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TFG - TFM: L’ARQUITECTURA DE LA EMPATÍA

En aquest volum trobareu la manera com en concep l’arquitectura des de la empatía, 
posant-se en les sabates de qualsevol persona amb diversitat funcional. S’estudiarà 
el Municipi de Sallent com a exemple, proposant les millores més senzilles posibles 
amb un pressupost molt reduït.
Trobareu també un anàlisi dels projectes realitzats per la resta de companys, 
i estudio a cada cas qué podria fer-se una mica millor per tal de complir els 

requisits mínims de disseny universal.
Analitzo l’accessibilitat del projecte executiu que he realitzat juntament amb 
altres companys, explicant els criteris que es van tenir en compte per tal de 
garantir la màxima accessibilitat posible al Pont Pere Otger.
Finalment trobareu els referents que he fet servir, així com els aprenentatges que 
he adquirit i els nous reptes que em proposo més enllà del màster.

54



IDEES GLOBALS DE LA TESI

Les idees globals de la tesi son: la necessitat real de totes les persones de 
disposar de la màxima accessibilitat al seu entorn, la no discriminació per tenir 
diversitat funcional i el disseny universal de tots els espais. 

La única limitació que tenim està dins les nostres ments, si sobrepasem les 
barreres dels prejudicis aconseguirem arribar molt més enllà.

La imatge inferior és real i és la màxima expresió de que tenir mobilitat reduïda no 
es cap restricció i que en alguns casos pot arribar a ser alliberadora. Al futur, 
les minories cada cop disposarem de més llibertats.

IMG 49: Sue Austin sota el mar(Austin, 2018)
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Plànol d’accessibilitat de Sallent:

Actualment el Municipi de Sallent compta amb una gran quantitat d’espais accessibles 
per a tothom. Tot i així, cal tenir en compte que molts cops un carrer no accessible 
pot implicar la imposibilitat d’accés a altres espais.

El següent plànol representa el nivell d’accessibilitat de Sallent, des dels 

elements que no són accessibles per a cap persona (les edificacions i el riu) fins 
als espais que no són accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR).

Gràfic d’espais accessibles:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic:

He realitzat el següent estudi fotogràfic amb la intenció de plasmar la realitat 
de l’accessibilitat al municipi. S’han identificat en aquest plànol els principals 
punts conflictius on s’impedeix l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

A les pàgines següents s’identifiquen les dificultats de cadascuna de les situacions, 

es resumeixen a cada cas empreant una simbologia senzilla. S’han fet servir 
el Decret  135/1995 i la Orden VIV/561/2010 per tal d’establir els criteris 
d’accessibilitat que no es compleixen.
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[Academic use only] 

ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Millores aplicables:

A continuació es presenten les diferents propostes de millora que considero que 
podrien arribar a realitzar-se si el municipi disposés del pressupost necessari. 
Cal remarcar que aquestes propostes estan pensades per a dur-se a terme quan es 
decidís reformar el carrer, ja que no implicarien una gran sobrecàrrega de cost a 
les posibles intervencions de reurbanització..

Es localitzen al plànol les diferents intervencions que proposo, van apareixent a 
diversos indrets del municipi de Sallent. Les millores que he incorporat pretenen 
millorar la qualitat de vida de totes les persones del municipi. Malgrat que alguns 
carrers sobrepasen el pendent màxim s’ha intentat minimitzar la seva dificultat 
afegint baranes, per tal de permetre la màxima accessibilitat d’una manera raonable.
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Pendents superiors al 10% Paviment irregular

Ample pas inferior a 1’80 Il·lumminació insuficient

Escales no accessibles Paviment tàctil inexistent

Inexistència p. elevadora Manca itinerari accessible

Rampes no accessibles Falta mobiliari accessible

Pendents inferiors al 6% Paviment regular

Ample pas superior a 1’80 Il·luminació adequada

Escales accessibles Paviment tàctil indicador

P. elevadora implementada Hi ha itinerari accessible

Rampes accessibles Hi ha mobiliari accessible

Pendents adaptables al 6% Proposta paviment regular

Ample pas eixamplable 1’80 Millora il·luminació

Proposta Escales access. Introduïr paviment tàctil

Prposta p. elevadora Proposta i. accessibles

Millora de rampes Proposta m. accessible
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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ES SALLENT ACOLLIDOR PER A TOTS/ES?

Estudi fotogràfic: Millores aplicables:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Donada la meva expertesa en el disseny universal a l’arquitectura, durant els meus 
estudis de màster he oferit als companys de classe assesorament. En algún projecte 
ha servit per a donar-li un enfoc més proper a les persones sense desvirtuar la 
idea del projecte. Per tal de documentar el grau d’accessibilitat de cadascun dels 
projectes presentats al desembre del 2018, he fet un recull de la normativa en forma 

de taules gràfiques. S’han fet servir el Decret  135/1995 i la Orden VIV/561/2010 
per establir quins paràmetres determinaven els projectes més o menys accessibles. 

Al planol inferior es localitzen els diferents projectes:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

1. OASI

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5. Totes les 
tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de confirmació de 
pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (veure 
Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

2. FÀBRICA VELLA

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5. Totes les 
tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de confirmació de 
pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (veure 
Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

3-4. PARC DE LA MURALLA

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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Amplada útil de pas mínima d’1,20m
No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.
Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via 
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.Totes les 
tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de confirmació de 
pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (veure 
Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

5. LA CASA

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

6-7. PASSEIG (CAMÍ) DE LA MURALLA

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via 
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

8. TORRES AMAT

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

9. PLATJA FLUVIAL

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

7372



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

7574



Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

10. LES PORTES AL RIU

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

7776



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

7978



Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

11. PARC ESPORTIU URBÀ

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

8180



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

8382



Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

12. PONTS

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

8584



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

8786



Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

13. RESCLOSA

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

8988



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

9190



Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

14. MARGE DRET ACCESSOS AL PASSEIG

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

9392



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

9594



Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

15. MARGE DRET EL PASSEIG

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

9796



No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:

9998



Amplada mínima 1,80m lliure d’obstacles. Excepcionalment es podrà reduir 
a 1,50m en zones consolidades
Alçada lliure d'obstacles 2,20 m
No escales, graons aïllats ni ressalts
Pendent longitudinal menor o igual al 6%
Pendent transversal menor o igual al 2%
Nivell d’il·luminació superior o igual a 20lux, homogeni i sense 
enlluernaments.
Paviment accessible
Adjacent a la línia de façana. Si no hi ha línia de façana o element 
equivalent, col·locar PTI direccional longitudinalment de 0.4m d’amplada

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts en l’itinerari de vianants adaptat i 
en les zones de platges urbanes amb paviment.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 
90% del pròctor modificat en l’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins i en les zones de platges urbanes amb paviment

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45.

