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1. CONDICIONS GENERALS

1.1. Disposicions generals
1.1.1 Àmbit de aplicació
El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà aplicable en les obres de el
“Estudi i remodelació de la mobilitat en el barri del Molinar”.
1.1.2. Disposicions aplicables
Els materials i l'execució de les obres compliran amb la normativa oficial vigent. Entre uns
altres, seran aplicable les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a
continuació. El Director Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions entre les diverses
Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin aplicable.
Seran també d'obligat compliment la Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte en
tot moment, les condicions més restrictives.

1.2. Relacions generals contractista-propietat
1.2.1. Condicions econòmiques i administratives
Les condicions econòmiques i administratives que han de complir-se en l'execució de les obres
definides pel present Projecte, estan consignats en el Contracte entre el Contractista i la Gestora
d'Infraestructures area de infraestructures del ajuntament de Palma de Mallorca. El Contractista
està obligat a tenir permanentment en obra una còpia del Contracte signat a la disposició del
personal de la Gestora d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona i de la Direcció
facultativa.
1.2.2. La direcció facultativa
Les obligacions i responsabilitats de l'Adreça queden definides per la normativa vigent sobre
aquest tema i per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i area de
infraestructures del ajuntament de Palma de Mallorca, als quals es remet el present Plec.
1.2.3. Tècnic encarregat de les obres per part del contractista
El Contractista estarà obligat a tenir al capdavant dels treballs un tècnic titulat superior o mitjà,
la designació del qual haurà de comunicar a area de infraestructures del ajuntament de Palma de
Mallorca abans de l'inici del replanteig general. Area de infraestructures del ajuntament de
Palma de Mallorca es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip de
l'obra sense haver de donar cap explicació. El Contractista estarà obligat a fer el canvi en el
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termini màxim de dues setmanes.
1.3. Obligacions generals del contractista
1.3.1. Condicions requerides per a l'execució de les obres
El Contractista, per a l'execució de les obres, haurà de complir les següents condicions:
- Posar en coneixement de la area de infraestructures del ajuntament de Palma de Mallorca el
moment d'inici de les obres.
- Atenir-se a les normes de la Direcció facultativa per a les instal·lacions auxiliars i magatzem
de materials a peu d'obra, sense entorpir el tràfic ni afectar el bon aspecte urbà de la ciutat.
- Vigilar a la seva costa el material emmagatzemat a peu d'obra. No serà admès el material
deteriorat durant aquest emmagatzematge.
- Senyalitzar l'obra amb abalisament i tanques de protecció adequades, a l'efecte de seguretat de
trànsit de persones i vehicles, observant les disposicions de l'Estudi de Seguretat i Salut que
resultin de la prudent apreciació del propi Contractista i sota la seva responsabilitat.
- Vigilar l'obra, assumint el cost derivat de tal activitat, des de l'inici fins a la
recepció.
- Mantenir, en tot moment, la part de l'obra visible des de l'exterior, neteja d'enderrocs i
desferres.
- Complir amb les Ordenances Municipals.

1.3.2.Reconeixementprevi
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un acurat reconeixement de totes les
propietats particulars i serveis propers a l'obra que es vegin afectats, per tenir coneixement del
seu estat a l'inici de les obres, i redactarà la relació corresponent.
Amb anterioritat al començament dels treballs, el contractista farà una valoració dels jardins,
l'arbrat i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, pel "Mètode de Valoració de l'arbrat
ornamental,
Norma
GRANADA".
Amb anterioritat al començament dels treballs, s'assenyalaran tots els elements vegetals
existents en la via pública que estiguin a la zona de les obres i voltants. El servei de medi
ambient de l'ajuntament de Palma de Mallorca i emetrà un informe previ i preceptiu.
Entenem per mobiliari urbà tots aquells elements situats en la via pública, la finalitat de la qual
és el servei al ciutadà. Tots hauran de cuidar especialment durant l'execució de les obres,
qualsevol que sigui la naturalesa del mobiliari (parades d'autobús, bústies, quioscs, enllumenat
públic,
etc.).
En aquells casos en els quals el tancament de l'obra inclogui en el seu interior o en zones de pas
restringit algun element de mobiliari urbà, es preveurà el trasllat provisional del mateix.
S'indicarà l'emplaçament durant el temps que durin les obres i es contactarà amb el servei
municipal
que
correspongui
per
coordinar
les
operacions.
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Per a cada cas haurà de avaluar-ne el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció
facultativa, la que ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients,
fins i tot la formulació d'un Acta Notarial en la qual es reflecteixin aquestes circumstàncies.
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec de el
Contractista.
1.3.3. Senyalització i precaucions
Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà entorpir el tràfic més del que sigui
imprescindible i evitarà, en tant que sigui possible, molestar al veïnat amb rases obertes, terres
remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc.
Els tipus d'aparells de senyalització, com a tauler, tanques, etc., seran els que disposi el
Coordinador de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de el Estudi del Projecte, sent
obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs que li hagi indicat a est el
Coordinador, sense que això suposi menyscapte algun en la responsabilitat dels danys que
puguin produir-se per insuficiència o inadequació de les senyalitzacions.
Entenem per tancament la zona el lloc on es desenvolupen de manera efectiva els treballs i
aquelles zones dedicades a l'emmagatzematge d'accessoris, utillatge, maquinària, casetes i
contenidors.
L'ocupació de part de la via pública amb la finalitat de desenvolupar una obra pot ser permanent
durant el temps d'execució o provisional per a actuacions puntuals. En qualsevol cas, l'espai
destinat a la realització dels treballs haurà de romandre tancat pel perímetre de manera
convenient.
El tancament es durà a terme utilitzant mòduls de 2 m d'altura mínima, amb xarxa metàl·lica
rígida muntada sobre tubs metàl·lics i amb peus o bases de formigó prefabricat. El tancament es
completarà cobrint la xarxa metàl·lica amb malla o tela plastificada fosca, per evitar l'impacte
visual.
Les tanques metàl·liques només s'admetran com a proteccions provisionals per a operacions de
càrrega i descàrrega o per a desplaçaments provisionals de tràfic.
L'encintat plàstic podrà utilitzar-se de forma complementària juntament amb el tancament com a
mesura de seguretat addicional, però en cap cas es podrà admetre com a material per a
tancament.
En tot el perímetre del tancament haurà d'haver-hi elements d'abalisament lluminós i qualsevol
altre material reflector que ajudi a millorar la seguretat i protecció de vianants i vehicles.
Els tancaments estaran dotats de portes d'accés per a vehicles i per al personal de l'obra. No
s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament. Si cal retirar el
tancament, es farà durant el temps estrictament necessari per solucionar el problema que ho
motiva, i es posaran per a això totes les proteccions provisionals que siguin necessàries.
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En tot moment, el contractista vetllarà pel correcte estat del tancament, per a això eliminarà
pintades, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori l'estat original.
Amb anterioritat al començament de les obres, s'especificaran les àrees destinades a la
realització dels treballs i el tancament, així com les àrees de pas de vianants i vehicles. Aquestes
àrees hauran d'estar dibuixades de manera clara sobre els plànols.
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i
precaucions, siguin ocasionats en compliment del present Article, així com les despeses per
danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada.
1.3.4. Escomeses definitives
El Contractista consultarà, en qualsevol cas, els serveis tècnics de les diverses companyies
perquè li comuniquin les especificacions i directrius que ha de seguir per poder connectar-se als
diferents subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per implantar les
escomeses i els comptadors, tant els de electricitat com els de aigua (sanitària i contra incendis),
seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies subministradores ,
sense que això representi cap despesa addicional per area de infraestructures del ajuntament de
Palma de Mallorca.
1.4. Documentació tècnica del projecte
1.4.1. Documents del projecte
Documento nº1. Memòria i Annexos.
Documento nº2. Plànols.
Documento nº3. Plego de Prescripcions Tècniques Particulars.
Documento nº4. Pressupost.

1.4.2. Descripció de les obres

En el conjunt de licitacions i obres planejades per la remodelació del barri es te esmentat
remodelar la mobilitat obtenint les següents dades després de la finalització de tot el pla d'obra
estimat.
Es realitzarà la remodelació de un total de 3725 metres lineals de carrer, subdividit en un
conjunt de tretze tipologies diferents de carrer. Cada tipologia pertanyent a un nivell d'us atribuït
i justificat en la redacció del nostre document nº1 i els seus respectius annexes.
S'ha dissenyat una remodelació dels carrers per el vianants construint un total de 20812 m 2 de
voreres nous i reduint en 3276.21 metres lineals les seccions que no complien les normatives
urbanístiques del ajuntament, definides a continuació.
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A la vegada, aquesta remodelació suposarà la plantació de 541 arbres dins del barri, millorant en
quantia el estat actual amb només existència puntual d'arbres en el eix principal i parcs. Quasi
testimonial.
Totes aquestes seccions estan definides per adaptar el barri a la nova implantació del tramvia
per el eix del C/Llucmajor, on es construiran quatre parades definides perfectament en el
conjunt de annexes de la memòria obtenint una millora de un 36% en la superfície de cobertura
actual satisfeta per els busos de la EMT.
A més, es construirà un total de 225 places més de aparcament millor distribuïdes que en la
actualitat.
Per finalitzar, es construiran 4075 metres lineals de carril bici i uns altres 1098 metres lineals de
ciclocarrer per completar una xarxa de bicicleta total, connexa i adient a les necessitats futures
de la mobilitat en el barri.

2. PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
A nivell d‟ordenació territorial s‟ha tingut present en la implantació d‟aquesta
nova infraestructura les Directrius d‟Ordenació Territorial de les Balears, El Pla territorial de
Mallorca i el Pla General d‟Ordenació Urbana de Palma.

2.1. La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial
La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d‟Ordenació Territorial, desenvolupa la competència que
en matèria d‟ordenació del territori té atribuïda la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i estableix els objectius, instruments i procediments per al seu exercici efectiu.
D‟aquesta manera, la legislació autonòmica vigent crea tres instruments d‟ordenació:

Directrius d‟Ordenació Territorial
Plans Territorials Insulars (PTI)
Plans Directors Sectorials (PDS).

2.2. Les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT)
Les Directrius d‟Ordenació Territorial (DOT) constitueixen en l‟actualitat l‟instrument superior
i bàsic de l‟ordenació territorial de les Illes Balears. Integren, en efecte, l‟instrument central,
pel fet que tenen caràcter originari (no depenen de cap altre instrument i són el fonament de
la resta), necessari (els altres són figures de desenvolupament) i gaudeixen de jerarquia superior,
pel fet que són aprovades per Llei.
La resta d‟instruments d‟ordenació territorial (PTI i PDS) són plans de desenvolupament de les
DOT (llevat les indicades al seu article 59). Tanmateix els PTI i els PDS, llevat dels esmentats a
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l‟article 59, tenen idèntica eficàcia que les DOT (tot i ser de jerarquia inferior).
El Pla Territorial Insular de Mallorca s‟ha d‟ajustar en tot moment a les Directrius d‟Ordenació
Territorial de les Illes Balears, però a més concreta i completa amb aquelles determinacions
que tinguin una incidència supramunicipal en el que ha d‟esser el seu objecte de regulació.
El Pla General d‟Ordenació Urbana de Palma s‟ha d‟ajustar a les indicacions que provinguin
dels instruments d‟ordenació de jerarquia superior, com el Pla Territorial Insular de Mallorca.

2.3. Pla Territorial Insular de Mallorca
El Pla Territorial Insular de Mallorca, com a desenvolupament de les Directrius
d‟Ordenació Territorial, és l'instrument general d'ordenació del territori de l'illa de Mallorca i
dels seus illots i aigües interiors; com a tal, li correspon l'ordenació de tot allò que, transcendint
l'àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats que es
duen a terme sobre el territori, als usos als quals aquest es destina, a la creació de serveis
comuns per als municipis i a les mesures per millorar la qualitat de vida i protegir el medi
natural.
Les determinacions de les Directrius d‟Ordenació Territorial prevalen sobre les del Pla
Territorial, les quals hauran de ser interpretades i aplicades d'acord amb aquelles.
El Pla Territorial Insular i els Plans Directors Sectorials elaborats pel Govern de les Illes Balears
tenen el mateix rang i, en cas de conflicte, prevaldran les determinacions del Pla que tinguin un
caràcter més específic per raó de la matèria.
El Pla Territorial Insular vincula els instruments de planejament urbanístic general municipal en
tots aquells aspectes en què sigui predominant d‟interès públic de caràcter supramunicipal.
La línia de tramvia en estudi transcorre per diferents tipus de sòls, fonamentalment Sòl urbà, tal i
com es pot veure en els plànols temàtics sobre el Pla Territorial de Mallorca. De la mateixa
manera, tot els treballs de remodelació del barri també es realitzaran tots en sol urbà.
Les zones delimitades pel PTI al voltant de les propostes de pas del tramvia són les següents:
-Àrees de desenvolupament. Sòl urbà i urbanitzable. Correspon a tot el nucli del Barri i les
zones urbanes d‟es Molinar. La major part del recorregut del tramvia se situa sobre aquesta
categoria de sòl.
Zones Pla d‟Ordenació de la Oferta Turística (POOT). Són zones POOT des de Portitxol fins a
Can Pastilla (exceptuant la zona d‟es Carnatge).

-En el sòl rústic:
Àrees naturals d‟especial interès d‟Alt Nivell de Protecció (AANP)
Definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de
les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears. Pertanyen a aquesta categoria el sistema
dunar d‟es Carnatge del Coll d‟en Rabassa i la zona del Castell de Bellver.
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Àrees Naturals d‟Especial Interès (ANEI) definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears.
Àrees Rurals d‟Interès Paisatgístic (ARIP)

Àrees de Prevenció de Riscs (APR): d‟inundació, erosió, incendi i esllavissades.
Als entorns de la zona d‟estudi tenim APR d‟inundació que engloba els terrenys més pròxims
al torrent de Gros, un altre al voltant de Sa Riera (al nord de l‟anell d‟avingudes) i un altre al
sudest del aeroport a la zona de Ses Fonatenelles. Hi ha també una APR d‟incendi a la zona
d‟es Carnatge, entre Coll d‟en Rabassa i Can Pastilla.

Àrees de Protecció Territorial (APT): de carreteres, de costa.
Àrees d‟Interès Agrari Intensives (AIA-I), amb conreus de regadiu i conreus intensius.
Àrea de Transició de Creixement (AT-C) susceptible de destinar a previsions del futur
creixementurbà.

Àrea de Transició d‟Harmonització (AT-H), destinada a l‟harmonització de les diferents
classes de sòl. La plana situada entre la carretera Ma-19 i les urbanitzacions del litoral es
Molinar i Coll d‟en Rabassa formades per camps de conreu són AT-H.
Àrees Rurals d‟Interès Paisatgístic (ARIP) definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’Espais Naturals i de Règim Urbanísticde les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears.
Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F)

Sòl rústic de Règim General (SRG) (sòl rústic no inclòs a cap altra categoria, són àrees
substretes al desenvolupament urbà ) Trobem en aquesta categoria la zona entre Coll d‟en
Rabassa i Can Pastilla, als entorns de la zona protegida d‟es Carnatge..

2.4. Pla General d’Ordenació Urbana de Palma

El Pla General d‟Ordenació Urbana -PGOUés l‟instrument d‟ordenació integral del territori
delterme municipal. Defineix els elements bàsics de l‟estructura general i orgànica del
territori, estableix els règims jurídics corresponents a cada classe i categoria del mateix,
delimita lesfacultats urbanístiques del dret de propietat del sòl i especifica els deures que
condicionen l‟efectivitat i exercici legítim de dites facultats.
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El PGOU de Palma es va aprovar pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears el dia 31 d'octubre de 1985. El procés d‟elaboració de la Revisió del PGOU es va iniciar
en el mes de desembre de 1992, aprovant-se definitivament per l‟òrgan competent sis anys
més tard, al desembre de 1998 i publicant-se al BOIB el 02/02/1999.
Posteriorment a aquesta data s‟han realitzat modificacions i adaptacions.

