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IMEMÒRIA

1.ELPLAD’ACCESSIBILITAT

1.1INTRODUCCIÓ

Enstrobemdavantunasocietatdecanvisconstants,ambalteracionsmoltimportantstantpel
quefaalesdiferentsmaneresdeviure,compelquefaalacomposiciódelapoblació.Enles
darreresdècades,lasocietateuropeahaexperimentatuncanvidemogràficfonamental.L’índex
denatalitathadecaigutil’esperançadevida,afavoridapelsavençostecnològics,haanaten
ascens. D’altra banda, l’arribada d’onades migratòries està contribuint també als canvis en
aquestestendènciesdemogràfiques.Totaixòhacomportatunanovamanerad’utilitzarl’espai
públicihasuposatpertant,l’apariciódenovesnecessitatssocials.
Elscanvistecnològics,enlamesuraenquèpermetenunamajoradequacióenlasoluciódeles
problemàtiquessocials,il’augmentdel’influenciadelsmitjansdecomunicació,quehapermès
l’arribada de informació a segments de la població fins ara exclosos, ha provocat que els
Ajuntaments,conscientsd’aquestasituació,abordinelfuturpreveientquelaciutathadeser
peraTothom.
Es tracta doncs d’un propòsit ambiciós i optimista. Es tracta de crear un nou concepte de
ciutat.Laciutathadesersostenible,calquerespectielmediambienticalquesiguiadaptada
atotselsciutadanssenseexclusions.Endefinitiva,hadeserunaciutatmoderna,hadeser
l’àmbit on les persones puguin gaudir de la vida dins d’un entorn saludable, ha de ser una
ciutatcompromesaambtotsicadascundenosaltres,sensebarreresarquitectòniques.
Abordar un pla per a Tothom vol dir afrontar el futur, millorant la qualitat de vida dels
ciutadans, de tots els ciutadans si bé que, els més immediats beneficiats seran les persones
quetenenproblemesdemobilitat.

PertantaquestPlapreténproposarlesintervencionsielscriterisnecessarisques’handedura
terme en els entorns de l’espai públic definit, estudiant tant els aspectes espacials com de
comunicacióques’hagindeduratermeperaconseguiraquestobjectiu.
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1.2ACCESSIBILITAT

1.2.1Accessibilitatimobilitat
El concepte d’accessibilitat va lligat al de mobilitat ja que, tot ciutadàs’ha de poder moure,
s’hadepodertraslladarambfacilitatiambcomoditatperlaciutat,ipertant,serautònom.
Calassegurarlamobilitatdelsciutadansapeuobé,atravésdemitjansdetransportadaptats.

Alaciutathiconviuenvehiclesivianants,iambelpasdeltempselvehiclehaanatguanyant
espai al vianant, és a dir, les calçades han anat prenent una major importància respecte les
voreres,donantllocaespaispúblicscadavegadamenysagradablesimenysacollidors.

L’intenstrànsitquepateixenlesnostresciutatshaanatfentqueaquestescontribueixincada
cop més a la contaminació del planeta. Per tant, trobar un equilibri entre el vehicle i el
vianant és un objectiu que s’han plantejat gran nombre de ciutats que han assumit l’Agenda
XXI. L’accessibilitat i la mobilitat són les eines i els Plans, motors per aconseguir aquesta
transformacióiaquestequilibri,pensantenelsproblemesd’avuiienelsdelfutur.

El transport públic és un dels instruments que ha de contribuir a la transformació de les
ciutats.Aquestpoteliminargranpartdeltransportprivatipertantajudaradescontaminarla
ciutat.Sivolemqueeltransportpúblicserveixi,hauràdesercòmodeiaccessibleatothom.

EnconjuntestembuscantunaciutatDissenyadaperaTothom.
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1.2.2Usuarisibeneficiaris
Ésevidentqueelsusuarisdelaciutatsóntotselsciutadans;nens,joves,adults,gentgrani
personesambtottipusdecapacitats.
Per tant, quan analitzem la ciutat i establim criteris per a la seva transformació tenim que
pensarennens,joves,adults,gentgran,personesquetenendificultatsalcaminar,persones
ques’handemoureambl’ajudadecadiresderodesipersonesquetenenproblemesdevisióo
auditius.
Peraixò,totselsciutadanssonbeneficiarispotencialsalmillorarl’accessibilitatdelaciutat,al
dissenyar-lamitjançantunprocésdetransformacióenCiutatperaTothomsotaelscriterisdel
DissenyperaTothom.


