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Avda. Cortes Valencianas, 60
http://www.palcongres-vlc.com
palcon@palcongres-vlc.com
+34 963 179 400
Horari: obertura general de 8.30 a 18.30 h. Variable segons els esdeveniments

Situat en una avinguda plana, de voreres amples i sense obstacles, amb
paviment homogeni.
Disposa de personal d’assistència per a persones amb discapacitat i de servei
mèdic per als esdeveniments de més de 800 persones. Té una cadira de rodes a
disposició dels visitants.
Hi ha un protocol d’evacuació específic per a les persones amb discapacitat.
Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats amb informació
sobre els espais i els itineraris.
La cafeteria ofereix un menú adaptable per a celíacs i diabètics.

MOBILITAT INTERIOR
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L’edifici té dos altures a la zona sud i una altra a la zona nord. Totes les
plantes estan comunicades mitjançant ascensor (si no n’hi ha, plataforma
elevadora) i escales.

APARCAMENT

L’edifici té una àrea d’apropament per a vehicles.

Disposa d’aparcament propi amb accés des del carrer del Doctor Nicasi
Benlloch. Té 12 places reservades per a PMR de, com a mínim, 220x450 cm,
amb senyalització vertical i horitzontal, i itinerari sense desnivell fins al Palau de
Congressos.
Accés a l’aparcament mitjançant tres ascensors de característiques similars:
porta amb ample lliure de pas de 81 cm i cabina de 144x116 cm; botons per
a demanar l’ascensor a 116 cm d’alçària; botons interiors a 113-123 cm i
passamans a 113 cm.
Accés a la caixa a través d’una rampa.

ACCÉS I RECEPCIÓ
l’exterior de l’edifici hi ha un pendent d’aproximadament 1,5% d’inclinació i 10
m de longitud.
Entrada principal sense desnivell a través de dos portes amb ample lliure de
pas de més de 120 cm. Obertura automàtica.
Accés des de la cafeteria sense desnivell. Portes de doble fulla amb més de
120 cm d’ample lliure de pas. Obertura cap a l’exterior.
La recepció està ubicada a la planta baixa i és accessible sense desnivells.

La planta baixa disposa de diverses rampes de 300 cm de longitud, més
de 120 cm d’ample i inclinació de 2,6%. Sense passamans. A la resta de les
plantes, itinerari sense desnivell.
Les portes de l’edifici tenen molles de retorn que garantixen sectors
diferenciats en cas d’incendi i permeten el bloqueig en posició d’obertura.
Obertura mitjançant tirador vertical al llarg de la porta i barres antipànic.
Totes les portes tenen un ample lliure de pas de, com a mínim, 90 cm.
Passadissos de més de 120 cm d’ample, sense desnivell. Paviment
homogeni i antilliscant. La majoria de les sales tenen moqueta.
Hi ha mobiliari de descans a
diversos punts del recinte.

SALES

LAVABOS

L’edifici disposa de tres auditoris, cinc salons
multiusos, vuit sales de comissiones, sala de
premsa, sala VIP i una àrea polivalent.

Tots els lavabos de l’edifici tenen una cabina
adaptada tant al lavabo d’hòmens com al de
dones, excepte el que hi ha situat al costat de
l’Auditori 3, que és unisex.

La Llotja de l’Auditori 1 és accessible mitjançant
escales.
Tots amb portes de més de 120 cm d’ample lliure
de pas amb molla de retorn i sistema de subjecció
en obert.
Tots els auditoris permeten accedir a l’escenari
sense desnivell.
Totes les sales, excepte la del Saló Multiusos 2,
tenen moqueta.
L’Auditori 1 té fins a dotze places reservades per
a PMR i l’Auditori 2, quatre. Passadissos de, com a
mínim, 100 cm d’ample lliure de pas. És possible
inscriure una circumferència de 150 graus a
diversos punts dels auditoris.
La resta dels espais: disposició variable segons
esdeveniment.