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants.
Ser de material antilliscant. 
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó.
Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant.
Seran del tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat 
recta i paral·lel de profunditat ≤5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h ≤4 mm, formant 
una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 
127029.

PAVIMENTS TÀCTIL INDICADOR (ARTICLE 45)

16. ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS AL RIU

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE (ARTICLE 5)

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS (ARTICLE 11)

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de 
vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En àrees d’ús de vianants obertures Ø≤1cm
-A la calçada obertura Ø≤2,5cm
-Quan l’enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat enrasat 
amb el paviment circumdant.
-Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Es considera rampa els plans inclinats destinats a
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m
Longitud del tram ≤ 10 m
Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3
m < L ≥ 10 m)
Pendent transversal ≤ 2%
Paviment accessible
Replans entre trams:
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat:
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta)
Passamà accessible
A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.
Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una
PTI direccional, col·locada en sentit transversal a la
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de
fondària.
Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux
durant la nit.

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.
La directriu del tram serà preferiblement recta.
Amplada útil de pas mínima d’1,20m

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES (ARTICLE 12)

RAMPES  (ARTICLE 14)

ESCALES (ARTICLE 14)

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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No hi haurà cap escala ni graó aïllat
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les
alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 75º ≤ α ≤
90º
Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat
mínima de 1,20 m.
El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i
en mullat, sense peces ni elements solts, continus i
sense ressalts.
Es col·locaran PTI direccional, en els extrems de
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària
de 1,20m.
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en
textura i color amb el paviment del graó.
Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10
lux durant la nit.
Passamà accessible

Col·locació passamans a ambdós costats.
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.
Seran continus en tot el recorregut.
Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)
Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals.
Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà doble central.

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.
Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la
vorera, i a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT (ARTICLE 25)

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 15cm i no tindran 
sortints de més de 10cm. O se situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.
BANCS Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc

accessible/5 unitats o fracció
Seient:
-alçada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m
-Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà franja de 60cm lliure que 
no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

FONTS Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’entre 0,80-0,90m.
El mecanisme serà de fàcil accionament.
Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de Ø1,50m, lliure
d’obstacles.
Evitar l’acumulació d’aigües.
Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES,
ESCOCELLS I REGISTRES)

PAPERERES I
CONTENIDORS DE
RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicació en la via
pública, accessible des de l’itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
-Alçada de la boca entre 0,70-0,90m
-Sense ressalts amb el paviment circumdant
En Papereres i contenidors no soterrats:
-Part inferior de la boca a una alçada ≤1,40m
-Elements manipulables a una alçada <0,90m

PILONES Alçada pilons: 0,75-0,90m
Amplada pilons: ≥Ø10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres 
elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥2,20m.

ALTRES ELEMENTS
(CAIXERS, TELÈFONS
PÚBLICS,...)

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de rodes des
d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una alçada entre 0,70-1,20m.
Com a mínim en el frontal de l’element es podrà inscriure un cercle de 
Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil el número 5.
Totes les tecles hauran d’incorporar un sistema audible i subtitulat de 
confirmació de pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicació accessibles (
veure Orden).

CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Estudi del compliment normatiu:
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables:

Arrel l’estudi del compliment normatiu proposo una série de posibles millores 
per a millorar l’accessibilitat dels projectes presentats a l’ajuntament de 
Sallent. La majoria són propostes senzilles però necessàries que no requereixen 
una gran intervenció, consistint en petits afegits que tampoc incrementen gaire el 
pressupost. 

Es pretén no alterar la idea original de cada projecte, respectant amb el màxim 
rigor les decisions consensuades per la resta de companys. Es podrien implementar 
aquestes millores durant la obra, o a posteriori, l’important es tenir-ho en compte 
de cara a futures intervencions.
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 1. OASI

El projecte de l’oasi és un dels que està més relacionat amb el Riu Llobregat. Si 
bé, es milloren els seus accessos, el disseny universal no s’aconsegueix al nou 
espai creat. Una proposta que puc aportar es, en lloc de compactar el terreny, fer 
servir plaques d’estabilització de graves amb geocel·les tipus “Grava-stab”. Aquest 
sistema permet un bon drenatge i té una gran durabilitat ja que està fabricada 

amb Polietilè d’alta densitat. Seria recomanable si l’ajuntament pogués adquirir 
algunes cadires de rodes tot-terreny “Mountain Trike”, ja que permetria a persones 
amb mobilitat reduïda a gaudir de tot aquest nou espai sense cap limitació.
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 1. OASI

IMG02: Cadira de rodes tot- terreny  
“Mountain Trike” (Mountain Trike, 
2018)

Pressupost:  5.080,98€

12,73% del pressupost orginal

IMG01: Estabilització de graves 
amb geocel·les tipus “Grava-stab” 
(Font pròpia)

Pressupost: 13.460€

33,72% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 2. FÀBRICA VELLA

La intervenció a la Fàbrica Vella és el projecte que aposta per la conservació del 
patrimoni industrial de Sallent. S’aconsegueix el disseny universal a la fàbrica 
gràcies a la construcció d’una rampa que connecta amb la torre. Gràcies al projecte 
es pot accedir a un espai mirador i entrar en contacte amb el patrimoni.

Les millores son molt senzilles, consistint tan sols en la incorporació de passamans 
dobles ubicats a 0,7m i 1m d’alçada. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 2. FÀBRICA VELLA

IMG03: Passamà d’alumini anoditzat 
(CYPE, 2018)

Pressupost: 160,60€

1,00% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 3-4. PARC DE LA MURALLA

El projecte del parc de la muralla es focalitza en la millora de l’accessibilitat 
modificant la rampa existent i compactant el paviment actual. Les millores que 
proposo son passamans dobles on hi manquen i baranes a ambdós costats on el pas és 
exclusivament peatonal, garantint així la màxima accessibilitat possible.