De conformitat amb la legislació urbanística vigent, el Pla general classifica el terme municipal
de Palma en sòl urbà, sòl urbanitzable programat, sòl urbanitzable no programat i sòl rústic. La
classificació queda recollida als plànols temàtics sobre Planejament urbanístic. Els terrenys
inclosos dins cadascuna de les classes de sòl participen d'un mateix règim normatiu bàsic i
diferenciat, als efectes de desenvolupament i execució del planejament.
Els usos globals i específics, així com les normes reguladores dels usos, queden recollits al títol
V del PGOU i l'assignació individualitzada d'usos a cada finca o parcel·la i les seves condicions
particulars són matèria pròpia de la regulació específica de la zona a la qual es trobi,
continguda al títol VII del PGOU.
Segons el grau de detall de l'ordenació continguda al Pla general i a les diverses classes i
categories de sòl es distingeixen els següents tipus d'ordenació:

a) SÒL URBÀ:

1. Àrees d'ordenació específica. A sòl urbà, i a través de les ordenances particulars, el Pla es
d'aplicació directa i d'execució immediata, sense necessitat d'instrument de desenvolupament i
sense perjudici de la necessària concreció de l'aprofitament urbanístic.
2. Àrees de règim singular (ARS). El seu règim jurídic s'estableix al títol VII, capítol II,
seccions vuitena i novena del PGOU, on es defineixen les seves determinacions.
3. Àrees de règim especial (ARE). Són les àrees en què el Pla general estableix que l'ordenació
específica s'efectuï per mitjà de pla especial de reforma interior o de rehabilitació. Als títols
VII, VIII i IX del PGOU queden recollits els usos, les intensitats i les tipologies de l‟edificació
a les quals s'ha d'ajustar l'actuació en les diferents àrees de règim especial. Al Programa
d'actuació del present Pla s'assenyalen els terminis en els quals ha de ser aprovat el
planejament especial de cadascuna de les àrees de règim especial.
4. Àrees de planejament incorporat (API). El Pla general defineix com àrees de planejament
incorporat els sòls sotmesos a la regulació de planejament sectorial aprovat, el
desenvolupament dels quals es troba executat o en vies d'execució i l'ordenació dels quals es
considera compatible amb el model d'estructura urbana proposat en el Pla general.
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b) SÒL URBANITZABLE:

El sòl urbanitzable comprèn els terrenys que el Pla general declara aptes per a ser urbanitzats i
el desenvolupament i execució dels quals es conté en les determinacions del seu Programa
d'actuació.
Al sòl urbanitzable, el Pla estableix les següents categories:

1. Sòl urbanitzable programat (SUP), constituït per aquell, el planejament parcial del qual, ha
de ser aprovat en els terminis previstos al programa d'actuació.
2. Sòl urbanitzable no programat (SUNP), integrat per aquell, el desenvolupament del qual,
només es pot efectuar mitjançant l'aprovació d'un programa d'actuació urbanística
(PAU).
c) SÒL RÚSTIC:

Constitueixen el sòl rústic els terrenys del terme municipal que el Pla general no inclou dins les
categories d'urbà i urbanitzable; particularment els terrenys que per les seves condicions
naturals, ambientals, paisatgístiques, ecològiques; el seu valor agrícola, forestal, ramader,
cinegètic, i, en general, els vinculats a la utilització racional dels recursos naturals, s‟hi
classifiquen a l'objecte que romanguin al marge del procés d'urbanització. El sòl rústic
comprèn la part del terme municipal que el Pla general destina a activitats pròpies del medi
rural. Qualsevol que sigui la seva qualificació no té aprofitament urbanístic.

Es distingeixen dues grans àrees de sòl rústic, d'acord amb les característiques que posseeixen i
les funcions que han de complir:
1. Sòl rústic protegit: constituït per les àrees de sòl rústic, delimitades i qualificades com a tals
al plànol d'ordenació corresponent, que pel paper que compleixen en la conservació de
l'equilibri ecològic, per la importància dels seus recursos o pels seus valors paisatgístics i
interès natural, han de ser preservats mitjançant l'adopció de mesures de protecció que
impedeixin la implantació d'usos no compatibles amb les destinacions d'aquests sòls.
2. El sòl rústic comú de règim comú: constituït per àrees de sòl rústic, delimitades i
qualificades com a tals al plànol d'ordenació corresponent, per les seves característiques
ambientals i la seva vocació agropecuària. En conseqüència, es preservaran dels usos i les
construccions no compatibles amb les activitats relacionades amb el sector primari. Es
procuraran totes les accions tendents a un millor i més racional aprofitament d'aquestes terres.
3. El sòl rústic comú de règim especial: constituït per les àrees de sòl rústic, delimitades i
qualificades com a tals al plànol d'ordenació, sobre les quals s'han assentat usos i activitats que
han suposat modificació substancial de les condicions naturals, degradació funcional del territori
o desaparició de les característiques rurals tradicionals. Per a cadascuna s‟establiran condicions
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i actuacions particularitzades.
4. Nucli rural: constituït per les àrees de sòl rústic, delimitades i qualificades com a tals al plànol
d'ordenació, les característiques especials de les quals respecte de la implantació de l'ús
residencial en desaconsellen la inclusió en una classe de sòl susceptible de desenvolupament
urbanístic.

Naturalesa i àmbit.

1. El Pla General d'Ordenació Urbana és l'instrument d'ordenació integral del territori del terme
municipal i, de conformitat amb la legislació urbanística vigent, defineix els elements bàsics de
l'estructura general i orgànica del territori i classifica el sòl, establint els règims jurídics
corresponents a cada classe i categoria del mateix. Així mateix, ja sigui directament o per mitjà
dels instruments de desenvolupament previstos, delimita les facultats urbanístiques del dret de
propietat del sòl i especifica els deu cap de bestiar que condicionen l'efectivitat i exercici legítim
d'aquestes facultats.

2. El Pla General ha estat redactat de conformitat amb el Reial decret Legislatiu 1/1992, de 26
de juny, sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, la legislació supletòria continguda en el Reial
decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació
Urbana, la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i Col·legis
professionals, i altra legislació urbanística de desenvolupament, tot això d'ara endavant
contingut sota la denominació „legislació urbanística vigent‟.
Vigència.
1. El Pla General d'Ordenació Urbana entrarà en vigor una vegada publicat en el „Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears‟ l'acord de la seva aprovació definitiva,
d'acord amb el que es disposa en l'art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 39/1994, de 30 de desembre; la seva
vigència serà indefinida, comptant amb unes previsions programades per a un període de vuit
anys, sense perjudici de les seves eventuals modificacions o revisions.

2. El present Pla General substitueix al precedent Pla General d'Ordenació Urbana, aprovat
definitivament pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears en data 31
d'octubre de 1985.

3. L'abast de la substitució se cenyeix al planejament i a les Ordenances Municipals en els
termes establerts en les Disposicions Transitòries i Derogatòria de les presents Normes.

4. L'Ajuntament tindrà a la seva cura instrumentalitzar el règim de publicitat del Pla General
d'Ordenació Urbana a través dels mitjans de informació que consideri oportuns.
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Revisió del Programa d'Actuació

1. L'Ajuntament revisarà cada quatre (4) anys el Programa d'Actuació contingut en el present
Pla General. Si com a conseqüència d'aquesta revisió es modifiqués el sòl classificat com a
urbanitzable programat, la revisió del Programa es completarà amb les determinacions i
documents exigits per al citat sòl i se subjectarà a les disposicions enunciades per a la
modificació del Pla General d'Ordenació Urbana.

2. Transcorreguts vuit (8) anys de vigència del Pla General, l'Ajuntament considerarà la
conveniència de procedir a la seva revisió per haver-ne produït alguna de les circumstàncies
abans ressenyades, o per l'aparició de nous objectius o reorientació dels existents, sobrevinguts
durant l'execució del Pla General.

2.5.Actuacions del PGOU presents en el document
En el present document s'utilitzarà el Pla General d'Ordenació Urbanística per a justificar i
desenvolupar el marc viari futur sobre el qual dissenyarem la xarxa de mobilitat. Específicament
seran les actuacions següents:
Actuació UE-76-01.Connexió carrer Damià Reixach amb carrer Golf de Lleó.
Actuació UE 76-03. Continuació del carrer Fleixes fins a connectar amb el passeig Vicari
Joaquim Fuster.

2. Llei 3/1993, de 4 de Maig , per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les
barreres arquitectòniques

Llei vigent actual en les Illes Balears sobre la accessibilitat en viari públic. Utilitzada com un
dels elements principals del disseny de les xarxes de vianants i considerant-ho como element
mínim indispensable per la dotació de qualsevol carrer.
El contingut de la llei vinculant al nostre projecte es el següent:
TITUL PRELIMINAR Article 1.
La present Llei té per objecte garantir l'accessibilitat a l'entorn urbà, als edificis i als mitjans de
transport, a les persones amb mobilitat reduïda o que pateixin qualsevol altra limitació;
l'eliminació de les barreres que la dificultin, el foment en tots els àmbits socials d'aquest
objectiu i el control efectiu del compliment del que en ella es disposa.
Article. 2.
El que s'estableix en aquesta llei serà aplicable a totes les actuacions públiques o privades en el
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transport o en matèria urbanística o d'edificació que suposin una nova construcció, una
ampliació o una reforma suficientment important, per permetre simultàniament l'eliminació dels
elements que impedeixen la seva accessibilitat.
Article. 3.
A l'efecte de la present Llei, en relació amb els conceptes que se citen, haurà d'entendre's:

a) Per accessibilitat: La qualitat que té un mitjà en el qual s'han eliminat les barreres
arquitectòniques o en el qual s'han establert alternatives.

b) Per barrera arquitectònica: Obstacle físic, impediment o similar, que impedeix o limita el
moviment de les persones o l'autonomia personal i que pot trobar-se en un marc urbanístic, en
l'edificació o en els mitjans de transport.

c) Per itinerari practicable: El recorregut o el camí accessible.

d) Per ajuda tècnica: Els instruments que utilitza la persona com recolzo en el desplaçament i els
mitjans mecànics o estàtics que complementen o possibiliten l'accessibilitat.

i) Per persona amb mobilitat reduïda: Aquella que tingui una disminució que temporal o
permanentment li impedeixi o dificulti el desplaçament.
Article. 4.
Estaran degudament senyalitzats els llocs que puguin comportar perill per a les persones amb
mobilitat reduïda.
Article. 5.
El sistema d'alarma o d'emergència comptarà amb senyals lluminosos o sonores intermitents.
Amb caràcter general la informació es donarà de forma escrita, sonora o tàctil, d'acord amb el
que estableix la present Llei i les disposicions que la desenvolupen.
Article. 6.
El símbol internacional d'accessibilitat serà d'obligada instal·lació en els llocs, espais, edificis i
mitjans de transport públics, on no hi hagi barreres arquitectòniques, on es donin alternatives o
on hi hagi un itinerari practicable.
TITULO PRIMER
Disposicions sobre el disseny i l'execució per a la supressió de barreres arquitectòniques
CAPITOL PRIMER
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Barreres arquitectòniques urbanístiques

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article. 7.
1. Les prescripcions que continguin els plans generals d'ordenació urbana, les normes
subsidiàries i els altres instruments de planejament i execució que les desenvolupin, i també els
projectes d'urbanització, de dotació de serveis, d'obres i d'instal·lacions hauran de garantir
l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d'ús públic i observaran les
determinacions i els criteris bàsics establerts en aquest capítol.
2. Pel donada de tot tipus de llicències i autoritzacions serà indispensable el compliment de les
prescripcions de la present Llei i hauran de denegar-se en el cas contrari.
3. Els plecs de condicions dels contractes administratius contindran clàusules d'adequació al que
es disposa en aquesta llei.
Article. 8.
1. Les barreres arquitectòniques urbanístiques poden originar-se en:
a) Els elements de la urbanització. b) El mobiliari urbà.

2. Es considera element d'urbanització qualsevol component de les obres d'urbanització,
entenent per tals les referents a: Pavimentació, proveïment i distribució d'aigua, sanejament,
drenatge, distribució d'energia elèctrica, gas, telefonia i telemàtica, enllumenat públic, jardineria
i totes aquelles altres que materialitzen les indicacions del planejament urbanístic.

3. S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'objectes existents en les vies i en els espais lliures
públics, superposats o adossats als elements d'urbanització o edificació, de manera que
modificar-los o traslladar-los no genera alteracions substancials d'aquelles, tals com: Semàfors,
pals de senyalització i similars, cabines telefòniques, fonts públiques, papereres, parasols,
marquesines, quioscs, jocs infantils i qualssevol uns altres de naturalesa anàloga.
SECCIÓ 2. DISPOSICIONS SOBRE EL DISSENY DE URBANIZACIÓ
Article. 9. Itineraris per a vianants.

El disseny i traçat dels itineraris públics destinats al trànsit de vianants han de realitzar-se de
manera que els desnivells no arribin a graus d'inclinació que dificultin la seva utilització a
persones amb mobilitat reduïda, i que disposin d'una amplària tal que dues persones puguin
creuar-se, una de les dues, en cadira de rodes. En tot cas, hauran de disposar en tot el recorregut
d'una amplària mínima, lliure de qualsevol obstacle, que permeti passar una persona en cadira
de rodes.
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Article. 10. Paviments.
1. Els paviments dels itineraris per a vianants seran durs, antilliscants i sense sortints.
2. Les reixes i els registres situats en aquests itineraris estaran enrasats amb el paviment
circumdant i l'enreixat serà perpendicular al sentit de la marxa.
3. Els arbres que se situïn en aquests itineraris tindran coberts els escocells amb reixes o altres
elements enrasats amb el paviment circumdant.
4. En una altura màxima de 2,20 metres per sobre del sòl no podran sobresortir arbustos,
branques o similars, més enllà de la vertical del límit de la zona enjardinada, que es considera
que és la delimitada per la vorada definida en l'article 15.2.
5. Els arbres que tinguin el tronc inclinat i suposin un obstacle seran enreixats i, si no fos
possible, senyalitzats adequadament.7
Article. 11. Guals.
1. A l'efecte de la present llei, es consideren dos tipus de guals:
a) Els destinats a l'entrada i sortida de vehicles a través d'itineraris per a vianants.
b) Els destinats específicament a la supressió de barreres arquitectòniques en els itineraris per a
vianants.
2. Els primers es dissenyaran de manera que els itineraris per a vianants que els creuin no
quedin afectats per pendents longitudinals o transversals superiors a les tolerades per a persones
amb mobilitat reduïda. En aquests guals no s'admetrà el tipus de rajola especial per a persones
amb visibilitat reduïda.
3. Els segons hauran de dissenyar-se de manera que els dos nivells a comunicar s'enllacin per un
plànol inclinat de pendent longitudinal i transversal adequat a persones amb mobilitat reduïda.
Quan sigui possible, l'amplària no ha de permetre el pas simultani de dues persones en cadira de
rodes, i estaran pavimentats amb llosetes especials perquè les persones amb visibilitat reduïda
els localitzin fàcilment.
4. Reglamentàriament, es definiran els pendents màxims permesos així com les amplàries
mínimes dels guals al fet que es refereix el present article.
Article. 12. Passos de vianants.
1. En els passos de vianants se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de les
característiques indicades en l'article 11.3. Aquests se situaran sempre enfrontats.
2. Si en el recorregut del pas de vianants és necessari creuar una illeta intermèdia en les calçades
rodades, aquesta es retallarà i rebaixarà fins a 2 centímetres d'altura en una amplària igual a la
del pas de vianants.
3. Si el pas, per la longitud que té, ha de fer-se en dos temps amb una parada intermèdia, la illeta
tindrà una amplària mínima que permeti que un transeünt en cadira de rodes romangui a
resguard de la circulació rodada.
4. Les illetes intermèdies al fet que fan referència els dos apartats anteriors estaran
pavimentades amb rajoles especials per a persones amb visibilitat reduïda.
5. En els creus de carrers de configuració atípica s'instal·larà una franja de guia tàctil d'una vora
a l'altre per la línia del pas de transeünts. Aquesta franja consistirà en una lleu sobreelevació
d'una amplària de 5 centímetres i una altura de 6 mil·límetres. Aquesta franja serà detectable
temptejant a dreta o a esquerra amb el bastó.
21
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars

6. En els espais exteriors que no tinguin façanes, es disposarà una franja de 30 centímetres de
lloseta especial paral·lela a la vorada per advertir a la persona amb visibilitat reduïda que ha de
variar el seu rumb.
Article. 13. Escales.
1. Les escales es faran de manera que tinguin una dimensió confortable d'estesa i frontal que
faciliti la seva utilització per persones amb mobilitat reduïda.
2. L'amplària lliure ha de permetre el pas simultani de dues persones.
3. Al principi i al final de les escales de la zona del replà s'instal·laran elements de color i
textura que contrastin amb el paviment general, en una franja o longitud igual al frontal de
l'escala i una amplària de 30 centímetres, cosa que permetrà la seva detecció per les persones
amb reducció de visibilitat.
4. Les escales han de tenir baranes en els dos costats, que hauran de ser contínues i perllongar-se
com a mínim 45 centímetres, més allà del principi i del final de les mateixes i sempre hauran de
ser rematades cap a dins o cap avall per eliminar riscos.
5. L'estesa es construirà en material antilliscant sense sortints sobre el frontal.
6. Les escales de llarg recorregut hauran de partir-se i en elles s'introduiran replans intermedis.
7. Es prohibeixen en els itineraris de transeünts els desnivells constituïts per un graó únic, que
haurà de ser substituït per una rampa.
Article. 14. Rampes.
1. Les rampes, com a elements que en un itinerari per a vianants permeten salvar desnivells
pronunciats o pendents superiors als de l'itinerari mateix, s'ajustaran als criteris que
s'especifiquen a continuació.
2. El pendent, tant la longitudinal com la transversal, no arribarà a graus d'inclinació que
dificultin la seva utilització per persones amb mobilitat reduïda. El pendent longitudinal quedarà
també limitada en funció de la longitud del tram.
3. Les rampes dels itineraris per a vianants hauran de tenir baranes i proteccions als dos costats
que serveixin de suport i evitin la sortida accidental de cadires de rodes i bastons.
4. L'amplària lliure permetrà el pas simultani de dues persones, una en cadira de rodes, excepte
quan hi hagi un recorregut alternatiu, en aquest cas podrà reduir-se l'amplària al pas d'una cadira
de rodes.
5. Qualsevol tram d'escala en un itinerari per a vianants haurà de complementar-se amb una
rampa o amb altres mitjans mecànics.
6. No es consideren rampes les superfícies amb un pendent inferior al 5 per 100.
7. Reglamentàriament es definiran el pendent màxim, l'amplària mínima i la resta de
característiques de les rampes al fet que fa referència aquest article.
Article. 15. Parcs, jardins, places i espais lliures públics.
1. Els itineraris per a vianants en parcs, jardins, places i espais lliures públics en general,
s'ajustaran als criteris assenyalats en els articles precedents.
2. Les zones enjardinades i les tanques estaran sempre delimitats per una vorada de 5
centímetres d'altura mínima o per un canvi de textura del paviment que permeti a les persones
amb visibilitat reduïda localitzar-los. Es prohibeixen les delimitacions amb cables,
22
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars

entenimentades o similars.
3. Els lavabos públics que es disposin en aquests espais hauran de ser accessibles a persones
amb mobilitat reduïda. Les dependències d'aquests lavabos s'ajustaran al que indica l'article 25
referent a lavabos en edificis públics.
Article. 16. Aparcament.
1. En totes les zones d'estacionament de vehicles lleugers els Ajuntaments reservaran,
permanentment i tan a prop com sigui possible dels accessos per a vianants, places degudament
senyalitzades per a vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda.
2. Els accessos per a vianants a aquestes places compliran les condicions establertes en els
articles anteriors per a itineraris de vianants.
3. Les dimensions mínimes de les places seran les que permetin la seva correcta utilització per
persones amb mobilitat reduïda, incloses aquelles que es desplacen en cadires de rodes.

SECCIÓ 3. DISSENY I UBICACIÓ DE MOBILIARI URBÀ
Article. 17. Elements de senyalització i d'enllumenat.
1. Els senyals de tràfic, els semàfors, els pals d'enllumenat públic o qualsevol element de
senyalització se situaran al costat de la vorada quan la vorera tingui una amplària superior a
1,5 metres. Si és inferior, aniran adossats a la paret, amb els discos senyalitzadors a una altura
superior a 2,20 metres del nivell més baix de la vorera.
2. No podrà instal·lar-se cap obstacle en l'espai de les voreres comprès en el pas de vianants.
3. En els passos per a vianants amb semàfors manuals, el polsador per accionar el canvi de la
llum haurà de situar-se a una altura accessible, no superior a 1,20 metres, perquè una persona en
cadira de rodes pugui manipular-ho.
4. Els semàfors per a vianant instal·lats en vies públiques, el volum de les quals de tràfic rodat o
la perillositat objectiva del qual així ho aconsellin, hauran d'estar equipats per emetre un senyal
sonor i suau, intermitent i sense estridències o sistemes tàctils, que serveixi de guia a les
persones amb visibilitat reduïda quan s'obre el pas als vianants.
Article. 18. Elements urbans diversos.Qualsevol element instal·lat en la via pública serà situat
de tal manera que permeti un espai lliure de circulació per a vianants amb una amplària mínima
d'1,50 metres i una altura mínima de 2,20 metres.
Article. 19. Protecció i senyalització de les obres en via pública.
1. Les bastides, les sèquies o qualsevol altre tipus d'obres en la via pública s'hauran de
senyalitzar, protegir i dotar de llums vermelles que han de romandre enceses durant les nits.
Aquests elements han de disposar-se de manera que les persones amb visibilitat reduïda puguin
detectar a temps l'existència d'un obstacle, i han d'incloure tots els materials i utensilis recollits.
Per creuar les sèquies, han de disposar-se unes planxes convenientment adossades l'amplària
mínima de les quals es determinarà reglamentàriament.
2. Quan per motiu d'obres hi hagi bastides en les vies públiques, haurà de garantir-se un tràfic
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correcte per a vianants lliure d'obstacles, l'amplària mínima de l'espai lliure es determinarà
reglamentàriament.
CAPITULO II Barreres arquitectòniques en l'edificació
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article. 20.
Els edificis i les instal·lacions d'ús i d'interès públic i de nova planta, hauran de permetre l'accés
i l'ús a les persones amb disminucions i s'ajustaran a les prescripcions de caràcter general que
s'indiquen en els articles següents.
Article. 21.
Els allotjaments turístics de més de 30 unitats d'allotjament hauran de disposar d'una unitat
d'allotjament per a persones amb mobilitat reduïda, per cada 50 unitats d'allotjament o fracció
que tingui l'establiment, sense perjudici de l'accessibilitat a tots els locals i zones comunes.

Article. 22.
A les zones exteriors o interiors, destinades a garatges i a aparcament d'ús públic serà necessari
reservar permanentment, tan a prop com sigui possible dels accessos per a vianants, places
degudament senyalitzades per a vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda.
Article. 23.
Un dels accessos a l'interior de l'edificació com a mínim haurà d'estar desproveït de barreres
arquitectòniques que impedeixin o dificultin l'accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda.
En el cas d'un conjunt d'edificis i instal·lacions, un, com a mínim, dels itineraris per a vianants
que els uneixen entre si i amb la via pública haurà de complir les condicions establertes en la
present llei per a aquests itineraris. Reglamentàriament es definiran l'amplària mínima i la resta
de característiques dels accessos sense barreres arquitectòniques.
Article. 24.
Els espais de comunicació horitzontal a les àrees d'ús públic tindran unes característiques tals
que permetin el desplaçament i la maniobra de tota classe de persones disminuïdes.
Els desnivells hauran de ser salvats mitjançant rampes de les característiques indicades en
l'article 14. Les dependències i els espais situats en àrees d'ús públic es dissenyaran de manera
que garanteixin l'accés i la mobilitat interior a les persones amb alguna disminució.
La comunicació vertical entre àrees d'ús públic haurà de realitzar-se, com a mínim, a través d'un
element constructiu o mecànic, accessible i utilitzable per les persones amb mobilitat reduïda.
Les escales, com a element utilitzable per determinades persones disminuïdes, s'ajustaran als
criteris especificats en l'article 13.
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Article. 25.
Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'un lavabo que compleixi
les condicions que permetin la seva utilització a tot tipus de persones amb mobilitat reduïda; les
portes aniran senyalitzades amb l'anagrama internacional en relleu i en un contrast intens de
color. A aquest efecte es tindran en compte els requisits específics següents:
a) Els buits i els espais d'accés i també els passos o distribuïdors interiors tindran les dimensions
suficients per permetre el desplaçament i la maniobra d'una persona en cadira de rodes.
b) Les portes de vidre hauran d'estar dotades a una altura d'1,60 metres d'alguna marca que les
identifiqui com a tals perquè puguin ser detectades per persones amb visibilitat reduïda.
c) Els aparells sanitaris, que estaran dotats d'elements auxiliars de subjecció que permetin la
seva utilització per les persones amb mobilitat reduïda, tindran a la seva al voltant l'espai
necessari, lliure de tot obstacle, que, en tot cas, permeti la seva aproximació i ús correcte.
Reglamentàriament es definiran les dimensions mínimes i les altres característiques dels serveis
higiènics al fet que fa referència aquest article.
Article. 26.
En tots aquells elements de la construcció i en els serveis i les instal·lacions d'ús general, es
garantirà la fàcil utilització per persones amb alguna disminució.
SECCIÓ 2. DISPOSICIONS SOBRE EDIFICACIONS D'HABITATGES
Article. 27.
1. A l'efecte de la present Llei es considera en un edifici d'habitatges, instal·lacions o serveis
utilitzables per persones amb mobilitat reduïda dos tipus d'espais: Els adaptats i els practicables.
Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat quan s'ajusta a tots els paràmetres que
per via reglamentària s'establiran.
Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan no s'ajusta als paràmetres
establerts, però no impedeix la seva utilització de manera autònoma per persones amb mobilitat
reduïda.
2. Els edificis d'habitatges en què sigui obligatòria la instal·lació d'ascensor han de tenir, com a
mínim, un itinerari practicable que una els habitatges amb l'exterior i amb les dependències d'ús
comunitari que estiguin al seu servei.
Article. 28.
Els edificis en què hi hagi habitatges per disminuïts hauran de ser adaptats:
a) Els elements comuns d'accés a aquests habitatges.
b) Les dependències d'ús comunitari al servei d'aquests habitatges.
c) Un itinerari per a vianants, com a mínim, que una l'edificació amb la via pública, amb serveis
o edificacions annexos o amb edificis veïns.
d) Els interiors d'aquests habitatges.
Article. 29.
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Amb l'objectiu de garantir a les persones amb mobilitat reduïda l'accés a un habitatge, a les
programacions anuals de les de promoció pública es reservarà un percentatge suficient, del
volum total, d'acord amb la demanda existent, de la manera que reglamentàriament s'estableixi.
Els promotors privats d'habitatges protegits hauran de reservar en els projectes que presentin per
a l'aprovació la proporció mínima que s'estableixi reglamentàriament per a persones amb
mobilitat reduïda. Els promotors privats d'habitatges protegits podran substituir les adaptacions
interiors dels habitatges reservats per a persones amb mobilitat reduïda per l'atorgament, en
sol·licitar-se la qualificació definitiva, d'un aval bancari suficient que garanteixi la realització de
les obres necessàries per a les adaptacions corresponents.
CAPITULO III Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport
Article. 30.
Els mitjans de transport públics de passatgers, adaptats a persones amb mobilitat reduïda,
especificaran en cada parada l'horari de servei amb nombres aràbics en relleu i s'assenyalarà el
símbol d'accessibilitat.
Article. 31.
Les estacions de ferrocarrils i d'autobusos comptaran amb un equip de megafonia i amb un plafó
visual mitjançant el qual es pugui informar als viatgers de les arribades o les sortides i també de
qualssevol altres incidències o notícies.

Article. 32.
Els projectes de nova construcció o de reestructuració de les estacions de ferrocarrils i les
d'autobusos i el material mòbil hauran d'ajustar-se als següents requisits:
a) Les escales i els elements superposats o adossats a vestíbuls, passadissos i andanes
observaran les prescripcions establertes en els articles del 9 al 14 de la present llei.
b) Les zones del costat de les andanes de les estacions se senyalitzaran amb una franja de 80
centímetres de textura diferent a la del paviment existent, amb la finalitat que les persones amb
visió reduïda puguin detectar a temps el canvi de nivell entre l'andana i les vies.
c) En els espais de recorregut intern en què hagin de sortejar-se torniquets o altres mecanismes,
ha d'haver-hi un pas alternatiu que permeti el pas d'una persona amb mobilitat reduïda.
d) Com a mínim, una de les portes d'entrada i sortida d'accés fins a les andanes tindrà una
amplària que permeti el pas d'una persona en cadira de rodes. Aquesta porta estarà situada el
més a prop possible dels altres accessos.
Article. 33.
1. En els autobusos urbans, interurbans i ferrocarrils hauran de reservar-se per a persones amb
mobilitat reduïda, com a mínim, tres seients per cotxe, propers a les portes d'entrada i
adequadament senyalitzats. En aquest lloc es col·locarà, com a mínim, un timbre d'avís de
parada fàcilment accessible.
2. El pis de tots i cadascun dels vehicles de transport serà antilliscant.
3. En autobusos urbans i interurbans, amb la finalitat d'evitar que les persones amb mobilitat
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reduïda creuin tot el vehicle, aquestes podran desembarcar per la porta d'entrada, si es troba més
propera a la taquilla de control.
Article. 34.
En les poblacions que reglamentàriament es determini hauran d'existir vehicles especials o taxis
condicionats, que cobreixin les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
Article. 35.
1. Es facilitarà l'accés d'entrada en els mitjans de transport públics necessaris per a persones
disminuïdes i la seva utilització, i també l'espai físic necessari per a la ubicació de tots els
utensilis o ajudes tals com: Bastons, crosses, cadires de rodes, gossos pigalls i qualssevol altres
aparells o mecanismes que vagin proveïdes les persones afectades.
2. Els vehicles han de tenir les barres o agafadors continus i al llarg de tot el vehicle.
3. Les màquines marcadores de bonobús estaran normalitzades i situades sempre en el mateix
lloc del vehicle.
4. Els vehicles hauran d'incorporar un sistema acústic d'anunci de parades.
Article. 36.
1. Amb la finalitat que els disminuïts puguin estacionar el vehicle sense veure's obligats a
efectuar desplaçaments llargs, els Ajuntaments hauran de:
a) Permetre que les persones amb dificultats de mobilitat aparquin els seus vehicles més temps
de l'autoritzat en els llocs de temps limitat.
b) Reservar en les proximitats dels edificis públics i en tots aquells llocs on es comprovi que és
necessari, places d'aparcament per mitjà de senyals de tràfic complementades per un disc
addicional que reprodueixi el símbol internacional d'accessibilitat.
c) Proveir a les persones que puguin beneficiar-se de les facilitats exposades en els apartats
anteriors, d'una targeta que contingui, com a mínim, el símbol d'accessibilitat, la matrícula del
vehicle i el nom del titular.
2. Per aconseguir la necessària uniformitat en totes les illes Balears, el Govern de la Comunitat
Autònoma dictarà les normes necessàries sobre models i característiques de la targeta
d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

4. Recomanacions de mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya
Per el disseny de tot el conjunt de alternatives per els perfils tipus de secció de carrer hem tingut
en compte les idees, recomanacions i regles esmentades en el document Recomanacions de
mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya. Específicament, ens hem basat en els següents
apartats esmentats:

4. FUNCIONS I TIPOLOGIES DE CARRERS
4.1. Funcions i jerarquia de la xarxa viària
4.2. Tipologies de carrers
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

