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1.1.1. ITINERARI DE VIANANTS ADAPTAT 
Amplada lliure min. 0,80 m. i alçada lliure obstacles 2,10 m.  
Canvis direcció amplada lliure pas inscripció cercle  d = 1,50 m  
No inclou cap escala ni graó aïllat  
El pendent longitudinal no supera el 8%  
Paviment dur, no lliscant sense regruixos diferents als del 
gravat de les peces. Pendent transversal <  2% 

 
Elements d’urbanització i mobiliari del itinerari adaptats  
 

1.2.4. ESCALES ADAPTADES  
Amplada útil de pas mínima d’1,20 m.  
Graons estesa de 30 cm min i alçada 16 cm màx.   
Escales de projecció corba o no recta è estesa de 30 cm min 
comptada a 40 cm de cara interior 

 
Màxim  12 graons seguits sense replà intermedi  
Replà intermedi llargada > 1,20 en el  sentit de marxa  
Estesa acabada amb material no lliscant sense discontinuïtat en 
la unió amb l’alçada. 

 
Passamans h = 0,90-0,95 m en replans i 0,80-0,85 m en el tram 
de graons. Disseny anatòmic que permeti adaptar la mà, separat 
del parament vertical > 4 cm i prolongat > 0,30 m dels extrems. 

 

Inici i final d’escala senyalitzat amb paviment diferenciat de la 
resta. Nivell d’iluminació nocturna 10 lux. min. 

 

Espai existent sota l’escala ha d’estar protegit de forma que 
eviti possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa 

 

 

1.1.2. ITINERARI MIXT VIANANTS  I VEHICLES  
Amplada lliure min. 3,00 m. i alçada lliure obstacles 3,00 m.  
Espai gir vehicle permès per un radi min. 6,50 m. respecte eix 
itinerari. 

 
No inclou cap escala ni graó aïllat.   
Paviment dur no lliscant sense regruixos diferents als del gravat 
de les peces. Pendent transversal < 2% 

 
Elements d’urbanització i mobiliari del itinerari adaptats  
 
1.2.1. PAVIMENTS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC 
El paviment es dur, no lliscant i sense regruixos diferents al 
gravat de les peces en parcs i jardins. S’admet paviment de 
terres compactades amb un 90% PM. 

 

Textura diferent als pasos de vianants  
Reixes i registres enrassts amb el paviment  
Obertures de reixes tenen una dimensió que permet la 
inscripció d’un cercle  de 3 cm. diàmetre  màxim.   

 
Disposició de l’enreixat de manera que no i puguin ensopegar 
persones amb bastó o cadira de rodes.  

 

 
1.2.2. GUALS ADAPTATS  
Amplada lliure min. 1,20 m.  
Vorera del gual enrasada amb la calçada . Cantells arrodonits o 
aixamfranats a 45 graus   

 
Pendent màx. gual, longitudinal 12 % transversal 2 %   
Senyalitzat amb paviment de textura diferenciada  
Pendents guals entrada i sortida vehicles respectaran anteriors  
 1.2.3. PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS  
Salvar desnivell vorera i alçada amb gual de vianants adaptat   
Si el pas es travessa en dos temps, amb parada intermèdia, la 
Illeta tindrà una long > 1,50 i amplada igual al pas de vianants 

 
Illot amb long < 4,00 m è seu paviment enrasat amb calçada  
Illot intermedi de calçada rodada retallat i rebaixat al mateix  
nivell tindrà paviment diferent al de la calçada 

 

1.2.5. RAMPES ADAPTADES  
Amplada útil de pas 0,90 m. min.  
Pendents longitudinals: 

• Tram < 3 m       llargada 12 %      (recomanat 10%) 
• Tram 3 a 10 m   llargada 10%      (recomanada 8%) 
• Tram > 10 m     llargada   8 %      (recomanada 6 %)     

 

Pendent transversal permesa 2 % màxim  
Paviment dur, no lliscant, sense regruixos diferents als propis 
del gravat de les peces 

 

Llargada de tram < 20,00 m i replà intermig unió trams diferent 
pendent 

 
Replà intermig longitud > 1,50 en direcció de la circulació  
Replà al inici i al final de rampa l > 1,50 m direcció circulació  
Element protecció longitudinal h = 10 cm per sobre paviment si 
entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell > 0,20 m 

 
Barana a ambdós costats h è 0,90 – 0,95 m amb passamà de 
disseny anatòmic separat 4 cm min. de la paret  

 

Inici i final de rampa senyalitzat amb paviment diferent de la 
resta amb un nivell d’iluminació min de 10 lux.  

 

 
1.2.7. APARCAMENTS ADAPTATS 
Dimensió min 3,30 x 4,50 m en bateria i 2,00 x 4,50 m en filera  
Espai d’apropament  que pot ser compartit i que permet la 
inscripció d’un cercle de d > 1,50 m davant la porta del 
conductor . Aquest espai ha d’estar comunicat amb  un itinerari 
de vianants adaptat. 

 

La plaça d’aparcament i accés es senyalitzaran conjuntament 
amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en lloc 
visible..”reservat a persones amb mobilitat reduïda”  

 

 
                                                                                    1.2.8. SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS  

Porta d’amplada min. 0,80 m amb obertura cap a l’exterior  
Etre 0  m i 0,70 m d’alçada respecta el terra, hi ha un espai lliure de gir i de maniobra d’1,50 m. de diàmetre com a mínim.   
L’espai d’apropament lateral al wàter i frontal al rentamans té una amplada min. de 0,80 m.  
El rentamans no ha de tenir pedestal ni mobiliari inferior que dificulti l’apropament de persones amb cadira de rodes  
Barres de suport a una alçada entre 0,70 m. i 0,75 m. per sobre el terra. La barra situada al costat de l’espai d’apropament ha de ser batent.   
Els miralls tenen col·locat el cantell inferir a una alçada màxima de 0,.90 m.  
Tots els accessoris i mecanismes estaran a una alçada no superior a 1,40 m. i no inferior a 0,40 m.  
Les aixetes i les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca   
El paviment ha de ser NO lliscant.  
Indicadors de serveis d’homes o dones permetran la lectura tàctil, amb la senyalització “homes-dones” sobre la maneta (H-D) en alt relleu  
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