Cal esmentar que, tot i així, el projecte no és 100% accessible donada la elevada 
pendent de la rampa (8%). 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 3-4. PARC DE LA MURALLA

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  3.764,75€

6,40% del pressupost orginal

IMG03: Passamà d’alumini anoditzat 
(CYPE, 2018)

Pressupost: 1331,05€

2,22% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 5. LA CASA

El projecte té la finalitat de servir com a connector vertical entre Sallent i el 
riu. Tot i així no es planteja com a accessible sería molt fàcil adequarla amb una 
plataforma remuntadora d’escales. Tot i així, per a anar a un pas més, proposoaria 
a l’ajuntament adquirir la cadira de rodes Scewo, que encara és un prototip 
de demostració però sortirà aviat al mercat. Això permetria remuntar qualsevol 

tipologia d’escales i evitaria alterar en gran mesura la idea del projecte.

A més es necesari col·Locar passamans dobles a ambdós costats de les baranes i 
afegir a un dels bancs braços i respatller ja que un de cada cinc bancs ha de 
complir les condicions d’accessibilitat. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 5. LA CASA

IMG06: Banc NEOROMANTICO CLASICO 
(Santa y cole, 2018)

Pressupost:  - substitució

0,00% del pressupost orginal

IMG05: Cadira de rodes SCEWO 
(SCEWO, 2018)

Pressupost:  12.775,70€

12,80% del pressupost orginal

IMG03: Passamà d’alumini anoditzat 
(CYPE, 2018)

Pressupost: 1331,05€

0,50% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 6-7. PASSEIG (CAMÍ) DE LA MURALLA

El pendent del camí és quasi bé nul, això permet a aquest projecte complir tots 
els requisits per al disseny universal des de bon començament. Tot i que sempre es 
poden pensar algunes millores, la separació vegetal on no hi ha mur és insufucient 
per tal d’evitar caigudes. 

Es convenient llavors la utilització de paviment tàctil indicador, tal com dicta 
la normatva vigent. A més cal afegir a un dels bancs braços i respatller ja que un 
de cada cinc bancs ha de complir les condicions d’accessibilitat. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 6-7. PASSEIG (CAMÍ) DE LA MURALLA

IMG07: Paviment táctil indicador 
(Archiexpo, 2018)

Pressupost: - Substitució

0,00% del pressupost orginal

IMG06: Banc NEOROMANTICO CLASICO 
(Santa y cole, 2018)

Pressupost:  - substitució

0,00% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 9. PLATJA FLUVIAL 

La platja fluvial millora l’accés al riu des de l’espai de sota del pont ja que 
actualment has de baixar gairebé fins la següent reclosa (R. del Mal Pas). Una 
proposta més accessible permetria a totes les persones a accedir a l’aigua. Partint 
de la idea del projecte de crear una rampa accessible faig un pas més creant una 

pasarel·la de fusta fins al riu. Per a facilitar la transferéncia a l’aigua es 
podria fer servir la Hippocampe. És una cadira de rodes tot terreny, roda sobre 
sorra, còdols i camins de senderisme, flota en l’aigua i es llisca sobre la neu. És 
desmontable, éssent perfecte per a enmagatzemar-se quan no es fa servir.
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 9. PLATJA FLUVIAL

IMG08: Cadira de rodes Hippocampe 
(Vipamat, 2018)

Pressupost:  2.837,00€

7,87% del pressupost orginal

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  1.369,00€

3,80% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 10. LES PORTTES AL RIU

Al consistir en la millora d’un aparcament, el pendent és menyspreable, això 
permet a aquest projecte complir tots els requisits per al disseny universal 
abans de la pròpia intervenció. L’únic que caldria afegir serien baranes a les 
escales que es proposen i que d’aquesta manera complirien la normativa vigent.

A més cal afegir a dos dels bancs braços i respatller ja que un de cada cinc bancs 
o fracció han de complir les condicions d’accessibilitat. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 10. LES PORTTES AL RIU

IMG06: Banc NEOROMANTICO CLASICO 
(Santa y cole, 2018)

Pressupost:  - substitució

0,00% del pressupost orginal

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  684,50€

2,94% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 11. PARC ESPORTIU URBÀ

Donat l’us com a Skatepark, la topografia no es garie accidentada, això permet a 
aquest projecte complir la normativa d’accessibilitat des de bon començament. Faria 
falta corretgir les baranes de les escales, que cal allarga-les als seus extrems.
També seria apropiada la col·locació de paviment tàctil indicador on apareig un

graó aïllat donat que és un punt on és fàcil caure.

A més cal afegir a dos dels bancs braços i respatller ja que un de cada cinc bancs 
o fracció han de complir accessibilitat segons la normativa. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 11. PARC ESPORTIU URBÀ

IMG07: Paviment táctil indicador 
(Archiexpo, 2018)

Pressupost: - Substitució

0,00% del pressupost orginal           

IMG06: Banc NEOROMANTICO CLASICO 
(Santa y cole, 2018)

Pressupost:  - substitució

0,00% del pressupost orginal

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  684,50€

2,11% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 13. RESCLOSA

El pas per la resclosa de Cal Sala és un dels projectes que més controversia ha 
generat. Si ens acollim a la normativa l’únic que diu és que com a espai lliure no 
té perqué complir tots els requisits d’accessibilitat però s’ha d’intentar garantir 
la màxima accessibilitat posible. Jo proposaria unes mesures mínimes de seguretat,

com implementar baranes a les escales dels accessos. Així es podria aconseguir que 
una persona anciana pogués gaudir d’aquest espai. A la part interior de la resclosa 
no les col·locaría donat que ens trobem amb el principal curs d’aigua. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 13. RESCLOSA

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  684,50€

2,70% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 14. MARGE DRET ACCESSOS AL PASSEIG

Aquest projecte és l’unic que planteja el contacte amb la riba de la dreta del 
riu a totes les persones, implementant un nou paviment dur a l’extrem final. 
La millora és substancial per a les persones amb mobilitat reduïda, tot i 
així crec que milloraría molt si s’incorporessin passamans a ambdós costats. 

La topografia dificulta molt poder baixar del 10 i del 17% de pendent, però arribem 
a la màxima accessibilitat posible si considerem el carrer com a rampa a l’hora de 
dissenyar els passamans. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 14. MARGE DRET ACCESSOS AL PASSEIG

IMG03: Passamà d’alumini anoditzat 
(CYPE, 2018)

Pressupost: 160,60€

1,79% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 15. MARGE DRET EL PASSEIG

El passeig fluvial té una pendent molt suau,  els companys proposen restablir la 
superfície amb una capa de sauló compactada en tot l’àmbit central del passeig i 
afegeixen unes lloses per a facilitar l’accés als habitatges. Les posibles millores 
que puc oferir serien ampliar l’amplada de la franja d’accés a l’amplada d’un 

itinerari accessible (1’80m). A més afegiria als bancs braços i respatller de tal 
manera que siguin adequats per a totes les persones. 
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 15. MARGE DRET EL PASSEIG
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 16. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS AL RIU

El projecte de l’adequació de l’accés al riu és l’únic projecte on es podria 
proposar una baixada més amable a la riba dreta. Tot i així només s’ha proposat 
un canvi de paviments i una manera d’endinsar-se al riu, però és inaccessible 
per a persones amb mobilitat reduïda. La idea del projecte es pot mantenir però 
s’hauria de realitzar el moviment de terres pertinent per tal de garantir la màxima 

accessibilitat possible. S’arribaria a un pendent del 7%, s’hauria d’afegir una 
barana entre la rampa i el tal·lús.

