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itineraris adaptats
L’itinerari de vianants es considera adaptat perquè compleix els requisits següents:
- L’eix peatonal té una amplada lliure de 2,25>0,8m. I una alçada lliure d’obstacles major 
que >2,1m.
- en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50=1,5 
m de diàmetre.
- No inclou cap escala ni graó aïllat
- El pendent longitudinal és del 3%<8%.
- Té un pendent transversal del 0,5%< 2%

elements d’urbanització adaptats
paviments en espais d’ús públic
El paviment es considera adaptat perquè compleix els requisits següents:
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

escales adaptades
El tram d’escales del pati és adaptat perquè compleix els requisits de:
- L’amplada útil de pas és d’2,25, mes gran que 1,2 m.
- Els graons tenen una estesa de 0,35>0,3 m i una alçada de 0,16 = 0,16 m.
- El nombre de graons seguits sense replà intermedi és de 3< 12 unitats
- L’estesa s’acaba superficialment amb material no lliscant i no presentar disconti-
nuïtat on s’uneix amb l’alçària
- L’inici i el final de l’escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i 
disposen d’un nivell d’il·luminació durant les hores de nit de 15>10 lux 
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cular de 14cm de diàmetre 
i 3m d’alçada amb anelles 
cada 50cm.

fonamentació en sec amb  
Krinner KSF F 140x1300-P
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mobiliari urbà adaptat
condicions generals
Els elements de mobiliari urbà es consideren adaptats perquè compleix els requisits se-
güents:
- Són accessibles a través d’un itinerari adaptat
- La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 
0,90 m amplada per 2,10 m d’alçada.

elements urbans diversos
Els elements de mobiliari urbà diversos es consideren adaptats perquè compleix els re-
quisits següents:
- Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una alçada mínima 
de 2,10 m i han d’estar convenientment senyalitzats
- El mobiliari té, almenys parcialment, una alçada màxima respecte terra de 0,85m 
- Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima de 
0,90 m, i tenen una alçada mínima de 0,80 m

projecte d’envolupant rectoret O.e. 
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b. detall valla canadenca senglars

a. detall paviment provetes
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geotèxtil sobre talús natural

graves 10-12mm provetes de formi-
gó d’Applus

relliga d’acer amb forats de 3cmx3cm

graves 4-6mm

ancoratges clavats col·lector

graves 2-3mm