Accés sense desnivell, amb portes de 79/89 cm
d’ample lliure de pas sense molla de retorn.
Dins de les cabines es pot inscriure un cercle de
120/150 cm de diàmetre. En cas d’emergència, els
pestells permeten l’obertura des de l’exterior.
Piques de 81/86 cm d’alçària i alçària lliure inferior
de 70/72 cm. Aixetes monocomandament. Sense
pedestal, excepte el que hi ha situat al costat de
l’Auditori 1. El que hi ha al costat de l’Auditori 3
té un espill a 100 cm d’alçària. Al lavabo del Saló
Multiusos 2 es pot fer servir la pica des del vàter.
Espai d’accés al vàter del lavabo de l’Auditori 1: 85
cm pel costat dret, 24 cm per l’esquerre i 88 cm
d’accés frontal; al Salons Multiusos 1: 114 cm pel
costat dret, 27 cm per l’esquerre i 92 cm d’accés
frontal, i al de l’Auditori 3: 28 cm pel costat dret,
117 cm per l’esquerre i més de 120 cm d’accés
frontal.
Seients del vàter a 39-43 cm d’alçària.
Tots tenen una barra de suport fixa a un costat,
a 80/82 cm d’alçària i abatible a l’altre, a 68-87
cm d’alçària. Separació entre barres de 63/77 cm,
excepte el lavabo del Saló Multiusos, que només en
té una de fixa a la dreta.
Il·luminació amb temporitzador i detecció de
moviment als lavabos.
Sense sistema d’alarma dins de les cabines.

ASCENSOR
Dos ascensors situats a l’ala sud que comuniquen les
plantes baixa a segona. Hi ha un altre ascensor a l’ala
nord que comunica les plantes baixa i primera. Tots
els ascensors tenen una característiques similars.
Porta amb ample lliure de pas de 112 cm i cabina
de 161x142 cm; botons per a demanar l’ascensor
a 125 cm d’alçària, botons interiors a 111-142 cm i
passamans a 105 cm. No tenen espills.
Accés a la zona de Direcció i a la Sala de Comissions 8
a través d’una escala de cinc escalons salvada per una
plataforma salvaescales amb 104x73 cm de planta i
botons situats a 74-84 cm d’alçària.

ESCALA

CAFETERIA I RESTAURANT

L’edifici té quatre escales d’emergència i dos de
generals que comuniquen totes les plantes. Amb
trams de 13 escalons com a màxim. Alçària dels
escalons de 12-17 cm i estesa de 29-30 cm. Amb
passamans a 98-104 cm d’alçària.

Situada a la planta baixa, amb accés sense
desnivell des de l’exterior de l’edifici.

Accés a la zona de Direcció i a la Sala de
Comissions 8 a través d’una escala de cinc
escalons salvada per plataforma salvaescales.
Paviment antilliscant i homogeni.

Porta amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.
Es disposa de taules monopeu, sense travesser, de
70 cm d’alçària. A la part inferior: 69 cm d’alçària,
70 cm d’amplària i 32 cm de fondària.
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ESCALA
L’edifici disposa de quatre escales d’emergència i dos de generals que
comuniquen totes les plantes.
Amb trams de 13 escalons com a màxim. Alçària d’escalons de 12-17 cm i
estesa de 29-30 cm.

ACCÉS I RECEPCIÓ

Part de l’edifici està envoltat de fonts amb la vora arran de terra, sense
senyalització tactovisual.
Entrada principal sense desnivell a través de dos portes semividrades, sense
senyalització visual contrastada. Obertura automàtica.

Amb bossell i sòcol de protecció a les dos bandes. Amb passamans senzills
a als dos costats a 98-104 cm d’alçària, prolongats en replans i àrees
d’embarcament-desembarcament.
Sense senyalització tactovisual al principi i al final de cada escala, i sense
bandes tactovisuals a cada escaló.
Paviment antilliscant i homogeni. Il•luminació homogènia.

