RUTA SANTA CATALINA
Parc de Sa Feixina

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 4 m d'ample i 2,20 m d'ample lliure. Paviment de peces
prefabricades de formigó tipus “panot” que no dificulta la circulació, guals rebaixats amb senyalització podotàctil en
encreuament entre Feixina i c/ d'Anníbal.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni amb senyalització podotàctil en els guals rebaixats. Presència d'arbres sense reixeta i
de 5 cm aprox. de profunditat. S'aconsella a les persones amb discapacitat visual anar acompanyades a causa de la
presència d'un carril bici sense senyalització accessible en un tram de vorera en la qual comparteixen espai els
vianants i els ciclistes.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims. Panell
iconogràfic amb els serveis del parc, així com activitats permeses o no permeses.

Carrer d'Anníbal

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 3 m d'ample en el costat dret (2 m d'ample lliure) i de 3 m
d'ample en el costat dret (1,80 m d'ample lliure).
Carrer de velocitat limitada a 30 Km/h.
Paviment de peces prefabricades de formigó tipus “panot” que no dificulta la circulació, guals rebaixats en
encreuaments amb c/ de Pou i Feixina sense senyalització podotàctil. Embornal en vorera dreta: 0,15 m d'ample,
0,02 m buit orificis
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni. Senyalització podotàctil en alguns dels guals rebaixats. Presència d'arbres sense
reixeta i de mobiliari urbà en els laterals (contenidors, fanals, etc.).
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

MERCAT DE SANTA CATALINA
DADES PRÀCTIQUES

Plaça Navegació s/n 07013 Palma de
Mallorca
Tel: 971 730 710
Email: info@mercatdesantacatalina.com
Web: mercatdesantacatalina.com
Horari:
Dilluns a dissabte de 7h a 17h

INFORMACIÓ GENERAL
El Mercat municipal de Santa Catalina es troba situat en la barriada de Palma del mateix nom, tradicionalment una
zona de pescadors en trobar-se molt prop de la mar, al costat del port de la ciutat i el Passeig Marítim.
Les seves especialitats són: Peix, marisc, congelats, carn, especialitats gastronòmiques, embotits, formatges, fruita,
verdura, flors i plantes, adobats, olives, vinoteca, bars, fleques i pastisseries. També existeixen altres serveis com a
tallers de cuina i mercat exterior de roba els dimarts i dissabtes.
ACCESSIBILITAT FÍSICA
ACCÉS
S'accedeix al mercat per les quatre cantonades de l'edifici, i tres d'elles són accessibles per a usuaris de cadira de rodes
mitjançant les pròpies voreres en pendent. L'entrada a la Plaça de la Navegació té dos esglaons.

INTERIOR
El paviment és de rajoles antilliscants.
Els passadissos tipus són de 2,90 m o 2,63 m d'ample, encara que alguns es poden estrènyer fins a 1,30 m. En alguns
passadissos hi ha bars amb tamborets, però sempre queda espai suficient per a passar. En els passadissos es troben
reixetes amb buits de 2 cm..
LAVABO ADAPTAT
Disposa de lavabo reservat per a usuaris en cadira de rodes. S'accedeix a través d'una petita rampa antilliscant de 69
cm de llarg i 1,09 m d'ample amb 14% de pendent.
Segueix una porta corredissa amb pas lliure de 72 cm. Hi ha un timbre per a sol·licitar el seu ús i hi ha sempre algú
disponible per a obrir. Dimensions del lavabo: 1,48 m d'ample i 2,25 m de profunditat. No es pot inscriure un diàmetre
de 1,50 m. Altura del vàter de 47 cm i del lavabo de 82 cm.
ACCESSIBILITAT VISUAL
A les cantonades d'entrada hi ha paviment amb senyalització podotàctil, però no a l'interior del mercat.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
En hores punta pot haver-hi prou soroll. No hi ha bucle magnètic.