A més cal afegir a un dels bancs braços i respatller per a que compleixi 
accessibilitat.
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Correccions aplicables: 16. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS AL RIU

IMG09: Excavació de rebaix del 
terreny (CYPE, 2018)

Pressupost: 2489,31€

6,80% del pressupost orginal           

IMG06: Banc NEOROMANTICO CLASICO 
(Santa y cole, 2018)

Pressupost:  - substitució

0,00% del pressupost orginal

IMG04: Barana d’acer laminat 
(CYPE, 2018)

Pressupost:  684,50€

1,87% del pressupost orginal
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat:

Per tal de trobar les millors opcions per a cada projecte he realitzat una 
investigació de tots els referents que servissin per a orientar-me i descobrir 
fins a quin punt es pot arribar en el compliment (o no) de la normativa. Tots ells 
s’emarquen dins d’àmbits que poden ser des d’espais naturals o urbans, tenen

relació amb el patrimoni o són revindicatius. L’accessibilitat universal és el seu 
factor comú tot i lles grans diferéncies entre els casos.
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Camp Adventure Park, (2017)

Aquest projecte em va cridar l’atenció perqué centra els seus esforços en aconseguir 
portar a totes les persones dins el bosc. Tot i que la intervenció sembla que hauria 
de destacar s’integra prou bé dins el bosc, cada tram té un caràcter diferent en 
funció del que passa al seu entorn. Aquest referent serveix molt bé per a demostrar

que tot i que les normatives d’aquí no ofereixen una guia de com garantir 
l’accessibilitat en espais naturals hi ha qui aconsegueix fer-ho. És un bon 
referent per al projecte de l’oasi.

IMG10: Camp Adventure Park (EFFEKT, 2017)

IMG11: Camp Adventure Park (EFFEKT, 2017) IMG12: Camp Adventure Park (EFFEKT, 2017)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Castelgrande, Bellizona (1991)

El projecte de Castelgrande és una gran intervenció dins el patrimoni italià. Com 
tots els castells, s’ubica a la part més elevada de la ciutat d’es d’on es controla 
tot el territori. El projecte destaca per la seva força, al introduïr un nucli de 
connexió vertical a la roca. El poso com a referent per al projecte de la Resclosa. 
És un exemple radical que contrasta molt amb el que és habitual, tot i així 

coneixe’l aporta una visió necessària per a orientar altres actuacions similars. 
El gran esforç que cal realitzar quan es vol abarcar un projecte ens indica que el 
seu grau de complexitat és elevat.

IMG13: Projecte al castell de Castelgrande a Bellizona (wikipedia, 2004)

IMG14: Projecte al castell de Castelgrande a Bellizona (Galfetti, 2017) IMG15: Projecte al castell de Castelgrande a Bellizona (Galfetti, 2017)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Castell de Zamora, Zamora (2009)

Un altre exemple de com s’intervé en patrimoni tenint en compte aspectes del 
disseny universal seria el projecte al castell de Zamora. Mantenint els jardins amb 
grava i herba però alhora afegint passeres i rampes de paviments durs. Es preserva 
l’estética original del castell i el seu entorn i es garanteix l’accessibilitat. El

Projecte d’aquest castell serveix de referent al projecte de la fàbrica vella, on 
s’intenta garantir l’accessibilitat fins al patrimoni i el seu entorn, malgrat en 
algúns punts concrets resulti massa complicat i acabin apareixent graons.

IMG16: Projecte al castell de Zamora (font propia, 2017)

IMG17: Projecte al castell de Zamora (font propia, 2017) IMG18: Projecte al castell de Zamora (font propia, 2017)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Hight line park, New York (fase 3,2014)

Aquest referent actúa a nivel urbà fent servir una infraestructura abandonada per 
desús. Al ser una antiga linia ferroviària es garanteixen pendents molt mínims, 
sent en tot el recorregut un parc accessible per a totes les persones. Serveix de 
referent per als projectes del parc esportiu urbà i les portes al riu.

IMG19: Hight line park - New York. (DS+R, 2018)

IMG20: Hight line park - New York. (DS+R, 2018) IMG21: Hight line park - New York. (DS+R, 2018)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Ascensors de Ripoll (fase 3,2016)

Ripoll és també un Municipi amb unes pendents similars a les d’alguns punts de 
Sallent. S’instalen alguns aparells per a ajudar a la gent gran a moure’s per tot 
Ripoll. Gairebé té el doble d’habitants que Sallent (10.583 hab), i disposa d’un 
pressupost més elevat de cara a les tasques de manteniment, però és un gran pas que

s’aposti per maximitzar el nivell d’accessibilitat. Sallent ha començat per 
l’ascensor del barri de la Rampiña, però espero que aviat aconsegueixi pressupost 
per a ubicar-ne més als punts estratégics del municipi.

IMG 21: Ascensors de Ripoll (LOCUS: Let’s Open Cities for Us, 2018)

IMG 22: Ascensors de Ripoll (LOCUS: Let’s Open Cities for Us, 2018) IMG 23: Ascensors de Ripoll LOCUS: Let’s Open Cities for Us, 2018)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Ponts de Venècia per la marató

Venécia, com a ciutat de ponts procura fer destacar aquests elements d’importància 
dotant-los d’accessibilitat cada any per la marató. Amb pocs recursos instal·la 
rampes a aquests connectors per tal de facilitar el camí a les persones amb 
mobilitat reduïda. Si bé només es pot gaudir d’això la meitat de l’any poc a poc

espero que aquestes sol·lucions provisionals vagin esdevenint cada cop més 
permanents. Aquest referent em serveix per al projecte que vaig desenvolupar al 
meu grup, el Pont Pere Otger.