1.2.3Accessibilitat:unamilloradelaqualitatdevida
En tot procés de transformació, qualsevol millora que afecti a qualsevol ciutadà és de per sí
lloable i positiva. Si aquesta millora afavoreix, no només a algun ciutadà sinó a tots els
ciutadans,esfanecessària.

Si es segueixen tots els arguments que hem anat descrivint, llavors el ciutadà rebrà aquesta
transformacióambsatisfacció.Lasatisfacciódelciutadàésunobjectiuprioritaridelspolítics.
Sielciutadàgaudeixd’unavidaméscòmodaisenzilla,milloraràlasevaqualitatdevida.

L’accessibilitat entesa d’aquesta manera, contribueix en la ciutat i en els seus ciutadans
aportantunamilloradelaqualitatdevida,itransformant-laenmésacollidora.
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1.3LEGISLACIÓ
PeralaredacciódelPlad’Accessibilitats'hatingutencomptelasegüentlegislacióinormativa
vigentsenmatèriad'accessibilitat:
-Europeanmanualforanaccessiblebuiltenvironment.
-Llei20/91,dePromociódel'accessibilitatisupressiódebarreresarquitectòniques.
-Codid'accessibilitatdeCatalunya,Decret135/1995de24demarç,dedesplegament
delaLlei20/1991,de25denovembre,depromociódel'accessibilitatidesupressióde
barreresarquitectòniquesid'aprovaciódelCodid'Accessibilitat.
-AspectesqueinclouràelnouDecretd’AccessibilitatdeCatalunya,queactualmentes
trobaenfasederevisióimodificació.


1.4NECESSITATIOBJECTIUSDELPLA

1.4.1Necessitatdelaredacciód’unPlad’Accessibilitat
Abordarunprocésdetransformaciódelmunicipi,noespotfersensetenirunavisiódeconjunt
i sense disposar d’un diagnòstic que determini la situació actual, ja que fer tan sols
intervencionsaïlladesnoportaràmaiaunasoluciódefutur.

Pertant,ésnecessariprogramarlesintervencions,saberons’had’actuar,ambquincostiquin
procediment de gestió es pot utilitzar per tal d’optimitzar al màxim les accions municipals.
L’einamunicipalquepermetiniciaraquestprocéséselPlad’Accessibilitat.

Aixídoncs,elPlahadedeterminar:
-Ladiagnosiqueestableixil’estatactual.
-Lesaccionsquel’Ajuntamenttéprevistrealitzarenelspropersanys.
-Elscriterisd’actuacióenlesobres.
-Elssistemesdegestió.
-Lesaccionsimmediates.

Ambaquestdocumentl’Ajuntamentpotabordarl’objectiuprevistambgarantiad’èxit.
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1.4.2Objectiusicriteris
Objectius del Pla:
-

Disposard’uninstrumentquefacipossiblelatransformaciódelmunicipidecaraal
futur.

-

Disposar,perpartdel’Ajuntament,d’unprogramad’intervencionsquefacipossible
conèixerquinessónlesintervencionsaduraterme.

-

Conèixerelsistemadegestióencadaintervenciópertald’optimitzaralmàximles
inversionsmunicipals.

-

Contemplar les necessitats municipals i les capacitats d’inversió per tal de què els
costospuguinserassumitsperl’Ajuntament.

-

Dur-loaterme.


Criteris del Pla en l’Àmbit de l’Espai Urbà :
-Pelquefaalesintervencions:
-

Eixamplamentdelavorerapertaldepermetrequeespuguincreuarduespersones
(unapersonaquecaminaiunaaltraquevaencadiraderodes).

-

Transformació en plataforma única d’aquells carrers estrets on el vianant pateix al
circularpelcarrer.

-

Construcció de guals i passos de vianants per tal de facilitar el creuament dels
carrers.

-

Reordenació dels elements de mobiliari urbà, de senyalització i comercials,
procurant que aquestsestiguinsemprealabandaexternadelacalçadaieliminar
també aquells elements que siguin inaccessibles, substituint-los per d’altres de
dissenycorrecte,quansiguinecessari.


-Pelquefaalagestió:
-

Proposar fer accessibles, d’acord amb els criteris que determina el Pla, totes les
obresdelProgramad’ActuacióMunicipal.