ELEMENTS PER A L'ORDENACIÓ DELS CARRERS
Dimensions bàsiques per a la circulació de vehicles
Dimensions bàsiques per a vianants i criteris d'accessibilitat
Dimensions bàsiques per a bicicleta
Dimensions bàsiques per a l'aparcament de vehicles i les zones de càrrega i descàrrega
Dimensions bàsiques per als autobusos urbans
Dimensions bàsiques per als tramvies
Dimensions longitudinals i transversals

9. Equipaments, mobiliari, elements vegetals i enllumenat
9.3.
9.1.2. Enllumenat
9.1.3. Elements vegetals

4.1. FUNCIONS I TIOPOLOGIES DE CARRER
4.1.1. Funcions i jerarquia de la xarxa viària
A l‟àmbit urbà, els carrers representen una part important de l‟espai públic i són el suport de
múltiples activitats urbanes. Per tal de definir el paper que tenen dins la xarxa, s‟han de
jerarquitzar funcionalment a partir de la combinació de dues funcions antagòniques:
Funció de trànsit: l‟objectiu principal és assegurar els desplaçaments dels vehicles de
transport de persones i mercaderies. La funció de trànsit es caracteritza principalment en
termes de capacitat per a la circulació dels vehicles.
Funció d‟accessibilitat i social: el paper dominant és assegurar l‟accessibilitat dels usuaris i
garantir que els carrers siguin el suport de la vida local, permetent-hi el desenvolupament de
les activitats que no siguin les de circulació vehicular i reforçant-hi la funció del carrer com a
espai de suport al comerç, de socialització, de passeig, de joc...
L‟aplicació de les dues funcions permet dividir l‟estructura orgànica urbana en una jerarquia
voluntarista i funcional formada per:
• La xarxa bàsica. Constituïda per la xarxa viària principal que integra les vies principals, les
autopistes, autovies i rondes on la funció trànsit és dominant. Dins la trama urbana, en aquestes
vies se sol aplicar la limitació general de velocitat de 50 km/h.
• La xarxa secundària. El negatiu de la xarxa bàsica dóna forma a unes cèl·lules que constitueixen
la xarxa viària secundària, on les funcions d‟accessibilitat i social són dominants. Formada per
vies col·lectores i de servei, en aquestes vies s‟ha de garantir un increment de la qualitat de vida i
ambiental mitjançant la creació de carrers de tipus zona 30 o de convivència i unes intensitats
de trànsit ambientalment compatibles amb les funcions socials que s‟hi desenvolupen.
Un cop jerarquitzada la xarxa viària, caldrà superposar-hi les xarxes de vianants i de bicicletes i
procurar resoldre els encreuaments de la xarxa bàsica, a fi d‟establir unes connexions segures
entre cèl·lules que assegurin la continuïtat i el confort dels itineraris.
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Figura 4.1. Xarxa viària bàsica i cèl·lules de Barcelona

Per tal que aquest sistema viari funcioni, cal preveure una segona classificació de la xarxa
viària dins la trama urbana, on s‟han de diferenciar les categories següents:
• Vies principals: formen la xarxa bàsica i garanteixen les connexions de la xarxa viària local amb
la xarxa periurbana i les relacions amb els diferents sectors i barris del municipi.
• Vies col·lectores: formen la part estructurant de la xarxa secundària i garanteixen els
desplaçaments a l‟interior de les cèl·lules. Recullen els fluxos interns de les vies de servei i
asseguren la connexió amb la xarxa bàsica.
• Vies de servei: són les vies més capil·lars de la xarxa secundària que permeten el final o l‟inici
de trajecte i que donen accés a les diferents activitats del territori, ja siguin de tipus residencial,
industrial, comercial o de serveis.

— Vies principals
— Vies col·lectores
— Vies de servei
Figura 4.2. Esquema de la jerarquia i classificació de la xarxa viària urbana:
exemple del centre del districte de Sant Andreu de Barcelona
4.1.2. Tipologies de carrers
A l‟àmbit urbà, els carrers corresponen a alguna de les tipologies següents i es caracteritzen,
seguint l‟ordre presentat, per un grau d‟impermeabilitat al trànsit creixent:
• Carrer convencional amb limitació de velocitat de
50 km/h. Aquests carrers es caracteritzen per l‟especialització de l‟espai, amb separació física
(vorada) entre calçada i voreres. Tenen una permeabilitat transversal limitada i s‟apliquen, en
general, als carrers de la xarxa bàsica.
• Carrer de zona 30. Representen la solució intermèdia entre els carrers convencionals i de
29
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars

convivència i s‟apliquen als carrers de la xarxa secundària. També en aquest cas, persisteix la
separació física per a segregarne els diferents usos però, per tal de garantir una velocitat màxima
de 30 km/h, presenten una urbanització que incorpora elements concrets de moderació del trànsit.
• Carrer de convivència. El règim de prioritat que té és invertit a favor dels vianants i
ciclistes. S‟apliquen als carrers de la xarxa secundària i la velocitat és limitada a
20 km/h. El tractament global que reben aquests carrers es basa en la moderació de la circulació
i és similar al dels carrers de vianants, amb una urbanització a nivell sense separació física
entre l‟espai destinat a la circulació de vehicles i el de vianants i ciclistes.
• Carrer de vianants. S‟apliquen en carrers amb forta presència comercial i, per tant, de
vianants, i no admeten l‟accés de la circulació general.
Tot seguit es presenten amb més detall les diferents tipologies de carrers definides
anteriorment.

4.1.2.1. Carrers convencionals de la xarxa bàsica
Segons l‟article 50 del Reial decret 1428/2003, del 21 de novembre, la velocitat màxima que
no han d‟excedir els vehicles en vies urbanes i travessies s‟estableix, amb caràcter general, en
50 quilòmetres per hora, excepte per als vehicles que transportin mercaderies perilloses, que
han de circular com a màxim a 40 quilòmetres per hora. Aquests límits poden ser rebaixats en
travessies especialment perilloses per acord
de l‟autoritat municipal amb el titular de la via i, a les vies urbanes, per decisió de
l‟organisme competent de la corporació municipal. Aquesta tipologia de carrer s‟aplica
bàsicament a les vies principals de la xarxa bàsica.
En les mateixes condicions, els límits poden ser ampliats, mitjançant l‟ús de la senyalització
corresponent, a les travessies i a les autopistes, autovies i rondes dins d‟un poblat, sense
excedir, en cap cas, els límits genèrics establerts per a aquestes vies fora de població.

R-301
Figura 4.3. Senyalització dels carrers convencionals
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Figura 4.4. Carrer convencional on la limitació de velocitat és de 50 km/h

4.1.2.2. Carrers de zona 30
Segons el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament general de
circulació per a l‟aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, es defineixen com a zona 30 els carrers amb disseny
específic del viari, en el qual la zona de circulació especialment condicionada està destinada en
primer lloc als vianants. La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 quilòmetres per hora
i els vianants són els que hi tenen prioritat.
Aquestes zones estan dissenyades d‟una manera específica, amb elements de moderació del
trànsit per tal que els conductors circulin com a màxim a 30 km/h.
Des que foren implantats durant la dècada dels setanta a Holanda, s‟ha demostrat que la
limitació de la velocitat combinada amb mesures constructives simples millora
considerablement la seguretat als carrers. Aquesta limitació redueix la desigualtat entre els
automòbils i els usuaris més vulnerables com ara ciclistes i vianants, en millora
significativament el confort i hi disminueix, entre altres, el nombre i la gravetat dels accidents i
la contaminació acústica.
Es recomana que l‟extensió màxima de les zones 30 no superi 1 km2, a fi d‟evitar que el
conductor s‟impacienti en haver de mantenir velocitats reduïdes.
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S-30

S-31

Figura 4.5. Senyalització de carrers de zona 30

Figura 4.6. Exemple de tractament d‟una cruïlla en zona 30
Cal destacar, però, que no n‟hi ha prou de col·locar un senyal per a garantir una certa velocitat.
Aquesta limitació s‟ha de combinar amb elements d‟acompanyament dissuasius, tot i que, en
aquest cas, no cal reurbanitzar de nou tot els carrers d‟una àrea en concret, com en el cas que es
presenta a continuació de carrers de convivència.

4.1.2.3. Carrers de convivència
Segons el codi de circulació, els carrers de convivència són aquelles zones de circulació
especialment condicionades que són destinades en primer lloc als vianants i en les quals s‟apliquen
les normes especials de circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20
quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els vehicles només
poden estacionar-se als llocs designats per senyals o per marques. Els vianants poden utilitzar tota
la zona de circulació i els jocs i els esports hi estan autoritzats (Art. 159 S-28).
El disseny d‟un carrer de convivència ha de mostrar clarament que, al carrer, els vehicles en
moviment ocupen un lloc secundari respecte als vianants i ciclistes. Així doncs, la urbanització
haurà de respondre als objectius principals següents:
• Limitar la velocitat màxima a 20 km/h.
• Utilitzar elements de geometria vertical i horitzontal per a moderar la velocitat dels vehicles.
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• Evitar la separació entre la calçada i la vorera; promoure la cohabitació. El carrer esdevé un
element que contribueix a dinamitzar el barri, un punt de trobada per a la gent gran, un espai
de joc per als nens, una zona per a passejar o anar amb bicicleta sense que s‟hi prohibeixi, però,
la circulació de vehicles.
• Deixar aparcar únicament als llocs reservats per a aquesta finalitat.
• Oferir una imatge acollidora del carrer. D'aquí la importància de combinar amb seny els
revestiments de superfície, els elements vegetals i el mobiliari urbà per a aconseguir un
paisatge que “trenqui” amb la imatge dels carrers convencionals.

S-28

S-29

Figura 4.7. Senyalització dels carrers de convivència

Figura 4.8. Carrer de convivència
Tot i els avantatges indiscutibles, els carrers de convivència presenten certes limitacions,
determinades pel caràcter mateix que tenen, que no les fan generalitzables a una àrea de gran
extensió:
• La urbanització és costosa respecte als carrers de zona 30.
• La realització és incompatible amb volums de trànsit importants i amb una forta demanda
d'aparcament.
Per aquest motiu, es considera que el carrer de convivència és una solució aplicable en aquells
casos particulars en què s'imposa una imperativa recuperació qualitativa de l'espai públic: per
exemple, als barris sense espais d'esbarjo, en carrers fortament residencials on es valora donar
una imatge diferent del carrer convencional, com a transició cap a les illes de vianants o en
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zones comercials no consolidades de petites poblacions o barris on, per diferents raons, la
solució d‟illa de vianants no és viable.
4.1.2.4. Carrers de vianants
La solució de vianalització s‟aplica normalment als centres de les poblacions com a suport per a
la dinamització dels comerços i activitats locals. Als carrers de vianants no és permesa la
circulació general de vehicles de motor ni de ciclomotors, però, en general, s‟ha de garantir en
determinades condicions l‟accés dels vehicles de servei, d‟emergència, dels veïns i de distribució
de mercaderies.
Cal apuntar que l‟Article 65.2 del codi de circulació estableix que quan els vehicles creuin les
zones per als vianants pels passos habilitats a aquest efecte, els conductors tenen l‟obligació de
deixar passar els vianants que hi circulin (article 23.2 del text articulat).
Entre els objectius generals d‟aquest tipus de condicionament destaquen:
• La promoció i l‟animació comercial, que és justament un dels seus principals objectius com a
resposta a la proliferació de grans centres comercials perifèrics que amenacen l'estructura
comercial urbana.
• La millora del paisatge urbà, mitjançant la revaloració del patrimoni històric i arquitectònic
(renovacions, restauracions), la recuperació de la funció social de l‟espai públic (particularment
als barris cèntrics, sovint amb dèficit d‟equipaments i espais públics) i la millora de la qualitat
ambiental.
• El reforçament de l‟atractiu i de la imatge com a afirmació de les connotacions de centre de
referència i de centralitat.

Figura 4.9. Carrer de vianants

34
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars

4.2. ELEMENTS PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS
Els projectes d‟urbanització han de preveure des de la fase de concepció els principis bàsics
presentats al capítol 3, a fi que el disseny sigui segur i accessible per al conjunt dels usuaris. Cal,
doncs, que l‟ordenació de la via pública actuï sobre el comportament dels usuaris mitjançant
la llegibilitat i visibilitat que facilita.
Segons la teoria de la compensació dels riscos, el conductor adapta el seu comportament a un
nivell de risc que jutja i tolera acceptable. Si supera aquest límit, es concentra; però si es troba
per sota, es relaxa i redueix l‟atenció. L‟aplicació d‟aquesta teoria en l‟ordenació de la via
pública comporta el disseny de carrers a l‟àmbit urbà que no incloguin solucions que
incrementin la relaxació i, per tant, l‟excés de velocitat (calçades amples, grans radis de gir,
separació física dels fluxos...).
Per a evitar el sobredimensionament, s‟ha de definir per a cada projecte el vehicle determinant
(vegeu capítol 3) i, en funció de les característiques geomètriques que tingui, fer-ne el
dimensionat. En aquest capítol s‟aporten els elements necessaris per a dimensionar la secció
transversal dels carrers en funció dels usos i funcions que han d‟assumir, així com les
dimensions bàsiques per a l‟ordenació.
La secció transversal pot incloure generalment una combinació dels principals elements
següents:
• Calçada amb els carrils de circulació
• Carrils addicionals per a maniobres específiques com, per exemple, els carrils de gir
• Carrils de bus o reserva per a les vies del tramvia
• Carrils bici o voreres bici
• Banda d‟aparcament en calçada i zones de càrrega i descàrrega
• Voreres
• Bandes de separació o de seguretat
• Bandes polivalents
En teixits consolidats, on l‟espai està delimitat físicament per les alineacions de les façanes,
cal distribuir la secció de carrer en funció de les activitats existents i previstes, vigilant en tot
moment que la distribució de l‟espai vagi a favor dels usuaris més vulnerables.
La taula següent recull les principals característiques per al dimensionament dels elements de
composició de la secció transversa
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Element

Característiques de dimensionament

Carril de circulació
principal

L’amplada depèn de les dimensions del vehicle determinant i de
la velocitat.

Carril addicional

En el cas dels carrils d’acceleració / reducció de la velocitat i en
la preparació de girs, l’amplada dels carrils pot ser menor que
la dels carrils de circulació principal.

Banda
d’aparcament

L’amplada depèn principalment dels tipus d’aparcament (cordó,
bateria, semibateria) i de l’angle que es forma en relació amb
l’eix de la calçada.

Carril bus

L’amplada és determinada per les dimensions dels autobusos
que passen pel carril. En el cas de cohabitació amb bicicletes,
l’amplada augmenta.

Reserva per a vies
de tramvia

Es pot diferenciar entre les vies que estan integrades a la calçada
i les vies que es troben sobre un traçat específic que no pot ser
utilitzat per altres vehicles (llevat de casos excepcionals).
L’amplada depèn del tipus i de les dimensions del tramvia.

Carril bici

Vorera bici

El carril bici se situa damunt la calçada i està delimitat per una
línea de pintura. En el cas dels carrils bici protegits, estan
separats amb uns elements físics de la resta de la calçada.
L’amplada depèn principalment del pendent longitudinal.
Les voreres bici són espais segregats de la calçada i se situen a
la mateixa cota de les voreres. En funció del volum de vianants i
ciclistes, la via ciclista pot ser segregada o no.
Finalment, l’amplada depèn també del pendent longitudinal.

Voreres

L’amplada depèn generalment del volum de vianants i dels
punts d’alta concentració de vianants. En general, sota les
voreres se situen les xarxes dels serveis urbans.

Banda de
separació

Les bandes de separació poden segregar carrils de circulació o
sentits de circulació (mitgeres, rambles, illots, separadors,
jardineres...) i protegir l’espai d’altres usuaris, com és el cas
dels carrils bici segregats.

Banda polivalent

Les bandes polivalents són uns espais d’ús mixt que
normalment s’implanten en perfils de dimensions exigües que
no permeten superposar les necessitats dels diferents usuaris.