Carrer Pou – Carrer Fàbrica

Les imatges es troben en ordre (esquerra a dreta), a cada encreuament li correspon una imatge
ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 1,90 m d'ample en el costat dret (1,35 m d'ample lliure) i de
1,90 m d'ample en el costat esquerre. Paviment de pedra que no dificulta la circulació però amb obstacles freqüents
com a fanals o vehicles pujats a la vorera que dificulten el pas d'una persona amb problemes de mobilitat.
-Encreuament Pou/Anníbal: paviment podotàctil, voreres rebaixades
-Encreuament Pou/Pursiana: voreres rebaixades, no paviment podotàctil
-Encreuament Pou/Fàbrica: canvi de paviment (c/ Fàbrica és per als vianants), voreres al mateix nivell que paviment c/
Fàbrica
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni amb voreres rebaixades i senyalització podotàctil variable en funció de l'encreuament.
Obstacles freqüents com a fanals o vehicles pujats a la vorera que dificulten el pas d'una persona amb problemes de
visibilitat.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

Carrer Fàbrica

ACCESSIBILITAT FÍSICA
- Tipus de via: ·Per als vianants
- Ample via: ·13,90 m
- Ample lliure
·Lateral dret: 2,30 m
·Lateral esquerre: 2,20 m
·Pas central: 3,00 m
-Paviment
· En lleuger pendent lateral (descendent des de la façana dreta cap a dos terços de l'ample del carrer)
-Embornals: NO
-Bol·lards: NO
-Escocells
·Sòcol: NO

Existència de mobiliari urbà tal com bancs i jardineres prefabricades de formigó.

ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl homogeni i regular però amb escocells sense reixeta que poden dificultar la circulació per a persones amb
discapacitat visual.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim.

Carrer Cotoner

Les imatges es troben en ordre (esquerra a dreta), a cada encreuament li correspon una imatge
ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb totes dues voreres de 3 m d'ample (1,80 m d'ample lliure). Paviment de
pedra que no dificulta la circulació però amb obstacles freqüents com a fanals que dificulten el pas d'una persona amb
problemes de mobilitat.

-encreuament amb c/ Fàbrica (per als vianants): canvi de paviment
-encreuament amb c/ Pursiana: vorera rebaixada, no paviment podotàctil
-encreuament amb c/ d'Anníbal: vorera rebaixada, paviment podotàctil en pas de vianants
-encreuament amb c/ La Barrera de Baix, c/ Dameto: vorera rebaixada, no paviment podotàctil, bol·lards (pals
metàl·lics) Zones en què el paviment és irregular.
-encreuament amb c/ Bayarte: bol·lards, ample lliure puntual vorera esquerra (senyal): 1,35 m, voreres
semirrebaixades
-encreuament amb c/ Sant Magí: voreres rebaixades, canvi de paviment (c/ Sant Magí) (foto 8141), paviment podotàctil
en passos de vianants.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni amb voreres rebaixades però sense senyalització podotàctil en moltes d'elles. Obstacles
freqüents com a fanals, bol·lards o arbres sense reixeta que dificulten el pas d'una persona amb discapacitat visual.
Bastant material de mobiliari de diferents restaurants.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

Carrer de Sant Magí

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 5,30 m d'ample en el costat dret (3,50 m d'ample lliure perquè
han pintat un carril bici) i de 2,35 m en el costat esquerre. Guals rebaixats i bol·lards en la vorera dreta, enfront de
l'Església.
A partir de la plaça de l'església la vorera passa a ser en el costat dret de 2,20 m d'ample i de 2,35 en l'esquerre.
Havent-hi obstacles com a senyals, escombraries o algun esglaó que sobresurt.

ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni amb voreres rebaixades, i amb paviment podotàctil en el pas de vianants de la vorera
dreta i sense ell en el de la vorera esquerra. S'aconsella que la persona amb discapacitat visual vagi amb acompanyant
a causa de la presència de carril bici en un tram de la vorera que han de compartir els vianants i els ciclistes.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

Carrer del Molins de Migjorn

ACCESSIBILITAT FÍSICA

-Tipus de via: Per als vianants/Vehicles (accés restringit)
-Ample via:·7,20 m
-Ample lliure
Lateral dret: 2,70 m
Lateral esquerre: 2,70 m
(palmera i control passo vehicles en zona central – bol·lards tipus pal metàl·lic en façanes)

Paviment
Empedrat irregular, relliscós quan està mullat
Embornals: SÍ (buits de 4,5x4,5 cm)
Bol·lards: SÍ
Escocells
Sòcol: SÍ
Anivellat: NO
Reixeta: NO
Mobiliari urbà: NO
Observacions
Carrer en pendent ascendent cap a Plaça del Vapor
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl empedrat irregular, relliscós quan està mullat que pot dificultar la circulació per a persones amb discapacitat visual.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim.

Plaça del Vapor

ACCESSIBILITAT FÍSICA
-Tipus de via: Per als vianants/Vehicles (accés restringit)
-Ample via: ·Variable
-Paviment
Empedrat irregular, relliscós quan està mullat
Embornals: SÍ (buits de 4,5x4,5cm)
Bol·lards: NO
Escocells i jardineres
Sòcol: SÍ QUE
Anivellat / Reixeta: NO
-Mobiliari urbà: fanals, papereres, aparcament bicis
-Observacions: la plaça s'estreny i es converteix en carrer en la zona de mirador. Apareixen dues voreres a banda i banda
d'aquest tram, de difícil accés per a persones amb mobilitat reduïda, però es pot continuar passejant per la zona central
en tractar-se d'una zona per als vianants amb accés restringit a vehicles.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl empedrat irregular i relliscós quan està mullat que pot dificultar la circulació per a persones amb discapacitat visual.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim.

Accés a carrer Molí d’en Garleta per Plaça Vapor

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Per a accedir a la c/ Molí d'en Garleta des de la plaça del vapor existeixen dues opcions:
1- c/ Cabrinetty i c/ Hams
2- c/ Terrer
-Tipus de via: Per als vianants/Vehicles (accés restringit)
-Ample via
1-c/ Terrer: variable, punt estret 3,70 m.
2-c/ Cabrinetty: 9,90 m
-Ample lliure
1- c/ Terrer: variable
2- c/ Cabrinetty
vorera dreta: 1,90 m, vorera esquerra: 1,20 m
pas central: 6,80 m
Les voreres no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, però en tractar-se d'una zona amb circulació
restringida a vehicles es pot passejar pel centre de la via. Encara que el paviment és irregular en tractar-se de pedra
tipus lloses.

Paviment: ·Empedrat irregular, relliscós quan està mullat
Embornals: SÍ
Bol·lards: NO
Escocells: 1- c/ Terrer: NO / 2- c/ Cabrinetty (voreta dreta)
Sòcol: NO
Anivellat: NO
Reixeta: NO
Mobiliari urbà: NO

ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl empedrat irregular i relliscós quan està mullat que pot dificultar la circulació per a persones amb discapacitat
visual.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim..

Carrer Hams

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram semipeatonal amb restriccions (accés vehicles només veïns), de 5,50 m d'ample. Embornal de dimensions
50x70 cm, orificis de 2,5 cm. Accés com a continuació de c/ Cotoner mitjançant escales, accés per a persones amb
mobilitat reduïda per plaça Vapor.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni sense voreres i sense senyalització podotàctil. Escales en accés a c/ Cotoner.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA

Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

Carrer del Molí d'en Garleta

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram semi vianant amb restriccions (accés vehicles només veïns), d'ample variable. Embornal de dimensions 50x210
cm, orificis de 2,5 cm. Guals rebaixats.
- Accés com a continuació de c/ Cotoner mitjançant escales.
- Sortida a c/ Sant Magí mitjançant escales.
- Vorera rebaixada, bol·lards i canvi de paviment en sortida a c/ Sant Magí.
- Accés persones amb mobilitat reduïda per plaça Vapor - c/ Hams
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni, paviment petri tipus lloses amb voreres rebaixades però sense senyalització
podotáctil. Existència d'escales i de vehicles puntuals que poden dificultar el pas d'una persona amb discapacitat
visual.
C/ Moruna rampa lateral amb obstacle.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