-

Proposarferactuacionsdemantenimentatravésdelesbrigadesmunicipalsentotes
aquellesintervencionsontansolssiguinecessarireubicarelements.
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Proposar establir convenis amb companyies de serveis en els casos en què sigui
necessarisoterrarlínieselèctriquesotelefòniquesobé,quancalguiinstal·larnous
sistemes(fibraòptica).

-

Proposar una actuació específica d’accessibilitat en els casos no inclosos en els
anteriorsapartats.


Criteris del Pla en l’Àmbit del Transport i la Mobilitat :
-Pelquefaalesintervencions:
-

Disposardetaxisadaptatsienlamesuraquesiguipossibleestablirunserveiporta
aporta.

-

Tenirparadesconfortables.

-

Disposar d’aparcaments reservats en els entorns de tots els centres d’interès
municipal.

-

Proposarqualsevolaltraactuaciópertaldemillorarlamobilitatenelmunicipi.


-Pelquefaalagestió:
-

Dependràdelescompetènciesmunicipalsencadatema.


Criteris del Pla en l’Àmbit de la Comunicació:
Aconseguir que qualsevol persona que tingui problemes sensorials pugui comunicar-se,
informar-seiorientar-seenl’espaiurbàieltransport.Delamateixamanera,aconseguirque
disposidelsmedispertaldedetectarproblemesespacialsquanexisteixin.


1.5CONSENSIAPROVACIÓDELPLA

1.5.1Consensdelaproposta
Un cop feta i pressupostada, la proposta definida pel Pla d’Accessibilitat ha de ser aprovada
pelstècnicsipolíticsdel’Ajuntament.Esfaràunapresentacióiesdiscutiràfinsques’arribial
consens.
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1.5.2Propostad’Ordenança
Com a resultat del Pla d’Accessibilitat, resulta necessari fer una Proposta d’Ordenança dels
elementsurbans,elementsdemobiliariurbàitipologiesdecarrer.

Dins dels documents que formen part del Pla d’accessibilitat, s’entrega un esborrany de
propostad’ordenança,querecullunresumgràficiescritdelaNormativaaplicableenmatèria
d’accessibilitatenlaviapública.Aquestapropostaespotcompletarperpartdel’Ajuntament,
ambmodelsitipologiesespecífiquesdemobiliariiformalitzar-lacomaOrdenançaMunicipal.


1.6GESTIÓDELPLA

ElPlaestàsotmèsavariacions,atèsquelasevatemporalitzacióesprogramaenunperíodede
tempsque,enfunciódel’abastdel’àmbitd’estudi,espotconvertirendiversosanys.

Pertant,caldisposard’unsistemadegestióquecontempli:
-

Enprimerlloc,lacreaciód’unequipogrupdetreball.Aquestgrupdetreballhauria
d’estarformatperunpolíticrepresentatiudel’Ajuntament,tècnicsresponsablesde
cadaàreaquesiguiàmbitd’estudidelPla,ifinalmentuntècnicnomenatpelgrup
de treball que coordini l’execució del Pla. Per tal d’assegurar la participació
ciutadanaenl’equip,espodenincorporaralgruprepresentantsdelesassociacions
dediscapacitatsorepresentantsdelsciutadans.

-

Aquest grup de treball assegurarà el correcte desenvolupament del Pla, justificarà
les possibles variacions en el programa d’execució, assegurarà que els recursos
destinats al Pla no es destinin a altres actuacions, assegurarà la elaboració de
informes periòdics sobre la gestió i la planificació del Pla i s’assegurarà que
s’aprofitinlesoportunitatsdefinanciacióperalaexecuciódelPla(convenisONCE–
IMSERSO).
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L’equiphadebuscarelsmecanismesperassegurarquetoteslesobresques’executin
desdelpropiAjuntamentestiguind’acordambelPlaisiguinaccessibles.Unadeles
maneresd’aconseguir-hotantperpartdelsAjuntamentscomamblaparticipacióde
promotorspúblicsiprivats,serialaincorporaciódelescertificacionsdelsprojectesi
obres.

-

Cal integrar en la gestió del Pla, la complicitat entre el sector públic i el privat
(canalitzacionselèctriquesidegas,establimentsaccessibles,etc.).

-

Integració de la participació del sector privat en la organització del transport
públic.

-

Assistència i cooperació d’entitats de rang superior (diputació, comunitat
autònoma,etc.).

-

Caldràtenirencomptelestendènciesfuturesdelapoblació.


