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1.1 Itineraris adaptats.
1.1.1 Itinerari de vianants adaptat.
Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits
següents:


Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de
2,10 m.



En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle
d'1,50 m de diàmetre.



No incloure cap escala ni graó aïllat.



El pendent longitudinal no supera el 8%.



El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del
gravat de les peces.



Té un pendent transversal no superior al 2%.



Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari
són adaptats.

1.1.2 Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat.
Un itinerari mixt es considera adaptat quan compleix els següents requisits:


Tenir una amplada lliure mínima de 3,00 m i una alçada lliure d'obstacles en
tot el recorregut de 3,00 m.



Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50
m respecte a l'eix de l'itinerari.



No incloure cap escala ni graó aïllat.



El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del
gravat de les peces.



Té un pendent transversal no superior al 2%.



Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari
són adaptats.

1.2 Elements d'urbanització adaptats.
1.2.1 Paviments en espais d'ús públic.
Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents:


És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les
peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un
90% PM (Pròctor modificat).



Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els
passos de vianants.



Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment
circumdant.



Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una
dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a
màxim.



La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar
persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.

1.2.2 Guals adaptats.
El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits
següents:


L'amplada lliure mínima és d'1,20 m.



La vorera del gual s'enrasa amb la calçada.



Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus.



El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%.



El pendent transversal màxim és del 2%.



Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.



El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que:
o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent
longitudinal superior al 12%.
o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent
transversal superior al 2%.

1.2.3 Passos de vianants adaptats.
El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat
quan compleix els següents requisits:


Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants
adaptat.



Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i
quedarà rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la
del pas de vianants.



El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada.



Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada
intermèdia, l'illot tindrà una llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a
la del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la
calçada quan la longitud de l'illot no superi els 4,00 m.

1.2.4 Escales adaptades.
Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents:


L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim.



Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima
de 16 cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una
dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior.



El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim
de 12 unitats.



El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de
circulació d'1,20 m.



L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no
presentar discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària.



Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos
sentits de circulació.



Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95
m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny
anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment
equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim
4 cm dels paraments verticals.



Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels
extrems a l'acabament de cada tram d'escala.



El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala.



L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la
resta i disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim.



Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que
evitin possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa.

1.2.5 Rampes adaptades.
Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents:


L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim.



Pendents longitudinals:
o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim
(recomanable 10%).
o Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim
(recomanable 8%).
o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim
(recomanable 6%).



S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%.



El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als
propis del gravat de les peces.



La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m.



En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar replans
intermedis.



Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de
circulació d'1,50 m.



A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada
com a mínim.



Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a
0,20 m es disposa d'un element de protecció longitudinal amb una alçada
de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.



Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre
0,90 m i 0,95 m.



Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti
d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un
tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels
paraments verticals.



L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la
resta i disposa d'un nivell d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit.

1.2.6 Ascensor adaptat.
Un ascensor es considera adaptat quan compleix els requisits següents:


La cabina d'ascensor adaptat té com a mínim unes dimensions d'1,40 m en
el sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular.



Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m.



Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que permet
d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un
tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals.



Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar entre 1,00 m
i 1,40 m d'alçada respecte del terra.



Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o en relleu.



Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d'una amplada
mínima de 0,80 m, i davant d'elles es pot inscriure un cercle d'un diàmetre
d'1,50 m.



Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha d'haver un número
en alt relleu que identifiqui la planta, amb una dimensió mínima de 10x10
cm i a una alçada d'1,40 m des del terra.

1.2.7 Aparcaments adaptats.
Una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits
següents:


Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 mx4,50 m en bateria i
2,00 mx4,50 m en filera.



Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció
d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del conductor.



En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m
amb l'amplada de la plaça.



L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants
adaptat.



Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen
conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un
lloc visible, amb la inscripció "reservat a persones amb mobilitat reduïda".

15.2 En les zones d'aparcament que serveixin específicament a equipaments
i espais d'ús públic, es reservaran permanentment, tant a prop com sigui
possible
El
Codi
d’Accessibilitat
determina
l’article 15.2
el proporció
següent: següent:
dels
accessos
de vianants,
placesen
adaptades
en la
 Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció.
 De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 placeso
fracció.
 De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 places o
fracció.
Nota: Aquest text no pertany a l’annex 1 sinó al Codi d’Accessibilitat, però donada la
incidència en la matèria d’aparcament s’ha introduït en aquest document.

1.2.8 Serveis higiènics adaptats.
Un servei higiènic es considera adaptat quan compleix els requisits següents:


Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,80 m i s'han d'obrir cap a
l'exterior.



Entre 0 m i 0,70 m d'alçada respecte al 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
mínima de 0,80 m.



El rentamans no té pedestal ni mobiliari inferior que dificulti l'apropament
depersones amb cadira de rodes.



Disposa de barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m per sobre
del terra, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral al
wàter.



La barra situada al costat de l'espai d'apropament és batent.



Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada màxima de 0,90 m.



Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen 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'accionen mitjançant mecanismes
de pressió o palanca.



El paviment és no lliscant.



Els indicadors de serveis d'homes o dones han de permetre la lectura tàctil,
amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra
"H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.

1.3 Mobiliari urbà adaptat.
1.3.1 Condicions generals.
Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits
següents:


Ser accessible a través d'un itinerari adaptat.



La seva ubicació ermet sempre l'existència d'una banda de pas lliure
d'obstacles de 0,90 m 'amplada per 2,10 m d'alçada.



Els elements sortints i/o volants que són uperiors a 15 cm de vol i que
limiten amb itineraris tenen com a mínim un lement fix i perimetral entre 0 i
15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats per nvidents, o bé s'han de
situar a una alçada igual o superior a 2,10 m.



Els lements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una
alçada 'entre 1 m i 1,40 m d'alçada.

1.3.2 Elements urbans diversos.
Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny
següents:


Els elements d'accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una
alçada mínima de 2,10 m i han d'estar convenientment senyalitzats.



El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada
màxima respecte al terra de 0,85 m.



Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i
0,70 m d'alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure
d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.



La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m.



La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 0,80 m
com a mínim ha de quedar lliure d'obstacles per permetre l'apropament
d'una cadira de rodes.



L'element més alt manipulable dels aparells telefònics se situa a una altura
màxima d'1,40 m com a màxim.



En el cas que l'aparell telefònic se situï dins d'una cabina locutori, aquesta
ha de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de
fondària lliures d'obstacles i el terra ha de quedar enrasat amb el paviment
circumdant.



L'espai d'accés a la cabina té una amplada lliure mínima de 0,80 m i una
alçada mínima de 2,10 m.



Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància
mínima de 0,90 m, i tenen una alçada mínima de 0,80 m.



En grades i zones d'espectadors, la plaça d'un espectador per a usuaris en
cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20
m de fondària.



Els polsadors s'han de situar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada. Els suports
verticals de senyals i semàfors tenen una secció de caires arrodonits i es
col·loquen preferentment a la part exterior de la vorera. Si no hi ha vorera o
la seva amplada és inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les façanes o
subjectes a aquestes.



En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars. Quan
s'instal·lin semàfors acústics, aquests han d'emetre un senyal sonor
indicador del temps de pas per a vianants, a petició de l'usuari mitjançant un
comandament a distància.

1.3.3 Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública.
Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de
complir les condicions següents:


Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública s'han de
senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin
il·luminats tota la nit.



S'han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les
persones amb disminució visual puguin detectar a temps l'existència de
l'obstacle.



No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars. Hi ha d'haver un nivell
d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d'obstacles o
desnivells.