Taula 5.1. Característiques de dimensionament dels diferents elements de la
secció transversal d‟un carrer
La combinació dels elements descrits anteriorment que ha d‟acollir un determinat carrer es
transformarà en una suma o superposició de necessitats d‟espai dels diferents usuaris que en
determinarà la secció transversal.
Tot seguit, es presenta un recull de dimensions bàsiques per al dimensionament dels diferents
elements que componen la secció transversal.
36
Autor: Lluís Antoni Vidal Mut

Remodelació de la mobilitat del barri del Molinar Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars

4.2.1. Dimensions bàsiques per a la circulació de vehicles
Un cop definit el vehicle determinant, cal concretar quina és la velocitat practicable segons el
tipus de via i les característiques de l‟entorn. La secció transversal de la calçada serà, doncs,
definida pel gàlib dels vehicles que s‟han de creuar o avançar i preveu els components següents:
• Les dimensions bàsiques (Db) del gàlib del vehicle determinant;
• El marge de moviment (Mm) que depèn de la velocitat i considera les imprecisions de
conducció i oscil·lacions dels vehicles;
• El marge de seguretat (Ms) que pretén compensar les imprecisions de dimensions i els
elements que sobresurten de la carrosseria.
Al gàlib dels vehicles cal afegir:
• El suplement de bidireccionalitat (Sb) i d‟avançament/
creuament de vehicles de dues rodes (S2r);
• El suplement lateral (Sl) per considerar eventualment l‟efecte paret.
En el cas de velocitats superiors als 50 km/h, cal preveure un suplement de sobreamplada en
corba (Sc) per compensar els moviments de balanceig de la carrosseria.
El dimensionament de l‟amplada de la calçada (Ac) és doncs:
Ac = Db + Mm + Ms + Sb + S2r + Sl + Sc (cm)

Figura 5.1. Dimensionament de la calçada
El gàlib extern que s‟obté és el de la calçada, que ha de ser lliure de tot tipus d‟obstacle:
panells de senyalització, enllumenat, etc. Pel que fa a les dimensions verticals, es recomana
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deixar una alçada lliure de carrer de 4,5 m per tal de permetre el pas eventual de vehicles de
transport especial.
Cal apuntar que, per a evitar un sobredimensionament, no és necessari garantir totes les
combinacions possibles d‟encreuament de vehicles. Per exemple, es pot descartar la necessitat
d‟encreuament camió/camió quan un d‟aquests avança un vehicle de dues rodes. L‟escenari
“normal” d‟encreuament haurà de ser definit en cada cas particular pel projectista,
considerant la freqüència i la reducció de seguretat que generen.
Aquest mètode de dimensionament del gàlib, malgrat que aquí s‟utilitza per al
dimensionament de l‟espai destinat als vehicles, és aplicable al conjunt d‟usuaris de la via.

4.2.1.1. Dimensions bàsiques del gàlib
Al capítol 3 s‟ha presentat una classificació dels vehicles en 7 categories. Tanmateix, per a
simplificar el mètode de dimensionament de la secció transversal, es proposa de recollir-los en
dos tipus de vehicles determinants:
Vehicle determinant

Categories considerades Amplada (Db) (cm)

Vehicles lleugers (VL)
Vehicles pesants (VP)

1, 2

180

3, 4, 5, 6, 7

250

Taula 5.2. Dimensions bàsiques (amplada mínima) del gàlib en funció del vehicle determinant

4.2.1.2. Marges de moviment i de seguretat
De la mateixa manera que en l‟apartat anterior, es proposa agrupar els vehicles determinants en
dues categories: vehicle lleuger (VL) i vehicle pesant (VP).

Marge de movi

Marge de segu

VL

ment
(Mm)(cm)
VP

VL

retat (Ms)
(cm)
VP

0-30

0

0

20

30

30-50

10

10

20

30

50-80

20

20

20

30

Velocitat km/h

Taula 5.3. Marges de moviment i de seguretat

4.2.1.3. Suplement de bidireccionalitat i d’avançament/creuament de les dues rodes
En el cas de carrers bidireccionals, cal preveure un marge suplementari que depèn de la
velocitat i és independent del tipus de vehicle determinant.
Si es considera oportú facilitar els avançaments i encreuaments dels vehicles de dues rodes,
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s‟haurà d‟aplicar un suplement d‟amplada per a aquest concepte.

Suplement de
Suplement
Velocitat bidireccionalitat (Sb) avançament/encreuame
km/h
nt dues rodes (S2r)
(cm)
(cm)
0-30
0
0
30-80

30

20

Taula 5.4. Suplements de bidireccionalitat i d‟avançament/encreuament de vehicles de dues
rodes

4.2.1.4. Suplement lateral per efecte paret
Com a element de moderació del trànsit, s‟utilitza l‟efecte paret, és a dir, el temor del
conductor a ratllar el vehicle per contacte amb els elements laterals de la calçada, per tal
d‟induir-lo a reduir la velocitat. La necessitat d‟aplicar aquest suplement depèn de la tipologia
de delimitació lateral de la calçada: com a norma general fins a vorades d‟alçada inferior als 12
cm no és necessari aplicar cap suplement. Per a vorades o elements de delimitació d‟alçada
superior i quan el projectista consideri que és necessari garantir més fluïdesa, es pot aplicar un
suplement d‟amplada lateral (Sl) de 20 cm.
Cal indicar que en cap cas s‟aplicarà aquest increment d‟amplada en els carrers de zona 30 i de
convivència.

4.2.1.5. Suplement de sobreample en corba(V > 50 km/h)
Per a velocitats superiors als 50 km/h, cal preveure uns radis mínims de la corba i un sobreample
de la calçada per a evitar que els vehicles envaeixin una part del carril contrari en fer la maniobra
de gir. En carrers amb velocitats inferiors i volums de trànsit baixos, aquest tipus d‟encreuament
és acceptable i, per tant, no és necessari incrementar l‟amplada en corba. La taula següent
presenta, per a velocitats superiors als 50 km/h, els radis mínims recomanats per a corbes a
l‟àmbit urbà:

Taula 5.5. Radis mínims per a corbes en l‟àmbit urbà
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Per a corbes amb un radi extern superior als 30 metres, el dimensionament del sobreample es
pot fer mitjançant l‟expressió següent:
Sc = L2/(2*R)
Sc = Amplada recomanada del sobreample en el punt central de la corba (m)
L = Longitud del vehicle determinant (m) (vegeu 3.3.1.)
R = Radi extern de la corba (m)

Figura 5.2. Esquema de dimensionament del sobreample en corbes
4.2.2. Dimensions bàsiques per a vianants i criteris d’accessibilitat
Una de les principals actuacions per a fomentar la mobilitat segura i sostenible a l‟àmbit urbà
és impulsar xarxes d‟itineraris per a vianants que siguin contínues, confortables, accessibles i
segures.
El disseny de l‟espai destinat als vianants ha d‟assegurar l‟accessibilitat per a tothom, a fi que les
persones amb mobilitat reduïda, la gent gran, els pares amb cotxets... puguin exercir el seu dret
a la mobilitat. Cal, també, dedicar una atenció especial al grup d‟edat dels infants
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Figura 5.3. Dimensions bàsiques per a vianants, incloent-hi les persones mb mobilitat reduïda
Els vianants presenten unes característiques antropomètriques que estableixen un gàlib i unes
velocitats de recorregut que depenen principalment del pendent i del grup d‟edat al qual
pertanyen. En condicions normals, la velocitat dels adults és 4-5 km/h, la dels nens i de la gent
gran de 2-3 km/h i la de les persones amb cadira de rodes de 2 km/h.
El projectista, a l‟hora de planificar i dissenyar l‟espai destinat als vianants, ha de considerar les
característiques bàsiques següents del seu comportament:
• El vianant busca sempre la distància més curta i reduir els temps d‟espera.
• El vianant tendeix a infravalorar els temps per a creuar la calçada.
• El vianant és sensible al confort del desplaçament i a les condicions meteorològiques.
• El vianant és indisciplinat: quasi inconscientment, intenta reduir l‟esforç físic i el temps de
recorregut, fet que comporta que no sempre respecti la senyalització i l‟espai específic que se li
reserva.
Tenint en compte que la seguretat és la prioritat absoluta, el confort dels desplaçaments a peu
ha de ser primordial respecte a altres consideracions. Per aquest motiu, en el casos de manca
d‟espai disponible que no permeti implantar voreres prou amples, caldrà preveure mesures de
protecció i moderació del trànsit per a assegurar condicions de seguretat i confort als vianants.
Per tant, el principi bàsic que ha d‟aplicar el projectista és atribuir als vianants el màxim espai
possible per assegurar-li el màxim confort.
En aquest context, es fixa l‟amplada lliure mínima de vorera a 200 cm, una amplada que
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permet l‟encreuament de dues cadires de rodes i la instal·lació dels serveis urbans sota les
voreres.
• Volum de vianants.
• Activitats veïnes (presència de comerços, d‟equipaments, parada de bus...).
• Consideracions urbanístiques i paisatgístiques.
A continuació es presenten dues metodologies per al dimensionament de les voreres: la primera
es basa en els gàlibs i la segona en els volums i densitats de vianants.

4.2.2.1. Dimensionament en funció del gàlib
Aquest mètode, similar al que s‟aplica en el cas dels vehicles, es basa en les dimensions bàsiques
segons el tipus de vianant, i considera també els marges de moviment i seguretat i el suplement
d‟amplada lliure.

L‟amplada lliure de la vorera (Av) és definida per la fórmula següent, partint dels 200 cm com
a mínim recomanat.
Av = Db + Mm + Ms + Sl (cm)

Vianant
determinant
Vianant amb
cotxet o sense
Vianant amb
bosses o amb
cadira de rodes

Marge de moviment
(Mm)(cm)

Marge de seguretat
(Ms) (cm)

60

10

10

80

10

10

Amplada (Db) (cm)

Taula 5.6. Amplada (dimensions de base), marges de moviment i seguretat dels vianants
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El suplement d‟amplada lliure (Sl) considera les condicions de l‟entorn. Si diferents
condicions es presenten simultàniament, caldrà sumar-hi els valors de la taula següent:

Suplement d’amplada
lliure (Sl) (cm)

Condicions
Delimitacions verticals (murs, façanes...)

25

Carrer amb fort trànsit

50

Aparadors de comerços

100

Equipaments amb forta concentració de vianants

200

Parada de bus

100

Encreuament entre vianants

40

Aparcament de dues rodes sobre la vorera

200

Aparcament de vehicles en bateria o semibateria

50

Taula 5.7. Suplement d‟amplada lliure en funció de les activitats de l‟entorn

4.2.2.2. Dimensionament en funció de la densitat
Aquest mètode de dimensionament considera la qualitat de servei desitjada per als
desplaçaments a peu a partir de les dades sobre les intensitats de vianants i s‟aplica en carrers
amb intensitats de vianants elevades.
L‟amplada lliure de la vorera (Av) és definida amb la fórmula següent:
Av = (Iv / Dv)* Vm (m)
Iv: és la intensitat de vianants expressada en vianants/segon
Dv: és la densitat de vianants en vianants/m2, i defineix la qualitat de servei desitjada (vegeu
taula següent)
Vm: és la velocitat mitjana en metres/segon
Qualitat de servei

Dv (vianants/m2)

Circulació lliure

< 0,3

Circulació mitjana, avançaments possibles

0,3 0,4

Circulació mitjana, conflictes amb circulació
contrària
Circulació densa, pertorbació dels fluxos

0,4 0,7
0,7 1,0

Circulació molt densa, conflictiva i molt
1,0 1,2
dificultosa
Taula 5.8. Densitats en funció de la qualitat de servei desitjada
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En els apartats anteriors s‟han presentat unes metodologies per a dimensionar l‟amplada lliure
de les vores. Tanmateix, la varietat d‟activitats que els vianants poden desenvolupar en carrers i,
més en general, en l‟espai públic, fa necessari donar les indicacions següents sobre les dimensions
necessàries en funció de les diferents modalitats d‟ús de l‟espai públic.

Figura 5.4. Dimensions de l‟espai de vianants segons els usos i activitats

4.2.2.3. Criteris d’accessibilitat
A fi de garantir l‟accessibilitat del conjunt de grups de vianants, cal que el disseny incorpori
els requeriments específics de les persones amb mobilitat reduïda. A l‟annex 1, es recullen
els principals criteris de disseny sobre accessibilitat urbanística del Codi d‟accessibilitat de
Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de març).
Respecte al Codi d‟accessibilitat, les recomanacions següents apunten aquestes millores:
Amplada lliure mínima
Es recomana aplicar el mètode de dimensionament presentat anteriorment que, un cop afegits els
marges de moviment i de seguretat, estableix l‟amplada lliure mínima de
100 cm, i no pas de 90 cm com fixa el Codi d‟accessibilitat. En el cas d‟encreuament de vianants
cal incrementar aquest valor fins als 200 cm.

Guals
El Codi admet diferencies de nivell entre la vorera del gual i la calçada fins a un màxim de 2
cm. Es recomana que el gual estigui enrasat amb la calçada i evitar cantells arrodonits o
aixamfranats. La solució de continuïtat entre gual i calçada facilita el pas de les cadires de rodes
i cotxets i, a més, en el cas que el gual sigui compartit per bicicletes incrementa el confort
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dels usuaris.

4.2.2.4. Encreuament de vianants
Els encreuaments de calçada són els principals punts d‟accidentalitat dels vianants. Cal, doncs,
considerar sèriament les característiques del comportament dels vianants exposades al principi
d‟aquest capítol.
La tria del tipus d‟encreuament depèn principalment de les intensitats de trànsit del carrer i
del volum de vianants que es disposa a creuar. La figura següent mostra una proposta de tipus
d‟encreuament en funció d‟aquests paràmetres.

Figura 5.5. Tipus d‟encreuament recomanat en funció de les intensitats de
trànsit i de vianants
Tanmateix, altres paràmetres importants intervenen en la tria del tipus d‟encreuament més
convenient per als vianants:
• Velocitat dels vehicles
• Condicions de visibilitat
• Proximitat d‟equipaments sensibles: escoles, llars de gent gran, hospitals...
Pel que fa als passos de vianants convencionals, s‟han de disposar en la màxima continuïtat
possible al llarg dels itineraris de vianants, i per augmentar-ne la percepció poden incloure:
• Marques viàries suplementàries (bandes transversals, pictogrames de perill...)
• Catifa amb pintura vermella o paviment en llambordes
• Pintura reflectant per a millorar-ne la percepció nocturna i antilliscant per a evitar les
relliscades, en particular la dels vehicles de dues rodes
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Assegurar unes bones condicions de visibilitat del vianant és un objectiu capital per a la seva
seguretat. En aquest sentit, l‟amplada del seu camp de visió és proporcional a la velocitat
practicada pels vehicles, d‟aquí l‟interès d‟instal·lar elements reductors de velocitat del trànsit
en carrers amb una funció d‟accessibilitat i social elevada.
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60

70

Sh (m)

10

20

30

40
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Figura 5.6. Càlcul de la distància de visibilitat dels vianants
Cal mirar d‟alliberar el camp de visió pròxim a les cruïlles, evitant-hi elements que
obstrueixin la visibilitat, com ara mobiliari, arbustos, contenidors d‟escombraries i
aparcaments. Pel que fa a l‟aparcament, es recomana no disposar places d‟aparcament en els
10 m anteriors als pas de vianants i, si és possible, preveure-hi una “orella” d‟eixamplament
de vorera a fi d‟evitar l‟aparcament il·legal.
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Figura 5.7. Millora de la visibilitat a les cruïlles

4.2.3. Dimensions bàsiques per a bicicletes
La bicicleta és un mitjà força competiu per als desplaçaments urbans inferiors als 4-5 km, que ha
de ser integrat en les politiques de mobilitat dels municipis. Per poder fomentar-ne l‟ús cal,
tanmateix, definir-ne una xarxa contínua, confortable i segura.
La principal limitació d‟aquest mitjà és el pendent, que es tradueix en una reducció de la velocitat
i en un increment de l‟esforç físic.