IMG24:Venecia accessible (the venice experience, 2018)

IMG25: Ponts de Venécia accessibles, (Zwingle 2010) IMG 26: Mapa de Venècia accessible (Comú de Venècia, 2018)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Millores al Municipi de Sallent

Veig imprescindible la reciprocitat de conéixement amb el propi municipi de Sallent. 
Destaco el projecte de l’ascensor al barri de la Rampiña donat que va ser una de les 
primeres noticies que em va motivar a comprometre’m amb el projecte. Veure que el 
municipi aposta per les persones amb mobilitat reduïda em dóna un gran recolzament.

Sabent que el Municipi desitja assolir un disseny universal. La necessitat  de 
moure’m pels carrers de Sallent m’ha permés fixar-me en la barana del Carrer Nou, 
s’altra manera hauria necessitat l’assistència d’algún dels companys per a arribar 
a la Sala Vilà i Valentí on feiem les sessions de participació.

IMG27: Fotomuntatge del futur ascensor (Santamaria, Pere 2018)

IMG28: Fotomuntatge del futur ascensor (Santamaria, Pere 2018) IMG29:Barana del carrer Nou (Ajuntament de Sallent, 2018)
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CONSULTOR D’ACCESSIBILITAT:

Referents d’accessibilitat: Intervencions Bee-Able

Un dels últims projectes que em va ajudar a escollir la temàtica del TFM va ser 
aquest. Consisteix en una série d’intervencions de caire revindicatiu sobre la 
necessitat de l’accessibilitat a les ciutats. Fa sentir a la resta de persones de 
la mateixa manera que ens sentim les persones amb mobilitat reduïda davant de les

barreres que apereixen constantment. És un molt bon referent de cara a totes les 
propostes que faig a Sallent, enlloc de resoldre els problemes, l’autora pretén 
eviddenciar-los. S’entrena així l’empatía de l’observador.

IMG30: Projecte revindicatiu Bee-Able  (Bannert, Sofia, 2017)

IMG31: Projecte revindicatiu Bee-Able  (Bannert, Sofia, 2017) IMG32: Projecte revindicatiu Bee-Able  (Bannert, Sofia, 2017)
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EL PONT PERE OTGER:

El projecte executiu:

US presento a continuació el projecte executiu del Pont Pere Otger que vam realitzar 
Mª Dolors Olivé, Ana Isabel Perucho, Guillermo Prudenciano i jo. Ens vam acabar 
situant en aquest emplaçament després que el nostre equip inicial es decantés per 
la millora dels dos ponts i proposés les actuacions mínimes per a acostar la gent 
de Sallent al riu.

El projecte consisteix en la creació d’un pont en plataforma única de prioritat 
invertida, donant protagonisme als peatons. Centrem els esforços en els límits 
entre els vehicles i les persones (bolards amb il·luminació i pretils) així com el 
límit exterior (la barana).
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EL PONT PERE OTGER:

El projecte executiu:

US presento a continuació el projecte executiu del Pont Pere Otger que vam realitzar 
Mª Dolors Olivé, Ana Isabel Perucho, Guillermo Prudenciano i jo. Ens vam acabar 
situant en aquest emplaçament després que el nostre equip inicial es decantés per 
la millora dels dos ponts i proposés les actuacions mínimes per a acostar la gent 
de Sallent al riu.

El projecte consisteix en la creació d’un pont en plataforma única de prioritat 
invertida, donant protagonisme als peatons. Centrem els esforços en els límits 
entre els vehicles i les persones (bolards amb il·luminació i pretils) així com el 
límit exterior (la barana).
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EL PONT PERE OTGER:

El pont des de l’accessibilitat:

Donada la meva experiència en accesibilitat he aconsellat al meu grup per tal 
d’aconseguir el Pont més accessible posible tenint en compte les preexistències.
El més important de cara a millorar el Pont és arranjar els seus punts de connexió 
als dos extrems. Vam decidir incorporar un nou güal de vianants preparat per a 

qualsevol persona independentment de la seva diversitat funcional. En aquesta línia 
es proposen nous encaminamments amb paviment tàctil indicador i paviments botonats 
per a indicar el perill abans de creuar el carrer.
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EL PONT PERE OTGER:

El pont des de l’accessibilitat:

Al tram central del Pont la dificultat radica en aconseguir l’accessibilitat amb poc 
marge degut a la preexistència. Hi ha dos trams que superen el pendent màxim per a 
un carrer (6%), tenint pendents del 9,21% i del 8,67%. Es proposa considerar aquest 
trams com si fossin rampes intentant arribar al nivell màxim d’accessibilitat. En

els trams de màxima pendent s’instal·len passamans dobles separats 4cms de la 
barana. Els elements de límit arriban a l’alçada mínima de 0,5m per a evitar 
caigudes. El paviment és de formigó raspatllat sent antilliscant per a facilitar 
el seu ús quan apareixen petites gelades.
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EL PONT PERE OTGER:

El pont des de l’accessibilitat:

Finalment es millora la connexió a l’extrem de Torres Amat. Una gran millora 
consisteix en l’eixamplament al arribar a la cantonada amb la Casa Torres Amat. 
L’amplada de pas ha de ser de 1,80 m amb estretaments puntuals de 1,50m, al ser un 
carrer en plataforma única no es greu que els peatons creuin per qualsevol punt amb

precaució, tot i així és respecta l’amplada mínima de pas. La franja de paviment 
granític s’estén fins al final com a línia d’adverténcia (paviment indicador) donat 
que té un tractament superficial molt diferent al del formigó.
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Sallent Compta!
PRESA DE CONTACTE

#SallentCompta

/SallentCompta

@SallentCompta

SallentCompta@gmail.com

Organitzat per

Amb la col·laboració de

SIGUEIX-NOS
i NO ET PERDIS RES!

#SallentCompta 

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Vine a conéixer els nous

projectes de Sallent!

