Annex 3 - Normes d'accessibilitat en el transport
3.1 Barreres arquitectòniques en el transport.
3.1.1 Parades i estacions adaptades.
Es poden distingir tres tipus de parades en el transport terrestre urbà i interurbà:
parades de transport ferroviari, parades d'autobús i parades d'automòbils.
3.1.2 Parades d'autobús adaptades.
Les parades d'autobús adaptades compliran les següents prescripcions:
 El nivell d'aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m.
 El nivell d'aixecament local de la vorera en la zona d'accés a l'autobús serà
de 0,20 m.
 La marquesina disposarà d'una superfície lliure de 0,90 mx1,20 m,
reservada en la col·locació de cadires de rodes, cotxes o altres estris d'ajut.
 Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a
menys que se senyalitzi la superfície amb elements opacs.
 Sota la marquesina, si n'hi ha, l'alçada mínima lliure serà de 2,10 m.
 El límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no superior a 1,20 m.
3.1.3 Estacions de transport ferroviari adaptades.
En les estacions de transport ferroviari, pel que fa a l'accessibilitat, cal tenir en
compte dos aspectes:
 Accessibilitat en la comunicació, segons criteris establerts a l'annex 4.
 Accessibilitat pel que fa a barreres arquitectòniques, en la qual s'han de
considerar tres conjunts d'espais: l'accés a les instal·lacions, la circulació
dels espais de servei i l'espai d'accés als vehicles.
3.1.3.a) Accés a les instal·lacions.





Es facilitarà l'accés a totes les dependències i vehicles als gossos pigall,
segons s'estableix a la Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a
l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos
pigall (DOGC núm. 1809, de 15.10.1993).
Les baranes d'accés a les instal·lacions compliran les prescripcions dels
annexos 1 i 2 d'aquest Decret i, a més a més, seran de colors contrastats.
La unió entre la via pública i els accessos a les instal·lacions es realitzarà
mitjançant itineraris de vianants o mixtos adaptats segons els conceptes
que estableix l'annex 1 d'aquest Decret.

3.1.3.b) Circulació en els espais de servei.

Els espais de serveis estaran units als accessos a les instal·lacions i als vehicles
mitjançant itineraris adaptats, segons el concepte establert a l'annex 2 d'aquest
Decret.
3.1.3.c) Espai d'accés als vehicles.






Les vores de les andanes se senyalitzaran a terra amb una franja de textura
diferenciada respecte a la resta del paviment.
La franja tindrà visualment una coloració destacada de la resta del
paviment.
Per reposar les persones amb mobilitat reduïda es disposaran suports
isquiàtics a 0,75 m d'alçada sobre el terra com a màxim i a 0,70 m com a
mínim, separats 20 cm de la paret.
El sistema d'interfonia des de l'andana amb el personal de control ha de
poder ser manipulat a una alçada màxima d'1,00 m sobre el terra.
A les andanes hi haurà un nivell d'il·luminació mínim de 20 lux.

3.2 Vehicles adaptats.
Als efectes d'accessibilitat, en tot vehicle s'han de considerar tres tipus d'activitat:
pujada i baixada, circulació interna i àrea de passatgers.
3.2.1 Pujada i baixada del transport públic.
3.2.1.a) Transport públic col·lectiu.








El pas, tant d'entrada com de sortida, tindrà una amplada mínima de 0,80 m
lliures d'obstacles; en el cas que es produeixi en ambdós sentits serà
superior a 1,20 m i inferior a 1,60 m, i s'instal·laran en cas de portes dos
fulls corredissos de 0,60 m mínim i de 0,90 m màxim cadascun.
Hi haurà una indicació clara i comprensible de la destinació de cada servei.
El nivell del terra dels autobuses serà a 30 cm de la calçada com a màxim.
En aquells casos en què es fes impossible la implantació dels vehicles de
plataforma baixa, l'adaptació es farà d'acord amb les característiques
particulars que es defineixin per a cada cas.
El terra dels vehicles quedarà enrasat amb el paviment superior de les
andanes del transport ferroviari.
A aquest efecte s'admetrà l'ajut amb rampes curtes plegables, evitant que el
desnivell superi els 10 cm i que la rampa tingui més d'1,10 m de llargada.

3.2.1.b) Transport per comanda.
El transport per comanda que sigui necessari afegir al transport regular amb
caràcter complementari (taxi, furgonetes taxi o similars) haurà de ser adaptat. Serà
obligatori l'ajut del conductor inclòs en el cas de vehicles adaptats.

3.2.2 Circulació interior.
3.2.2.a) Espai de circulació.
La circulació interior d'un vehicle adaptat ha de complir el requisits següents:
 Hi ha d'haver un espai lliure per a girs d'1,50 m de diàmetre.
 El pas lliure tindrà una amplada mínima de 0,90 m en l'espai de circulació.
 En l'àrea de passatgers el pas es pot reduir a una amplada de 0,40 m a
0,55 m.
 Els desnivells sobtats no superaran els 2 cm i estaran sempre marcats amb
una senyalització de cantell contrastada visualment.
 Les rampes interiors no superaran 1,10 m de llargada màxima, i en cap cas
el 6% de pendent màxim.
 El sostre dels passadissos tindrà una alçada lliure de 2,10 m com a mínim.
 Les portes interiors estaran separades un mínim de 0,25 m de les
cantonades, i l'amplada serà igual al mínim establert per a les portes
d'accés.
 Quan les portes siguin de vidre aquest tindrà un sòcol inferior de 30 cm
d'alçada, com a mínim, i una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, com a
mínim, col·locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color.
 Els mecanismes i instruments d'accionament han de ser a una alçada sobre
el paviment superior a 0,80 m i inferior a 1,10 m.
 Els senyals d'avís es col·locaran al sostre en llocs visibles tant per als
passatgers que viatgen asseguts com per als que ho fan dempeus.
3.2.2.b) Àrea per als passatgers.






L'àrea de passatgers d'un vehicle adaptat està integrada per dues zones:
plataforma i àrea de seients.
Per a l'àrea de seients es compliran les mesures d'accessibilitat de mobiliari
adaptat: 0,50 m d'alçada de seient, 0,75 m de separació mínima entre
espatlleres de seients i 0,65 m d'alçada lliure d'obstacles sota taules
plegables.
L'amplada mínima lliure d'un seient serà de 0,50 m en tot tipus de transport.
La plataforma contindrà un espai de gir on es pugui inscriure un cercle
d'1,50 m de diàmetre i una zona d'emmagatzematge per a cadires i altres
estris d'ajut així com d'equipatges, amb unes dimensions mínimes d'1,20
mx1,80 m, que es podrà combinar amb l'àrea de seients.