Figura 5.8. Relació entre pendent i velocitat
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Tot seguit es presenten les principals característiques del comportament dels ciclistes que són
similars a les dels vianants:
• El ciclista busca sempre la distància més curta i reduir l‟esforç i el temps d‟espera.
• El ciclista necessita itineraris continus i confortables. Les interrupcions o absència
d‟infraestructures específiques (carrils bici o vorera bici) per a bicicletes no li han de
representar una limitació de la mobilitat i de la seguretat.
• El ciclista necessita opcions d‟estacionament segur a prop de la destinació final. De fet, el
servei porta a porta que ofereix la bicicleta és un dels seus principals punts forts, que cal
preservar.
Les dimensiones bàsiques de la bicicleta poden variar en funció del manillar i d‟eventuals
equipaments addicionals. Tot seguit es presenten les dimensions del vehicle estàndard:

Figura 5.9. Dimensions bàsiques d‟una bicicle
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Figura 5.10. Dimensions bàsiques per als ciclistes

4.2.3.1. Dimensionament del gàlib
El mètode que tot seguit es presenta es basa en les dimensions bàsiques d‟un ciclista,
considerant-ne també els marges de moviment i seguretat i el suplement d‟amplada lliure.
L‟amplada lliure de la via ciclista (Ac) és definida per la fórmula següent:
Ac = Db + Mm + Ms + Sl (cm)

Amplada
(Db) (cm)

Marge de moviment (Mm) (cm)
Normal ::; 4%

60

20

Marge de seguretat
(Ms) (cm)

Pendent ::: 5%
Vegeu taula

20

Taula 5.9. Amplada (dimensions de base), marges de moviment i seguretat i suplement amplada
lliure dels ciclistes
El marge de moviment varia amb el pendent i cobreix els balancejos del ciclista. La taula següent
en presenta els valors:
Pendent

Marge de moviment (Mm) (cm)
5%

25

6%

30
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7%

35

8%

40

Taula 5.10. Marge de moviment en funció dels pendents
El suplement d‟amplada lliure (Sl) considera les condicions de l‟entorn. Si diferents
condicions es presenten simultàniament, caldrà sumar-hi els valors facilitats per la taula següent:

Condicions

Suplement d’amplada
lliure (Sl) (cm)

Vorada de la vorera < 12 cm

20

Delimitacions verticals (murs, façanes...)

30

Sentit contrari al de la circulació general

50

Elements separadors i protectors

50

Aparcament (obertura porta vehicle)

70

Taula 5.11. Suplement d‟amplada lliure en funció de les activitats de l‟entorn
Malgrat que l‟amplada mínima d‟una via ciclista unidireccional resulta, amb aquest mètode de
càlcul, de 120 cm, s‟estima que aquesta no hauria de ser inferior als 150 cm. En el cas de vies
bidireccionals l‟amplada mínima recomanada és de 300 cm.
La Llei 17/2005, de 19 de juliol, que modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària, defineix la via ciclista com una via preparada per a la
circulació de bicicletes que presenta prou amplada i una senyalització específica. La Llei preveu
la tipologia següent més adaptada a la trama urbana:
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Taula 5.13. Vorera bici
Com a conclusió d‟aquest apartat sobre el dimensionament de l‟espai destinat a les bicicletes,
cal insistir que en els carrers on s‟aconsegueixen unes velocitats moderades, la millor solució
és la cohabitació i no pas la segregació. De fet, en la xarxa viària secundària és recomanable,
quan els carrers siguin de tipus zona 30 o de convivència, de preveure un règim de cohabitació
de les bicicletes amb la circulació general. Amb la cohabitació s‟obté, entre altres coses, una
reducció de les velocitats dels vehicles i un servei porta a porta per als ciclistes.
Per a més informació consulteu el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya elaborat
pel Departament d‟Obres Públiques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.
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4.2.4. Dimensions bàsiques per a l’aparcament de vehicles i les zones de càrrega i descàrrega
4.2.4.1. Dimensions bàsiques per a l’aparcament de turismes
L‟aparcament és un element clau de l‟ordenació urbana, ja que un vehicle passa en general més
del 95% de la vida estacionat. A més, l‟aparcament és una eina potent de les polítiques de gestió
de la mobilitat, perquè tot desplaçament realitzat en vehicle implica una plaça d‟aparcament en
origen i una altra en destinació. Si falta l‟una o l‟altra, el desplaçament en vehicle privat no
es pot realitzar. Aquesta és l‟estratègia utilitzada per a induir un canvi modal.
Cal no oblidar que tot espai d‟aparcament és un generador de mobilitat. Com més gran sigui la
rotació de les places d‟aparcament, és a dir, el nombre de vehicles que aparquen al llarg del dia
en la mateixa plaça, més important serà la capacitat de generació de mobilitat.
Tot seguit es presenten les dimensions recomanades per a l‟ordenació de les places
d‟estacionament de vehicles lleugers, pesants i de dues rodes. Les dimensions de les places
d‟aparcament varien segons l‟ús i la rotació prevista.

Descripció

Exemples d’aplicació

I

• Cas normal

• Aparcaments públics
• Edificis d’habitatge

II

• Situacions on es requereix més espai
• Places amb alta rotació
• Places on aparquen sovint turismes grans

• Comerç, serveis
• Hotels
• Estacions

III

• Situacions on es poden tolerar maniobres

• Places per a treballadors

Tipus

més difícils
• Places amb rotació feble

Taula 5.12. Tipologia de les places d‟aparcament
A l‟annex 1 de les Normes d‟accessibilitat urbanística figuren els elements de dimensionament
de les places d‟aparcament per a les persones de mobilitat reduïda.
Aparcament en cordó
Pot ser unilateral o bilateral i normalment està delimitat per una línea de pintura. La subdivisió
no és necessària si les places no són regulades. Les places extremes poden ser reduïdes (a2r ) fins
a uns 100 cm si no hi ha obstacles.
Les dimensions de les places d‟aparcament varien en funció de l‟amplada del carril de
circulació i del tipus d‟aparcament (I, II o III). A continuació se‟n presenten les
característiques principals.
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Tipus

a1 (cm)

a2 (cm)

dc (cm)

I

190

630

310

II

200

650

350

III

180

600

300

Taula 5.13. Dimensions bàsiques de les places d‟aparcament en cordó
Aparcament en bateria i semibateria
Aquesta disposició genera pertorbacions particulars a la circulació i es caracteritza per una
visibilitat reduïda del conductor que fa les maniobres. En carrers bidireccionals, la bateria (90º)
permet l‟accés a les places d‟aparcament des dels dos sentits.
Aquest no és el cas de les places en semibateria on es pot fer tant l‟entrada marxa endavant com
marxa enrere. En el primer cas, l‟entrada és senzilla però la sortida és precària per l‟absència de
visibilitat. En el segon cas, el vehicle que entra molesta fortament la circulació general i a
més molesta els vianants que circulen per la vorera a causa de les emissions dels gasos del tub
d‟escapament. Cal apuntar, però, que aquesta disposició facilita la càrrega i descàrrega de
mercaderies al maleter del vehicle.
La taula següent proporciona les dimensions en funció de l‟angle d‟inclinació.

T ipus I
Angle a1
90˚

70 ˚
60˚
45˚
30˚

a2

m

dc

cs

a1

Tipus I
I
a2 m dc

cs

a1

Tipus II
I
a2 m dc

cs

2,30 5,00 10,0 6,75 0,50 2,50 5,50 11,0 7,00 0,50 2,20 5,00 10,0 6,25 0,50
2,50 5,00 0
6,00 0,50 2,70 5,50 0
6,50 0,50 2,35 5,00 0
5,75 0,50
2,70 5,00 10,0 5,00 0,50 2,80 5,50 11,0 6,00 0,50 2,50 5,00 10,0 5,00 0,50
0
0
0
2,45 5,30 10,0 4,75 0,50 2,65 5,90 11,1 5,25 0,50 2,35 5,30 10,0 4,25 0,50
10,0
11,0
10,0
0
0
0
0
0
0
2,65 5,25 9,60
4,00 0,45 2,90 5,80 10,6
4,50 0,45 2,55 5,25 9,60
3,50 0,45
0
3,25 4,85 8,40 3,25 0,40 3,55 5,35 9,30 3,75 0,40 3,10 4,85 8,40 3,00 0,40
4,60 4,10 6,60 3,00 0,35 5,00 4,55 7,40 3,50 0,35 4,40 4,10 6,60 2,75 0,35
Taula 5.14. Dimensions bàsiques per a l‟aparcament en bateria i semibateria
de turismes

Tipus
de vehicle

Amplada

Longitud

Suplement
addicional lateral
per dipositar les
mercaderies (m2)

Furgonetes i
camions petits

250

850 – 1.050

300 – 500

Grans camions

300

1.350 – 1.800

300 – 500

Dimensions (cm)
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Taula 5.16. Dimensions bàsiques per als cordons de càrrega i descàrrega
Les zones de càrrega i descàrrega solen presentar uns alts nivells d‟il·legalitat, principalment
per la superació del temps permès d‟operació i per l‟estacionament no permès de turismes. Per
aquest motiu, en poblacions que presenten fortes tensions, cal plantejar la possibilitat
d‟introduir sistemes de regulació i vetllar que es compleixin segons el que estableix
l‟ordenança.

Figura 5.15. A la ciutat de Barcelona s‟ha implantat amb èxit el rellotge horari per a facilitar la
rotació de les places de càrrega i descàrrega

4.2.4.3. Dimensions bàsiques per a l’aparcament de bicicletes
La disponibilitat d‟un aparcament proper i segur al lloc d‟origen i destinació és un factor
imprescindible per a fomentar l‟ús de la bicicleta. En edificis d‟equipaments, és preferible
ubicar l‟aparcament de bicicletes a l‟interior per a incrementar el nivell de seguretat i protecció
contra la intempèrie. Tot seguit es presenten els criteris principals que cal considerar a l‟hora de
dissenyar l‟estacionament per a bicicletes a la via pública.
• Accessibilitat: l‟aparcament s‟ha de localitzar ben a prop de la destinació dels ciclistes. En el
cas d‟aparcament sobre vorera, cal garantir una amplada lliure de pas suficient per als vianants.
• Seguretat: l‟aparcament s‟ha d‟ubicar en indrets ben visibles per tal d‟evitar robatoris i actes
de vandalisme.
• Polivalència i estabilitat: el sistema de subjecció ha de permetre lligar qualsevol tipus de
bicicleta, encadenarhi les diferents parts (quadre i rodes) i garantir la subjecció estable de la
bicicleta.
• Confort: el ciclista ha de poder lligar la bicicleta fàcilment i ràpidament, sense risc de
malmetre les altres bicicletes o d‟embrutar-se.
• Estètica: els aparcaments de bicicletes s‟han d‟integrar com a element del paisatge urbà.
El sistema d‟aparcament recomanat per a la via pública és l‟universal en forma de “U”
invertida, en què les bicicletes se subjecten pel quadre i les rodes, oferint estabilitat i seguretat.
Per tal de trobar un compromís entre capacitat d‟estoc de bicicletes i confort per als ciclistes,
es recomana que la distància entre les subjeccions no sigui inferior als 80 cm.
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Figura 5.16. Dimensions bàsiques dels aparcaments de bicicletes

Figura 5.17. Una mesura per a fomentar la intermodalitat és preveure places d‟aparcament de
bicicletes a les estacions del transport públic
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4.2.4.4. Dimensions bàsiques per a l’aparcament de motocicletes
Els aparcaments per a motocicletes es troben normalment en superfícies lliures i, preferiblement,
les places d‟aparcament es delimiten amb línies de pintura. El dimensionament de l‟aparcament
per a motocicletes variarà en funció de les dimensions dels vehicles i el tipus d‟aparcament (en
bateria o semibateria).

Figura 5.18. Dimensions bàsiques per a l‟aparcament de motos
Les dimensions dels aparcaments de motos són determinades principalment per les dimensions
bàsiques dels vehicles, que varien en funció de la cilindrada i dels equipaments addicionals. Per
al disseny dels aparcaments de motos, es consideren les dimensions mitjanes de ciclomotors i
motocicletes.

4.2.5. Dimensions bàsiques per als autobusos urbans
Per tal de millorar la qualitat de servei dels autobusos urbans i interurbans en la trama urbana, és
important preveure unes mesures d‟ordenació per tal de millorar-ne la velocitat comercial i
l‟accessibilitat.
En general, les principals actuacions a favor del transport públic urbà preveuen la creació de:
• Carril reservat al bus i al taxi
• Parades accessibles
• Prioritat a les cruïlles
4.2.5.1. Carril bus i taxi
Es tracta de carrils reservats per a la circulació d‟autobusos i taxis. En alguns casos es pot
admetre també la circulació en cohabitació de bicicletes, sempre que es prevegi un sobreample
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del carril bus per tal de permetre l‟avançament segur dels autobusos i taxis (vegeu 5.3.1). En
aquest cas es parlarà de carril bus bici.
La seva principal funció és evitar que la circulació dels autobusos estigui afectada per la
congestió del trànsit. D‟aquesta manera es pretén incrementar-ne la velocitat comercial.

ELEMENTS PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS |

Aplicant el mètode de càlcul presentat al capítol 5.1. Dimensions bàsiques per a la circulació
de vehicles, la seva amplada mínima recomanada és de 350 cm. En el cas de carrils bus de
doble sentit, l‟amplada mínima variarà entre
600 i 650 cm en funció dels volums de trànsit i de les condicions de visibilitat.

Figura 5.19. Carril bus de doble sentit i unidireccional
Es desaconsella utilitzar elements segregadors continus del carril bus amb l‟objectiu d‟impedir
la intromissió dels turismes o dels vehicles de càrrega i descàrrega, ja que poden provocar el
bloqueig del carril bus en cas d‟avaria d‟un autobús.

5.5.2. Parades
El disseny de les parades i plataformes dels autobusos urbans i interurbans s‟ha d‟ajustar a les
Normes d‟accessibilitat en el transport del Codi d‟accessibilitat (vegeu Annex 1) i ha de
considerar, en particular, el tipus de carrer, la seva secció transversal, les necessitats
d‟equipaments de les parades i el confort de maniobra dels vehicles.
Ubicació
Preferentment, les parades s‟han d‟ubicar a prop de les interseccions per tal d‟augmentar el radi de
cobertura de la parada i en alineacions rectes. En general, en cruïlles no semaforitzades, es
recomana ubicar les parades després dels passos de vianants, per tal que l‟autobús estacionat no
afecti la visibilitat del vianant que es disposa a creuar el carrer.

Accessibilitat dels passatgers
Les parades han de garantir que els passatgers puguin accedir de manera segura, confortable
i ràpida al vehicle. A més, cal preveure uns itineraris accessibles i segurs cap a les parades. Les
parades d‟autobús adaptades presentaran una alçada de la vorada de 10 cm si el vehicle és de
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plataforma baixa. En el cas que no es disposi de vehicles de plataforma baixa, l‟alçada sobre la
calçada del terra de l‟autobús serà inferior als 30 cm i la vorada en la zona d‟accés de la parada
presentarà un alçada màxima de 20 cm per tal d‟evitar l‟impacte de la carrosseria de
l‟autobús. Aquesta diferència d‟alçada serà compensada per uns dispositius de rampes extraïbles
o bé per un sistema de balanceig del vehicle.

La figura 5.20. presenta les diferencies màximes de nivell i de distància entre la vorera de la
parada i la plataforma del vehicle. El quadrat central indica l‟àmbit de bona accessibilitat fins a
diferencies inferiors als 5 centímetres i, per contra, les diferències entre 5 i 10 cm són tolerables.