Dimecres 7 de Març. 19h
Sala Joan Vilà i Valentí

c/ Àngel Guimerà 5

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.02                                                                                                                                                                       95.315,04

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 03 REHABILITACIÓ PONT

1 K12CCAEL u Camió plataforma telèscopica articulada, de 15+2 m i profunditat
màxima de operació de 9,5 m tipus MBI 150 1,7S per a recolzament,
durant tot el període de rehabilitació, a inspecció i reparació de pont
amb arcades a la zona de la llera del riu des de la llosa del pont, de la
casa WEMO TEC o similar. Inclós desplaçament fins la obra. (P - 74)

7.400,00 1,000 7.400,00

2 K1RAFORM m2 Neteja de les superfícies de formigó o pedra amb raig d'aigua a
pressió d'entre 300 i 600 bars (formigó) i 60 a 200 bars (pedra), fins
aconseguir que les superícies quedin sòlides i lliures de material
disgregat i de substàncues tals com: olis, greixos, terres, materials
solts, etc., i tot el necessàri per a que les superfícies quedin uniformes.
Inclosa la neteja i eliminació dels detritus generat, disposició de
proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient),
recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador autoritzat,
executats amb medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella. Inclou execució de camins d'accés o
preparació de la base per l'accés de la maquinària. (P - 76)

6,63 1.209,068 8.016,12

3 K1RA2135 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 75)

1,87 200,000 374,00

4 K81211MO m Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l, executats amb medis
auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o
camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés o preparació de la
base per a l'accés de la maquinària. (P - 79)

11,01 15,000 165,15

5 K81211RE m2 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra
amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, amb el
gruix que sigui necessari, armat amb xarxa de filferro d'acer
inoxidable, incloent ruixat amb aigua a pressió i ruixat posterior amb
aire a pressió, executats amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés
o preparació de la base per a l'accés de la maquinària. (P - 81)

157,62 24,480 3.858,54

6 K81211R0 m2 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb
pedres anàlogues a la pedra del pont col·locades amb morter mixt de
ciment blanc 1:1:7 i calç, seguint les proporcions, filades i disposició
dels paraments originals, incloent ruixat amb aigua a pressió i ruitxat
posterior amb aire a pressió, executats amb medis auxiliars d'accés
com bastides, plataformes tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de
camins d'accés o preparació de la base per a l'accés de la maquinària.
(P - 80)

306,77 12,000 3.681,24

7 K812JPEC m2 Segellat de juntes de peces de pedra, buidat i neteja de juntes amb
ruixat amb aigua a pressió i ruixat posterior amb aire a pressió, amb
morter de cal hidràulica amb colorant imitant el color original, elaborat
amb formigonera de 165 l, aplicat manualment amb espàtula,
executats amb medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés o
preparació de la base per a l'accés de la maquinària. (P - 82)

18,45 690,800 12.745,26

8 PPAINJUSB u Partida alçada per inspecció de l'estat del segellat de juntes a les
zones submergides. (P - 85)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.03 37.440,31

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 04 BARANES I BARRERES

EUR

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 4

1 FB121AZ1 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles corba d'acer S275JR per a
estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb acer
galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat,
segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva per
execució de cèrcol de reforc, elements de fixació i soldadures,
totalment acabat. Inclòs formació juntes de dilatació. Conjunt complert
de caragolam d'acer inoxidable. (P - 27)

97,00 207,630 20.140,11

2 FB12BBAC m Barana metàl·lica d'acer corten tipus S355J2W per a protecció en
estructures de 110 cm d'alçària desde paviment acabat amb muntants
cada 99 cm de 80x10 mm soldats a la xapa embeguda a la prellosa i
brèndoles cada 10 cm de diàmetre 10 mm recollit amb un tub de
diàmetre 16 mm a la part inferior i dues xapes de 80x5 mm a la part
superior, passamà de 100x50 mm realitzat amb fusta IPE tractada i
amb dues capes d'oli. Incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada. Inclòs formació juntes de dilatació (P - 29)

152,03 193,220 29.375,24

3 FB12INOX m Barana metàl·lica d'acer per pintar tipus S235JR per a protecció en
estructures de 110 cm d'alçària desde paviment acabat amb muntants
cada 100 cm de 80x8 mm soldats a la xapa embeguda a la prellosa i
brèndoles cada 10 cm de diimensions 80x8 mm recollit a dues xapes
de 80x8 mm a la part inferior, passamà de 50 mm de diàmetre realitzat
amb acer per pintar tipus S235JR . Incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclòs formació juntes de dilatació (P - 30)

93,82 193,190 18.125,09

4 FB121AZ2 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles corba d'acer S275JR per a
estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb acer
galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat,
segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva per
execució de cèrcol de reforc, elements de fixació i soldadures,
totalment acabat. Inclòs formació juntes de dilatació. Conjunt complert
de caragolam d'acer inoxidable. (P - 28)

97,00 70,000 6.790,00

TOTAL Capítol 01.04                                                                                                                                                                       24.915,09

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 05 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 62)

77,40 3,000 232,20

2 GBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 63)

90,41 1,000 90,41

3 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 64)

26,24 3,000 78,72

TOTAL Capítol 01.05 401,33

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 06 ENLLUMENAT

1 FHM12C2X u Columna cilíndrica model Olimpo de 4,5 m d'alçada o equivalent,
classe II, construida amb tub sinèrgic d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix amb recobriment de polímer tècnic, color estandard (gris clar,
gris fosc o negre a determinar per la DF). Inclou reducció en punta a
Ø60 mm per acoblament llumenera. (P - 36)

882,00 7,000 6.174,00

EUR

APRENENTATGES:

A continuació citaré de quina manera he adquirit conèixemnnts durant els meus 
estudis de Màster. És important per tal de conèixer les competéncies que he assolit 
i de quina manera s’han aprofitat les meves habilitats.
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Pressupost afegit

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 3.216,86
Capítol 01.02  PAVIMENTS 13.571,78
Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 60,32
Capítol 01.04  CLAVEGUERAM 380,56
Capítol 01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 1.208,41
Obra 01 Pressupost 01 Afegit 18.437,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.437,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 Afegit 18.437,93

18.437,93

EUR

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 19.889,57
Capítol 01.02  NOU TAULER 95.315,04
Capítol 01.03  REHABILITACIÓ PONT 37.440,31
Capítol 01.04  BARANES I BARRERES 24.915,09
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ VERTICAL 401,33
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 22.232,13
Capítol 01.07  CLAVEGUERAM 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 62.438,69
Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 7.300,00
Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 8.101,56
Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger 278.033,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
278.033,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger 278.033,72

278.033,72

EUR

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/06/17 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.08.02.01  OBRA CIVIL 3.956,63
Titol 4 01.08.02.02  PRESSUPOST COMPANYIA 21.560,74
Titol 3 01.08.02  SOREA 25.517,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.517,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.08.01  TELEFONICA 30.000,00
Titol 3 01.08.02  SOREA 25.517,37
Titol 3 01.08.03  PREVISIÓ DE SERVEIS 958,88
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 56.476,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56.476,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 19.843,07
Capítol 01.02  NOU TAULER 92.929,65
Capítol 01.03  REHABILITACIÓ PONT 37.440,31
Capítol 01.04  BARANES I BARRERES 49.515,35
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ VERTICAL 401,33
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 15.670,26
Capítol 01.07  CLAVEGUERAM 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 56.476,25
Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 7.300,00
Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 6.024,03
Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger 285.600,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.600,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger 285.600,25

