar: 4 plantes

• No hi ha viabilitat per a la instal·lació d’un ascensor

• L’usuari vol la màxima autonomia