Figura 5.20. Diferències màximes de nivell i de distància entre la plataforma del vehicle i la
vorera de la parada

Tipologia de les parades
Respecte a la incorporació de les parades al carrer, hi ha diversos tipus de configuracions:
Parada en carril de circulació.
El vehicle s‟atura a la calçada i la parada se situa sobre la vorera, si aquesta és prou ampla, o
mitjançant la ubicació d‟una plataforma en la banda de l‟aparcament en cordó. Aquesta
última solució permet ajustar l‟alçada de la plataforma a fi de millorar l‟accessibilitat dels
usuaris.
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La parada en calçada presenta diversos avantatges, entre els quals cal esmentar:
• Els vehicles s‟aturen darrere l‟autobús, evitant així les dificultats a l‟hora de reincorporar-se al carril
de circulació.
• L‟autobús no ha de fer cap maniobra d‟entrada i sortida de la parada, fet que permet millorar la
maniobra d‟aproximació a la vorera i assegurar una més bona accessibilitat al vehicle.
• Es pot considerar com a una mesura de mobilitat sostenible perquè representa una clara voluntat
d‟afavorir el transport públic davant el transport privat.
En el cas de parades situades sobre vorera o plataforma, no es presenten problemes si la vorera bici
pot passar pel darrere de la parada. Tanmateix, en ambdós casos cal allunyar el traçat de la via
ciclista de la parada per tal de minimitzar els possibles conflictes entre viatgers en espera i
ciclistes.

Figura 5.23. Traçat de la vorera bici a prop de les parades
Si no es disposa de prou espai, es pot interrompre el carril bici i establir una zona de
cohabitació.
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Figura 5.24. Interrupció de la vorera bici a prop de la parada bus
Parada en tram addicional de carril bus.
Aquesta solució presenta en proximitat de la cruïlla –generalment semaforitzada– un tram de
carril bus amb l‟objectiu de facilitar la parada dels autobusos i prioritzar-ne el pas a les
cruïlles.

Figura 5.25. Exemple d‟una parada de bus, tipus “orella”

Parada convencional en forma de queixal.
La parada convencional consta d‟una reculada en vorera amb la finalitat de formar un
estacionament de l‟autobús a fora de la calçada.
La seva longitud (L) és determinada per la longitud del vehicle més un suplement per a
compensar maniobres inexactes. Si es tracta d‟una parada que dóna servei a diverses línies, la
longitud serà la suma de les llargades dels vehicles que hi poden coincidir, més una distància
mínima d‟1 metre entre ells. Tot seguit es presenten els paràmetres geomètrics per al
dimensionament.

LP
Bus normal (m)

12

Bus articulat (m)

18

b
2.5 3

LE
20 25

LS

RE

RS

12 15

40

20

Taula 5.17. Paràmetres geomètrics per al dimensionament de la parada bus tipus “queixal”
Al capítol 5.2. Dimensions bàsiques per a vianants i criteris d‟accessibilitat, es presenta un
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mètode de dimensionament de l‟amplada de la vorera, a fi que els viatgers en espera no
pertorbin els fluxos de vianants sobre vorera. El suplement d‟amplada lliure (Sl) de les
parades presentat a la taula del capítol 5.2.1., també pot ser dimensionat en funció dels
volums de viatgers en espera.
Sl = (SC + VMax* Sv) / LP
Sl = Suplement d‟amplada lliure (m)
SC = Superfícies ocupades per construccions: marquesines, cabines telefòniques, papereres...
(m2)
VMax = Quantitat màxima de viatgers en espera a l‟hora punta
Sv = Superfície requerida per viatger en espera en m2, mínim 1,50 m2
LP = Longitud de la parada (m)
En presénc1a de vorera b1 c1, la redu cc1 ó d e secc1 ó de la vore- ra pel q ue1xal d e la para da en
pot d1f1cultar la contmu1t a t SI la vo rera no és prou a mpla En casque no h1 hag1 pro u espa 1,
es re co ma na la 1nterru pc1 ó de la vorera b1 c1 en la zona pro pe ra a la pa ra da
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Figura 5.26. lnterrupc i ó de la vorera bici a prop de la parada bus
Eguipament de les parades
L'equ1pament mín1 m d ' una parada cons1ste1x e n un suport
amb la mform ac1 ó sobre ta r1f es, h o ra r1 s 1 recor regu ts de les lín 1 es. Sempre qu e l' amp lada de
la vo rera o plataf orma h o pe r- met i, caldra preveu re-h1 marquesines a f1 de fa c ilita r als
cl1e nts del transport públic una mínima proteCCIÓ da va nt les condicionsclimatològiquesadversese l ma
x1m co n fo rt se1ents, e nll umenat, paperera, planol de la xarxa , ma pa o ri e n- tatlu dels volta nts
de la parada,.
La marques1 na sera t anca d a per u n so l costa t, a l' a l ada de l qual es pa ra ra el con du ctor de l
bu s. Les parets de tancament no po dran se r completament t ranspa re nts, a me nys que es
senyal1tz1 la superf íc1 e amb e lements o pacs, per ta l d 'afavo m- ne la percepc1 ó per pa rt de les
persones amb d1smm u c1 ó v1 sual.

Figura 5.27. U bi caci ó i ga ltb de les marquest nes
4.2.6. Dimensions bàsiques per als tramvies
Els tramvies han tornat a reaparèixer en nombroses ciutats europees, incloent-hi algunes de
l‟Estat espanyol des de final del anys vuitanta. Amb materials mòbils i equipaments de nou
disseny, els tramvies o metros lleugers es configuren com una solució de transport col·lectiu
moderna, ecològica i eficient, per a ciutats grans o mitjanes.
L‟aplicació d‟aquest mode se situa, preferentment, en eixos troncals, per a demandes situades
entre els quatre mil i els deu mil passatgers/hora, és a dir, inferiors als d‟un d‟alta capacitat
com el metro i superiors als d„una línia d‟autobús.
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Un aspecte important que cal considerar és la integració del tramvia en la trama urbana, on cal
evitar l‟efecte barrera que pot restringir la permeabilitat de vianants i vehicles de motor i
considerar, alhora, aspectes lligats a la reducció de la sinistralitat. En qualsevol cas, tot nou
projecte de tramvia caldrà que avaluï l‟impacte que tindrà sobre la mobilitat global de les zones
afectades. Tampoc no s‟ha d‟oblidar l‟efecte estructurant i de regeneració que pot derivar-se de
la implantació del tramvia en determinades zones urbanes.
El tramvia requereix una infraestructura específica i una plataforma reservada que, encara que
en altres països pot ser compartida per altres mitjans de transport, és aconsellable que es
dissenyi com a carril exclusiu i protegit, totalment segregat de la circulació de la resta de
vehicles.
Es recomana que, sempre que sigui possible, es realitzi una implantació en doble via, fet que en
facilita l‟explotació davant les implantacions de via única amb desdoblament en parades.
També s‟aconsella la implantació de la doble via en plataforma única bidireccional, ja que
economitza l‟ocupació del sòl en planta, en comparació amb la solució de doble via en
plataformes segregades.
Pel que fa al material mòbil, es recomana la utilització d‟unitats de pis baix, enrasats amb la
plataforma d‟accés a les parades, per tal de facilitar l‟accés als usuaris amb mobilitat reduïda.

Figura 5.28. Exemple d‟integració del tramvia en zona urbana

4.2.6.1. Plataformes reservades per als tramvies
Per al dimensionament de les plataformes reservades per al tramvia cal tenir en compte una
sèrie de factors que el diferencien d‟un espai reservat per a la circulació d‟altres mitjans de
transport, ja que cal considerar la reserva d‟espai necessari per a instal·lacions i equipaments i
vies, i també els pendents transversals i longitudinals de la plataforma.
Per a determinar la secció transversal, segons el mètode de càlcul definit a l‟apartat 5.1., cal
afegir a aquestes dimensions bàsiques del gàlib del vehicle (Db) diversos suplements que
preveuen els aspectes següents, pel que fa al dimensionament dels trams de via en línia recta:
• El marge de moviment (Mm) que depèn de la velocitat que considera les imperfeccions de la
trajectòria i les oscil·lacions o moviments paràsits de translació en el sentit transversal i el
vertical i els moviments de rotació al voltant de l‟eix longitudinal, de l‟eix transversal i de
l‟eix vertical.
• El marge de seguretat (Ms) que pretén compensar les imprecisions de dimensions i els
elements que sobresurten de la carrosseria.
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Si es tracta de plataforma única amb doble via també cal considerar:
• El suplement de bidireccionalitat (Sb) que correspon a la reserva d‟espai necessari per a
l‟encreuament de vehicles.
Per a seccions en corba, als suplements anteriors caldrà afegir els següents:
• El suplement per plataforma peraltada.
• El suplement per longitud dels vagons: sobreamplada que preveu la trajectòria traçada per
l‟interior i exterior de la carrosseria a les corbes.
Cal indicar que es desaconsella el peraltat de les plataformes en zona urbana.
Tot aquest conjunt de dimensions definiran el gàlib lliure d‟obstacles (GLO). Com que el
càlcul d‟aquests suplements és complex, la taula següent presenta, a tall d‟exemple, les
dimensions mínimes de secció transversal (amplada i alçada) que cal respectar.

Paràmetre

Dimensions
bàsiques

Dimensions bàsiques del gàlib del vehicle 2.650 mm
75 mm
(Db) Marge de seguretat (Ms)
45 mm
Marge de moviment (Mm)
Altura total inclòs pantògraf (H) 3.470 mm
Suplement de bidireccionalitat (Sb) 750 mm
3.252 mm
Longitud total
del vehicle
Taula 5.18. Dimensionament
de trams
rectes(L)
de plataformes reservades per als tramvies
(exemple del tramvia de Barcelona)
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Quant a les dimensions bàsiques en l‟eix vertical, cal preveure la reserva d‟un suplement per a
la ubicació de les línies aèries i eventuals passos superiors i galeries subterrànies. Així, tot i
que en la taula 5.18. s‟indica l‟altura incloent-hi el pantògraf (referida a l‟exemple del tramvia
de Barcelona), afegint-hi les dimensions dels suports de les línies aèries d‟alimentació elèctrica,
l‟alçada total de la instal·lació pot arribar als 6,50-8,00 m.
Pel que fa al radi de les corbes, no haurà de ser inferior a 35 m. Tot i que pot ser inferior, no és
recomanable per a evitar una reducció important de la velocitat comercial, del soroll per
fricció roda-carril i del desgast accelerat dels materials. De tota manera, en corbes no
peraltades, aquest valor també haurà de ser ajustat en funció de la velocitat màxima (per tal
d‟evitar acceleracions centrífugues superiors als 0,68 m/s que puguin incomodar els
passatgers):
V (m/s) = R0,5 x √0,68
on V és la velocitat màxima d‟explotació i R el radi en metres. Pel que fa al perfil longitudinal
de la plataforma, caldrà considerar pendents inferiors al 9 o a 10% per a garantir l‟adherència de
totes les rodes motrius a les vies. Així mateix, s‟haurà d‟evitar la coincidència d‟un corba de baix
radi amb un fort pendent que caldrà limitar a:
p(º/ºº) = Pmax – 800/R
on p és el pendent màxim en corba i R el radi de corba en metres.
Dels diferents tipus de plataformes existents, es desaconsellen les incorporades a la calçada
sense separació específica i que poden coincidir amb els carrils de circulació del trànsit
motoritzat (“sistema de cohabitació”). Si les vies es troben integrades a la calçada cal que
n‟estiguin separades mitjançant elements físics (vorades, tanques, reixats, vegetació, etc.), tot
i que la solució més desitjable és la de plataforma amb vies separades de la calçada per on el
tramvia circula de manera completament independent.

Figura 5.29. Exemple de tramvia amb plataforma segregada de la calçada per a circulació de
vehicles
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4.2.6.2. Parades per als tramvies
De manera general, és aconsellable situar les parades amb andanes separades, per temes de
seguretat tant de vianants com per a evitar accidents amb vehicles, en separar el tramvia dels
carrils de cotxes a les cruïlles.

Figura 5.30. Secció de parada per a tramvies amb andanes separades
Pel que fa al disseny de les parades, cal tenir en compte les recomanacions recollides al Codi
d‟accessibilitat de Catalunya (vegeu annex XX). Els aspectes més destacats són les indicacions
referents a tres conjunts d‟espais: l‟accés a les instal·lacions, la circulació en els espais de servei
i l‟accés als vehicles. Pel que fa a l‟accés a les instal·lacions cal que la unió entre la via pública i
l‟accés a la parada es realitzi mitjançant itineraris de vianants adaptats, és a dir, amb una amplada
lliure mínima de 90 cm i una alçada lliure d‟obstacles de 210 cm, espais circulars mínims de
150 cm de diàmetre en els canvis de direcció, que no inclogui cap tram d‟escala, i pendents
longitudinals inferiors al 8% i transversals no superiors al 2%.
La circulació en espais de servei, a banda de les condicions anteriors, han de seguir les
recomanacions per al disseny de rampes, portes i ascensors que es recullen a l‟annex 1.
Quant a l‟espai d‟accés als vehicles, cal que les vores de les andanes se senyalitzin a terra amb
una franja de textura i color diferents respecte a la resta del paviment. És important tractar-lo
amb diferents materials per a crear encaminaments per a persones amb deficiències visuals.
També caldrà que les andanes disposin de suports isquiàtics o seients segons les indicacions
que es recullen a l‟annex 1.
Finalment, pel que fa als elements del mobiliari de servei a l‟usuari que hagin de ser
accessibles manualment (màquines expenedores de bitllets, terminals d‟informació, botoneres
d‟ascensors ...), han d‟estar situats a una alçada d‟entre 100 i
140 cm. El sistema d‟interfonia des de l‟andana ha de poder ser manipulat a una alçada màxima
de 100 cm sobre el terra.
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Figura 5.31. Exemple de parada de tramvia amb andanes separades
(Barcelona)
4.2.6.3. Passos de vianants i cruïlles per als tramvies
Pel que fa a les cruïlles en vies urbanes per les quals circula el tramvia, sempre que sigui possible,
cal evitar que els girs directes a l‟esquerra des de la calçada que circula en paral·lel a les vies siguin
perpendiculars a l‟eix de les vies (vegeu figura 5.32.).

Figura 5.32. Girs recomanats des d‟una calçada paral·lela a les vies del tramvia
Es recomana, per tant, instal·lar en les cruïlles una senyalització vertical que adverteixi del
perill de tramvia, juntament amb la prohibició de gir a l‟esquerra.
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Figura 5.33. Senyalització vertical en cruïlles
Pel que a fa la senyalització de cruïlles, es recomana principalment que les seqüències de
semaforització (ona verda)
dels carrers pels quals circula el tramvia estiguin adaptades a la seva “marxa tipus”. Així, es
disposa a la intersecció d‟una centraleta que detecta l‟arribada dels tramvies i administra les
fases semafòriques per cedir-los el pas i actua sobre els senyals per a la resta de vehicles i
vianants. Això implica que totes les cruïlles han de ser remodelades i actualitzades amb la
inserció del tramvia.

Pel que fa a la senyalització horitzontal en el cas de cruïlles conflictives, es recomana indicar
amb una quadrícula (vegeu l‟apartat 10.3.2.) com a recordatori de la prohibició de penetrar al
mig d‟una cruïlla si es preveu que la situació de la circulació pugui bloquejar la intersecció i
impedeixi el pas dels tramvies.
És important l‟ús de senyals de plàstic visibles per a evitar físicament els girs prohibits.

Figura 5.34. Senyalització horitzontal en cruïlles conflictives
Pel que fa al disseny dels passos de vianants que creuin les vies del tramvia, caldrà ser molt
curós en la configuració, ja que es tracta d‟implantacions a les quals el vianant no hi està
acostumat i en les quals el tramvia té prioritat de pas, a no ser que es tracti de passos
semaforitzats. Quan es tracta de passos de vianants en seccions en les quals el vianant ha de
travessar successivament diversos carrils de circulació de vehicles i la plataforma del
tramvia, es recomana la implantació de refugis d‟una amplada no inferior als 150 cm.
Pel que fa a la senyalització horitzontal es recomana que la part de l‟itinerari del pas de
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vianants que circula sobre la plataforma reservada pel tramvia tingui un marcatge horitzontal
(pintura, textura...) diferenciat de la resta de materials utilitzats.

Figura 5.35. Pictograma sobre plataforma del tramvia en pas de vianants
Pel que fa a la utilització de semàfors en passos de vianants que no coincideixin amb
interseccions, es recomanen, sempre que la via disposi de més de dos carrils de circulació
sobre la mateixa calçada.
La taula 5.19. resumeix els criteris per a la instal·lació de refugis de vianants i
semaforització per a passos de vianants i seccions corrents sense marcatge específic per a
vianants.