Accés des de la cafeteria sense desnivell.
La recepció està ubicada a la planta baixa, amb itinerari sense desnivells.
Taulell de 114 cm d’alçària amb il·luminació directa.

MOBILITAT INTERIOR
L’edifici té dos altures a la zona sud i una
altra a la zona nord. Totes les plantes estan
comunicades mitjançant ascensor i escales.
La planta baixa disposa de diverses rampes
de 300 cm de longitud, més de 120 cm d’ample
i inclinació de 2,6%. Sense passamans ni
senyalització tactovisual al principi i al final de la
rampa. A la resta de les plantes, itinerari sense
desnivell.
Itinerari sense obstacles ni elements ixents.
Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
Hi ha senyals informatius amb pictogrames
contrastats. Il·luminació homogènia.
Es permet l’accés de gossos pigall.

LAVABOS I ASCENSOR

SALES

CAFETERIA I RESTAURANT

Accés sense desnivell a tots els lavabos del
recinte. Lavabos d’hòmens i de dones senyalitzats
amb pictogrames no tàctils, homologats i amb
contrast cromàtic, situats a 167-178 cm d’alçària.

L’edifici disposa de tres auditoris, cinc salons
multiusos, vuit sales de comissiones, sala de
premsa, sala VIP i una àrea polivalent. Tots els
espais amb itinerari lliure d’obstacles i sense
elements ixents.

Itinerari sense desnivell, sense obstacles ni
elements ixents sense senyalitzar.

Portes dels lavabos contrastades respecte
de la paret. Il•luminació homogènia sense
temporitzador.
Sense obstacles ni elements ixents que dificulten
la circulació.
Dos ascensors situats a l’ala sud que comuniquen
les plantes baixa a segona. Hi ha un altre
ascensor a l’ala nord que comunica les plantes
baixa i primera. Tots els ascensors tenen una
característiques similars.
Els ascensors tenen botons no contrastats, en
braille i amb alt relleu. Amb passamans a 105 cm
d’alçària. Sense senyals sonors que indiquen la
planta de parada i el sentit de desplaçament. Terra
al davant de la porta no senyalitzat amb franja
tactovisual. Amb senyal d’alarma sonor. Amb
intèrfon.

Als auditoris, portes no contrastades respecte
de la paret. La Llotja de l’Auditori 1 és accessible
mitjançant escales.
Totes les sales, excepte la del Saló Multiusos 2,
tenen moqueta. Sense celles ni elements que
dificulten la circulació.
Il·luminació segons l’esdeveniment.

Barra de 116 cm amb il•luminació directa.
Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
Carta amb textos grans contrastats.
Il·luminació homogènia.
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Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts que indiquen
espais i itineraris.
La planta baixa permet majoritàriament la comunicació visual amb
l’exterior.

APARCAMENT

Disposa d’aparcament propi amb accés des del carrer del Doctor Nicasi
Benlloch.

Accés a l’aparcament mitjançant tres ascensors de característiques similars.
Amb informació visual a l’interior, no a l’exterior.
Hi ha senyalització homologada amb informació sobre els espais i els
itineraris.

ACCÉS I RECEPCIÓ
Portes d’accés parcialment vidrades.
Taulell de 114 cm d’alçària, sense mampara i sense bucle d’inducció magnètica.

LAVABOS
Sense sistema visual lliure/ocupat.
Amb banda lliure inferior a la porta de la cabina.

ASCENSOR

CAFETERIA I RESTAURANT

Dos ascensors situats a l’ala sud que comuniquen les plantes baixa a segona. Hi
ha un altre ascensor a l’ala nord que comunica les plantes baixa i primera. Tots
els ascensors tenen una característiques similars.

Portes d’accés vidrades que permeten la comunicació visual amb l’exterior.

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. No
panoràmics.

No disposa de taules rodones.