285.600,25

EUR

COMPARATIU DE PRESSUPOSTOS:

Pressupost oferit per Viading

Pressupost oferit pels estudiants

Pressupost d’ampliació oferit

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.02                                                                                                                                                                       95.315,04

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 03 REHABILITACIÓ PONT

1 K12CCAEL u Camió plataforma telèscopica articulada, de 15+2 m i profunditat
màxima de operació de 9,5 m tipus MBI 150 1,7S per a recolzament,
durant tot el període de rehabilitació, a inspecció i reparació de pont
amb arcades a la zona de la llera del riu des de la llosa del pont, de la
casa WEMO TEC o similar. Inclós desplaçament fins la obra. (P - 74)

7.400,00 1,000 7.400,00

2 K1RAFORM m2 Neteja de les superfícies de formigó o pedra amb raig d'aigua a
pressió d'entre 300 i 600 bars (formigó) i 60 a 200 bars (pedra), fins
aconseguir que les superícies quedin sòlides i lliures de material
disgregat i de substàncues tals com: olis, greixos, terres, materials
solts, etc., i tot el necessàri per a que les superfícies quedin uniformes.
Inclosa la neteja i eliminació dels detritus generat, disposició de
proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient),
recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador autoritzat,
executats amb medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella. Inclou execució de camins d'accés o
preparació de la base per l'accés de la maquinària. (P - 76)

6,63 1.209,068 8.016,12

3 K1RA2135 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 75)

1,87 200,000 374,00

4 K81211MO m Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l, executats amb medis
auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o
camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés o preparació de la
base per a l'accés de la maquinària. (P - 79)

11,01 15,000 165,15

5 K81211RE m2 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra
amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, amb el
gruix que sigui necessari, armat amb xarxa de filferro d'acer
inoxidable, incloent ruixat amb aigua a pressió i ruixat posterior amb
aire a pressió, executats amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés
o preparació de la base per a l'accés de la maquinària. (P - 81)

157,62 24,480 3.858,54

6 K81211R0 m2 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb
pedres anàlogues a la pedra del pont col·locades amb morter mixt de
ciment blanc 1:1:7 i calç, seguint les proporcions, filades i disposició
dels paraments originals, incloent ruixat amb aigua a pressió i ruitxat
posterior amb aire a pressió, executats amb medis auxiliars d'accés
com bastides, plataformes tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de
camins d'accés o preparació de la base per a l'accés de la maquinària.
(P - 80)

306,77 12,000 3.681,24

7 K812JPEC m2 Segellat de juntes de peces de pedra, buidat i neteja de juntes amb
ruixat amb aigua a pressió i ruixat posterior amb aire a pressió, amb
morter de cal hidràulica amb colorant imitant el color original, elaborat
amb formigonera de 165 l, aplicat manualment amb espàtula,
executats amb medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
tisora o camió-cistella. Inclou l'execució de camins d'accés o
preparació de la base per a l'accés de la maquinària. (P - 82)

18,45 690,800 12.745,26

8 PPAINJUSB u Partida alçada per inspecció de l'estat del segellat de juntes a les
zones submergides. (P - 85)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.03 37.440,31

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 04 BARANES I BARRERES

EUR

Arranjament Pont Pere Otger de Sallent

PRESSUPOST Data: 24/01/18 Pàg.: 4

1 FB121AZ1 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles corba d'acer S275JR per a
estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb acer
galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat,
segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva per
execució de cèrcol de reforc, elements de fixació i soldadures,
totalment acabat. Inclòs formació juntes de dilatació. Conjunt complert
de caragolam d'acer inoxidable. (P - 27)

97,00 207,630 20.140,11

2 FB12BBAC m Barana metàl·lica d'acer corten tipus S355J2W per a protecció en
estructures de 110 cm d'alçària desde paviment acabat amb muntants
cada 99 cm de 80x10 mm soldats a la xapa embeguda a la prellosa i
brèndoles cada 10 cm de diàmetre 10 mm recollit amb un tub de
diàmetre 16 mm a la part inferior i dues xapes de 80x5 mm a la part
superior, passamà de 100x50 mm realitzat amb fusta IPE tractada i
amb dues capes d'oli. Incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada. Inclòs formació juntes de dilatació (P - 29)

152,03 193,220 29.375,24

3 FB12INOX m Barana metàl·lica d'acer per pintar tipus S235JR per a protecció en
estructures de 110 cm d'alçària desde paviment acabat amb muntants
cada 100 cm de 80x8 mm soldats a la xapa embeguda a la prellosa i
brèndoles cada 10 cm de diimensions 80x8 mm recollit a dues xapes
de 80x8 mm a la part inferior, passamà de 50 mm de diàmetre realitzat
amb acer per pintar tipus S235JR . Incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclòs formació juntes de dilatació (P - 30)

93,82 193,190 18.125,09

4 FB121AZ2 m Barrera de protecció (pretil) per a vehicles corba d'acer S275JR per a
estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb acer
galvanitzat i pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat,
segons plànols, col·locat a l'obra, inclòs armadura passiva per
execució de cèrcol de reforc, elements de fixació i soldadures,
totalment acabat. Inclòs formació juntes de dilatació. Conjunt complert
de caragolam d'acer inoxidable. (P - 28)

97,00 70,000 6.790,00

TOTAL Capítol 01.04                                                                                                                                                                       24.915,09

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 05 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 62)

77,40 3,000 232,20

2 GBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 63)

90,41 1,000 90,41

3 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 64)

26,24 3,000 78,72

TOTAL Capítol 01.05 401,33

Obra 01 Pressupost Arranjament Pont Pere Otger

Capítol 06 ENLLUMENAT

1 FHM12C2X u Columna cilíndrica model Olimpo de 4,5 m d'alçada o equivalent,
classe II, construida amb tub sinèrgic d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix amb recobriment de polímer tècnic, color estandard (gris clar,
gris fosc o negre a determinar per la DF). Inclou reducció en punta a
Ø60 mm per acoblament llumenera. (P - 36)

882,00 7,000 6.174,00

EUR

APRENENTATGES:

Realització del pressupost:

Una de les parts més importants del projecte era el pressupost, donat que haviem 
d’oferir un cost equivalent o inferior al que proposava l’enginyería Viading. Dins 
el grup jo em vaig ocupar de crear el pressupost íntegrament, ja que tinc una 
experiència prèvia gràcies a la meva feina a Obres i Projectes Catalunya, SL (OPROCAT). 
 