4.3. RECOMENACIONS PER DISSENY DE MOBILIARI URBÀ
4.3.1 Enllumenat públic
L‟enllumenat, tot i la seva funcionalitat essencialment nocturna, contribueix també a
l‟estructuració de l‟espai, i la utilització de la connotació urbana d‟alguns materials reforça la
lògica de tractament global de l‟entorn urbanitzat.
L‟enllumenat de les vies urbanes ha de ser objecte d‟un estudi detallat que permeti escollir els
materials, el posicionament i el nivell de servei per a cada tipologia de carrer. No és possible,
considerant l‟abast d‟aquesta publicació, examinar tots els aspectes necessaris per a
desenvolupar un projecte d‟enllumenat públic i, per tant, aquest apartat es limita a introduir
els que tenen més influència en la mobilitat del ciutadans.
Les funcions principals que ha complir l‟enllumenat públic són les següents:
• Seguretat: l‟enllumenat urbà garanteix, d‟una banda, la seguretat de la circulació dels vehicles a
motor –il·luminant els indrets perillosos de la via– i la dels vianants i bicicletes, perquè
puguin ser detectats adequadament pels conductors i reduir riscos en zones de poc trànsit
(evitar agressions i robatoris, facilitar la visibilitat de possibles obstacles...).
• Activitats nocturnes: l‟enllumenat nocturn permet perllongar durant les hores nocturnes els
desplaçaments i el desenvolupament de diverses activitats, com ara les comercials i les de tipus
cultural i de lleure.
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• Guiatge i orientació: l‟enllumenat també és útil per a dirigir i orientar els usuaris destacant
els llocs de pas, monuments o edificis de referència o bé panells de senyalització importants.
• Qualitat de l‟entorn urbà: diferenciant, en relació amb l‟entorn, el color o la intensitat de la
llum, es poden destacar llocs interessants que permeten millorar la qualitat de la imatge
nocturna de la població.
Entre totes aquestes funcions de l‟enllumenat es tractarà amb més detall la de seguretat, per
la relació directa que té amb la qualitat dels desplaçaments dels usuaris en hores nocturnes.
Estudis realitzats a diferents països coincideixen a assenyalar que el risc d‟accidents de trànsit
durant la nit es multiplica per 1,5 en comparació amb la freqüència d‟accidents diürns.
L‟enllumenat públic, gràcies a la reducció de l‟enlluernament provocat pels altres vehicles i
a una més bona percepció del traçat de la via i del trànsit, permet reduir l‟accidentalitat amb
víctimes mortals fins a un 50%, segons dades de la Comissió Internacional de la Il·luminació.
Un aspecte que cal destacar és que el vianant, protagonista fonamental de la vida local, ha
estat sovint oblidat en la il·luminació dels recorreguts. De fet, en molts carrers es pot
constatar que la tria del tipus d‟enllumenat s‟ha fet considerant com a exigència primària la
necessitat d‟il·luminar la calçada i no la vorera.
Criteris bàsics de disseny
Per al disseny d‟un sistema d‟enllumenat públic, cal tenir en compte diversos paràmetres entre
els quals cal destacar els següents:
• Il·luminació: també anomenada il·luminància, és el flux lluminós que incideix sobre unitat de
superfície. El símbol és E i es mesura en lux (lm/m).
• Uniformitat: variació de la il·luminació expressada com la relació entre la màxima i la
mínima, o entre la màxima i la mitjana. El símbol és U.
• Enlluernament: pèrdua de facultats visuals com a conseqüència de rebre estímuls excessivament
intensos. Es mesura a través de l‟índex de confort G (vegeu taula 9.1.).
• Increment de contrast mínim perceptible: increment del mínim contrast detectable per
l‟observador en una fracció específica de temps. El símbol és TI (%).

Taula 6.1. Índex de confort G
Els valors d‟aquests paràmetres s‟hauran d‟ajustar als recomanats per a trams lineals de carrers
o per als casos específics de cruïlles i passos de vianants.
Per a trams lineals de carrer, els valors recomanats per a l‟enllumenat de la calçada i de les
voreres depenen de la categoria de la via, tal com s‟observa a la taula següent
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Taula 6.2. Nivells d‟il·luminació de les vies de circulació de vehicles i vianants
(màxima densitat)
En vies col·lectores o de servei amb circulació de baixa densitat, es poden acceptar nivells
d‟il·luminació mitjana fins a un 30% més baixos, sempre que es mantingui la uniformitat
mitjana. La il·luminació mitjana de servei no serà inferior a 5 lux en instal·lacions de doble
règim (capaces de reduir els nivells en hores o dies de poca afluència) o en àrees industrials
fora d‟hores d‟activitat.
Per a àmbits de vianants i ciclistes (voreres de tota mena de carrer, carrers de convivència,
carrers de vianants...) amb intensitat mitjana horària superior als 400 vianants/hora, cal
considerar uns nivells de servei mínims equivalents als establerts per carrers de servei a la taula
6.2., mentre que per a intensitats inferiors als 400 vianants/hora es poden reduir segons els
valors de la taula 6.3.

G: Índex de confort (enlluernament)
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IMH: Intensitat mitjana horària (nre. de vianants que circulen a hora punta nocturna)
Taula 6.3. Nivells d‟il·luminació per a àmbits de vianants (baixa densitat)
Les cruïlles són llocs particularment conflictius on cal diferenciar-ne l‟enllumenat respecte al
dels trams lineals de carrer. En general, cal reforçar el nivell d‟enllumenat, l‟índex de confort i
el contrast mínim perceptible per sobre dels valors de la taula 6.2., especialment en els punts de
risc més elevat

Figura 6.5. Diagrama isolux per al projecte d‟enllumenat d‟una cruïlla
Així mateix, els passos de vianants i bicicletes també hauran de rebre un tractament especial,
preveient-hi un nivell d‟enllumenat addicional amb l‟objectiu de garantir-hi els objectius
següents:
• Reforçar l‟enllumenat del pas perquè l‟automobilista el percebi millor.
• Assegurar un contrast en proximitat del pas de vianants mitjançant una coloració diferent de la
llum.
• Delimitar clarament un itinerari de vianants per mitjà d‟un enllumenat lineal que faci més
confortable l‟encreuament.
El nivell de servei i els costos d‟explotació d‟un sistema d‟enllumenat són determinats per una
combinació de les làmpades, les lluminàries i la seva disposició geomètrica. Generalment, el
condicionant principal en la selecció de les làmpades és l‟eficàcia energètica o rendiment
lluminós que correspon al flux lluminós emès per unitat de potència elèctrica consumida, i
s‟expressa en lm/W. Com més gran sigui aquest valor, menor serà l‟energia consumida per a
aconseguir la mateixa il·luminació. També és rellevant la vida útil de la làmpada, que és el
temps estimat en hores després del qual és preferible substituir-la per a evitar-ne una
disminució excessiva de flux lluminós. La taula següent recull, de manera orientativa, valors de
vida útil i d‟eficiència energètica per a les làmpades d‟ús més comú en enllumenat públic.
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Làmpades

Vida útil (h)

Eficàcia energètica (lm/W)

1.000

10-15

Fluorescència

5.000-7.000

40-90

Halogenurs metàl·lics

4.000-6.000

60-100

8.000

40-70

8.000-12.000

90-120

Incandescència

Vapor de mercuri de color corregit
Vapor de sodi d’alta pressió

Taula 6.4. Característiques bàsiques dels diferents tipus de làmpades per a l‟enllumenat públic
Cal descartar les làmpades d‟incandescència en l‟enllumenat públic per la seva baixa eficàcia.
Les de vapor de sodi a baixa pressió, malgrat l‟elevada eficàcia energètica que les caracteritza,
produeixen una llum groga monocromàtica i és més adequada per a l‟enllumenat de carreteres
o vies ràpides amb elevada intensitat de trànsit. Per a vies urbanes, es recomana la substitució de
làmpades de vapor de mercuri de color corregit per altres de més eficaces, com les de vapor de
sodi a alta pressió o les d‟halogenurs metàl·lics, llevat de les zones comercials o d‟aquelles en
què predomini el criteri d‟una bona reproducció del color (superior en làmpades de vapor de
mercuri).
Pel que fa a les lluminàries, l‟eficàcia depèn de la capacitat òptica que tenen per a orientar el
flux de la làmpada sobre el pla horitzontal de la via. Les més ineficients utilitzen lluminàries
d‟enllumenat indirecte o de tipus globular, que emeten una gran proporció de flux cap al cel.
En aquest sentit, cal referir-se a la Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l‟enllumenat per a
la protecció del medi nocturn, que zonifica el territori català en funció de la vulnerabilitat a la
contaminació lumínica i estableix limitacions del flux d‟hemisferi superior instal·lat,
particularment a les àrees incloses en el Pla d‟espais d‟interès natural o en àmbits territorials
pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial. També, i de forma general, limita
l‟ús de punts de llum ineficients i amb un flux hemisfèric superior al 50% del total (llevat del
cas que aquest il·luminin edificis o monuments). La Llei faculta els ajuntaments per a establir
les regulacions específiques pertinents en aquest àmbit.
En relació amb els suports que cal utilitzar, l‟alçada es pot establir sobre la base de la taula
següent:

Taula 6.5. Alçada dels punts de llum per l‟enllumenat públic segons el tipus de via
Pel que fa als criteris d‟implantació de l‟enllumenat públic en trams rectes de vies d‟una única
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calçada, s‟han establert quatre disposicions bàsiques: unilateral, bilateral alterna, bilateral
aparellada i axial suspesa (vegeu taula 6.6.). L‟axial amb suport, aplicable en principi en carrers
amb mitjana, es desaconsella per l‟elevat risc de col·lisió que comporta.

Taula 6.6. Disposicions dels punts de llum en trams de via rectes pel que fa a
l‟enllumenat públic
Pel que fa als trams de vies principals en corba de radi inferior a 300 m, es recomana
una
2
disposició unilateral per la banda exterior de la corba si l‟amplada és menor que 1,5 vegades
l‟alçada del punt de llum i bilateral alterna si és superior a aquest valor.
A les cruïlles, convé incrementar el nivell d‟il·luminació de les vies que hi conflueixen per a
millorar la visibilitat i situar els punts de llum a la dreta de la calçada i després de la
intersecció. A les cruïlles en T convé posar un punt de llum a la banda oposada al carrer que
acaba. Si la cruïlla és complexa es recomana recórrer a l‟enllumenat amb projectors situats a
alçades superiors a
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Figura 6.6. Enllumenat de cruïlles
També és indispensable que tot projecte d‟enllumenat consideri una correcta il·luminació dels
itineraris de vianants i ciclistes, segons els nivells de servei establerts a les taules
6.2. i 6.3. Per a aquests casos hi ha solucions específiques, com ara els bàculs amb doble
lluminària (una per a la il·luminació de la calçada i l‟altra per a la vorera) o les lluminàries
globulars amb elements limitadors del flux d‟hemisferi superior per a evitar la contaminació
lumínica.
Així mateix, als passos de vianants i bicicletes els punts de llum s‟hauran de situar abans
d‟aquests en el sentit de la marxa, de manera que siguin ben visibles tant per als vianants o
ciclistes com per als conductors.

Figura 6.7. Enllumenat de passos de vianants i ciclistes
Finalment, en vies amb arbrat cal estudiar, en funció del tipus d‟arbre, l‟alçada i la posició dels
punts de llum per tal d‟evitar que el fullatge redueixi el flux lluminós que arriba a la calçada i a
les voreres i cal aplicar-hi programes periòdics de poda.

4.3.2. Elements vegetals
Aquest apartat engloba l‟arbrat, jardineres, tanques vegetals i parterres que constitueixen un
element essencial de la urbanització d‟una via per la seva capacitat estructurant, integradora i de
millora qualitativa de l‟espai urbanitzat. Participen en la creació dels ambients mitjançant el
seu valor paisatgístic i sensorial, els jocs de volum, les superfícies, els colors, les olors i, també,
des del punt de vista mediambiental, en l‟oxigenació de l‟aire i en la captació de pols i
partícules en suspensió a l‟atmosfera.
Entre els objectius funcionals dels elements vegetals en els projectes d‟espais urbans, cal
destacar:
• Decoració: segons les formes i els colors de la vegetació.
• Estructuració de l‟espai: pantalles visuals, tancament d‟espais, interrupció visual de llargues
perspectives mitjançant alineacions alternes...
• Ruptura puntual d‟una alineació (per exemple, en una cruïlla), reforçament d‟un
esdeveniment (per exemple, plaça) o interrupció de pas de vehicles (en lloc de les clàssiques
pilones).
• Creació de zones d‟ombra.
• Oxigenació de l‟aire i captació de partícules contaminants.
• Separació de funcions: aparcament–vorera, zona de vianants–zona de circulació.
La taula 6.7. recull el tipus de vegetació més adequada segons la funció predominant que
es vol assolir en un projecte d‟urbanització d‟una via:
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Decoració Estructuraci Ruptura Ombra Oxigenació Separació
ó
Arbres de creixement •
•
•
•
•
ràpid
Arbres de creixement •
lent

•

Arbustos

•

•

Testos amb flors

•

•

•

Parterres

•

•

•

Plantes enfiladisses •

•

•

•
•

•

•

Taula 6.7. Tipus i funcions de la vegetació
Per a l‟elecció de la vegetació, a banda de la funció predominant que haurà de desenvolupar, cal
considerar altres criteris:
• Adaptació a la climatologia i condicions ambientals locals: llum, pluviometria,
contaminació, impactes, substrat adequat...
• Espai subterrani disponible: si és limitat es recomana la plantació d‟espècies amb arrels
compactes i de poc desenvolupament superficial.
• Creixement aeri: s‟ha d‟evitar la reducció de la visibilitat dels automobilistes i no dificultar el
pas de vianants o ciclistes.
• Cost de conservació i manteniment: necessitats d‟aigua i de nutrients, freqüència de poda,
neteja de fulles (en espècies de fulla caduca), neteja de secrecions indesitjables...
• Densitat del fullatge, color...
• Cost d‟adquisició
• Capacitat de captació de pols
Tot i que, en la selecció de les espècies, cal considerar els criteris anteriors, és preferible que
en projectes de rehabilitació urbana es conservi, sempre que sigui possible, la vegetació existent.
En qualsevol cas, a banda de l‟adaptació de l‟espècie escollida a la climatologia local, un dels
aspectes fonamentals que cal considerar és el seu manteniment a curt termini (necessitats de
rec) i a llarg termini (recollida de fulles, poda anual, malalties, etc.).
Segons l‟espècie escollida, l‟arbre necessita un sot d‟un mínim d‟un metre cúbic per la
plantació i ocuparà com a mínim un metre quadrat de l‟espai urbà. També segons l‟espècie, la
cúpula pot ocupar en planta entre 5 i 10 metres, i per tant, la cadència mínima ha de ser inferior al
3 metres.
Els escocells no han de tenir una superfície inferior als 0,70 m2 i cal que estiguin enrasats amb el
paviment circumdant per tal que no suposin un obstacle per al vianant o els ciclistes. Els
tapaescocells són molt recomanables ja que resolen la discontinuïtat i augmenten l‟espai
practicable (zones amb elevat trànsit de vianants i poc espai). Si els tapaescocells es construeixen
amb elements enreixats, cal que l‟obertura de les reixes tingui una dimensió que permeti
inscriure-hi un cercle de
3 cm de diàmetre com a màxim i que la disposició es faci de manera que no hi puguin
ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
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Figura 6.8. Tapaescocells protegit
Pel que fa a la ubicació de la vegetació a les vies urbanes, de manera general i d‟acord amb els
criteris de col·locació indicats per a la resta de mobiliari urbà, s‟aconsella situar-la a la banda
externa de la vorera. En carrers de plataforma única, també es poden situar elements vegetals de
manera seqüencial com elements de guiatge de la circulació, sempre considerant que la distància
entre elements ha de ser superior als 90 cm per no pertorbar el pas dels vianants.

Barcelona, Gener 2012
El autor del projecte,

Lluís Antoni Vidal Mut
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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