Vam considerar que el més convenient era realitzar un pressupost comparatiu veient 
qué aportavem i qué en treiem. Finalment vam fer un coparatiu amb el resum del 
pressupost de Viading i el nostre, afegint la proposta d’ampliació aplicable en cas 
de que l’Ajontament ho considerés correcte.
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ALTRES VEÏNS

APRENENTATGES:

Participació ciutadana:

Una altra font d’aprenentatge ha estat la meva col·laboració amb la participació 
ciutadana a Sallent. Des del primer dia he estat convençut de que el poble tenia 
alguna cosa a dir dels projectes que els hi proposàvem, en alguns casos la comunicació 
bidireccional amb els veïns ha determinat pautes importants per als projectes. 

A mi m’ha servit per a saber de primera mà les necessitats reals dels veïns, sent 
clau per a la humanització dels projectes. També ha servit per a conèixer a la 
regidora Rosa Argelaguet i a l’alcalde David Saldoní, així com a la resta de veïns 
que es van apropar a les sessions informatives que vam dur a terme.

IMG33: Cartell informatiu de la sessió d’exposició pública  (font pròpia, 2018) IMG34: Presentació de l’ETSAV el dia de mercat (font pròpia, 2017)

IMG36: Sessió d’exposició pública  (font pròpia, 2018)IMG35: Sociograma realitzat amb la Ana Isabel Perucho  (font pròpia, 2018)

187186



APRENENTATGES:

Col·laboració amb la enginyeria i procés d’obra:

La col·laboració amb la enginyeria m’ha aportat una visió molt més realista de la 
feina d’aqreuitecte, que consisteix en treballar en equips pluridisciplinars per 
tal d’arribar a la millor solució. Els enginyers de Viading ens van rebre al seu 
despatx i vam debatre les opcions de millora dels seu projecte que els hi oferiem, i

això ens va portar a seguir treballant en opcions més reals. Finalment els hi vam poder 
oferir alguns canvis que van poder aplicar al seu projecte, donat que vam compartir 
amb ells tota la nostra feina. Gràcies a que el projecte estava prou avançat l’hem 
pogut veure començar, sent el primer projecte de tot el màster en ser construït.

IMG39: Obres del Pont Pere Otger (Ajuntament de Sallent, 2018)

IMG38: Logo Viading (Viading, 2018)

IMG37: Projecte del Pont Pere Otger (Viading, 2018)
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NOUS REPTES:

Mentres estaba acabant els meus estudis de Màster m’han anat sorgint dubtes 
sobre el meu futur. El disseny universal és un dels motius pels que he estudiat 
arquitectura i clarament és cap a on em vull orientar. Recentment m’ha estat 
involucrant en diversos projectes i activitats relacionats. A continuació explico 
aquests projectes:
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NOUS REPTES:

Geolocalitzar accessibilitat:

La mapathon inclusiva és una activitat organitzada per la UPC dins el marc del Pla 
d’inclusió de la UPC, i serveix per a:

Sensibilitzar la comunitat UPC sobre l’accessibilitat per avançar cap a la 
universitat inclusiva. Fer avançar l’ús d’eines GIS per millorar l’accessibilitat 

(Mapathon com a prototip replicable per altres organitzacions). Recollir informació 
clau d’accessibilitat del campus i comprometre’ns públicament per resoldre els 
punts crítics. Serveix com a eina intermitja fins al dia en que l’accessibilitat 
estigui completament integrada a tots els espais.

IMG42: II Mapathon d’Inclusió Campus Nord (UPC,2018)

IMG40: II Mapathon d’Inclusió Campus Nord (UPC,2018)

IMG41: II Mapathon d’Inclusió Campus Nord (UPC,2018)
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NOUS REPTES:

Projecte de la Cybathlon:

El projecte de la Cynathlon consisteix en proposar mecanismes que ajudin en el dia 
a dia a persones amb mobilitat reduïda. La UPC hi participarà amb un equip creat 
a la ETSEIB (Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. No he 
dubtat en col·laborar amb aquest equip, ja que qualsevol millora tecnològica és

ben rebuda. Si tot va bé, desenvoluparem un exoesquelet que permetrà a una persona 
amb mobilitat reduïda tornar a caminar i realitzar un circuit on haurà de realitzar 
diverses activitats quotidianes. 

IMG45: Presentació del projecte Cybathlon (Ballester, 2018).

IMG44:Presentació del projecte Cybathlon (Ballester, 2018).

IMG43: Exoesquelet Able del CREB (Ballester, 2018).
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NOUS REPTES:

Procés Participatiu Inhambane:

El projecte que ha encés la delegació de Barcelona d’Arquitectura Sense Fronteres 
consisteix en la realització de jornades participatives sobre accessibilitat amb 
la població d’Inhambane, Moçambic. Emociona només amb pensar-hi ja que inclou els 
pilars per a un bon projecte d’accessibilitat: Participació Ciutadana, criteri del 

disseny universal i importància a nivell urbanístic. He començat a col·laborar com 
a voluntari en la organització del projecte. Posteriorment s’anirà a la ciutat a 
engegar el projecte participatiu a les escoles i els mercats, els punts de màxima 
influència.

IMG48: Disseny Samarreta (Font pròpia, 2018)

IMG47: Esquema d’anàlisi d’entrevistes a Moçambique (Font pòpia, 2018)

IMG46: Tríptic informatiu del taller a Inhambane (ASF, 2018)
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CONCLUSIONS:

Accessibilitat desitjable a Sallent?

Després de l’estudi exhaustiu de tots els projectes que hem proposat a Sallent i 
comparant amb els referents sembla que el municipi ha cambiat poc. Tot i així les 
intervencions que sí sol·lucionen problemes d’accessibilitat incrementen molt la 
qualitat de vida de tots els veïns. Jo m’esperava un cambi molt més radical de 

Sallent, però el màster m’ha apropat a la realitat, indicant que poc a poc és va 
implementant més l’accessibilitat a la consciència de la gent. L’accessibilitat 
global d’un Municipi va creixent poc a poc i els arquitectes som els que hem de 
deixar clares les pautes a seguir.
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“Si saps que vas a fallar, llavors falla gloriosament.” 
Cate Blanchett
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