Caldestacarl’existènciadepartidespressupostàriesespecífiquesrelacionadesamblagestiódel
Pla,comptabilitzadesdinselPressuposttotaldelPlad’Accessibilitat:
-

Unaesrefereixalacreaciód’unòrgangestor,essentelseucostcomptabilitzatcom
el3%delpressupostdelPla.

-

L’altra preveu els costos d’honoraris dels projectes i direcció de l’obra que són
objecte d’intervenció en el Pla. Aquesta partida s’estima en un 8% del pressupost
delPla.
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2.DESCRIPCIÓGENERALDELMUNICIPI

2.1EMPLAÇAMENT
El municipi de Cabrera de Mar té una extensió de 9,05 Km2 i està situat en el litoral de la
comarcadelMaresme,enlaprovínciadeBarcelona.

Lapoblaciólimitaambelstermesde:
-

VilassardeMaral’Oest

-

Mataróal’Est

-

CabrilsalNord-oest

-

ArgentonaalNord-est

-

OrriusalNord






2.2ANÀLISIHISTÒRICAIMORFOLOGIAURBANA
ElsanticshabitantsdeCabreradeMar,pertanyienalpoble-estatiberdelslaietans,ienlazona
de Cabrera del Mar es situava la seva capital, Ituro, una important ciutat comercial. Aquest
territori estava delimitat pel massís del Garraf al sud, el delta de la Tordera pel nord i la
serraladaprelitoralal’interior.
ÉsverselsegleIVa.C.quanelpoblatdeBurriacvaassolirelseupaperpolític,itambéquan
vaconstruirlessevesmurallesielseuentramatdecarrers.Enaquestèpocaésundelsnuclis
urbansibèricsdemajorextensiódelpaís.
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SobrelesrestesromanesesvaconstruirelsegleXI,elcastelldeSantVicenç.EnelsegleXIV
vacomençaradir-secastelldeBurriacacausad’unaherència.
ElspetitsnuclisagrícolescomencenaaparèixeralaplanadurantlameitatdelsegleIIIa.C.,
comsónCanBartomeu,CanModolell,CanCatalàil’Hostal,quepresagienjaunnoumodelde
vida basat en l’economia de subsistència i d’intercanvi de petits excedents. Si el poblat de
Burriac havia estat el centre polític fins aquest moment, a partir d’aleshores l’estat romà va
decidirconstruirunnoucentrepolíticiadministratiuenlaValldeCabrera.
EnelsanysposteriorslaValldeCabreravacontinuarestanthabitadapervil·lesromanes,que
funcionaven com les masies actuals, les quals de vegades tenen les seves arrels en aquesta
època.

ActualmentelmunicipideCabreradeMartéelseunucliurbàprincipalauns2,5Kmdelmar,
enunapetitavallentrelesmuntanyesdeBurriacidelMontcabrer.
Lalíniadecostadelmunicipiestàformadaperunaplatjadesorra,acontinuaciódelaplatja
de Vilassar, mentre que, l'àrea interior presenta un relleu molt accidentat a causa de la
presènciadelaSerradeSantMateu(partdelaSerraladaLitoral).



VistaaèriadeCabreradeMar
Font:GoogleEarth
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Econòmicament,caldestacarquelamajoriadelapoblacióactivadelmunicipitreballaforade
CabreradeMar.Aquestfetésconseqüènciadelasevaposiciógeogràfica,situatalaperifèria
deMataróimoltapropdeBarcelona.Caldestacarperò,elgrannúmerodepersonesqueviuen
fora del municipi i que es desplacen diàriament a Cabrera de Mar per treballar-hi. L’activitat
principal del municipi és agrícola, acompanyada d’una important implantació industrial i
comercial.

Pelquefaalaindústriadestaqueml’existènciadelpolígonindustrialdelCamídelMig,situat
enellímitdelmunicipideCabreradeMar,entreelstermesdeMataróid’Argentona.

Pelquefaalapoblaciótotal,CabreradeMartéuns4.321habitantssegonsdadesdel’any
2008.

Lesprincipalsviesdecomunicacióson:
-

N-IIotambéconegudacomAvingudadelMaresme

-

B-502otambéconegudacomCarreterad’Argentona

-

BV-5021otambéconegudacomCarreteradeCabrera

-

ElanticCamídelMig

-

L’autopistaC-32otambéconegudacomAutopistadelMaresme(accésdesde
Barcelona).

-

L’autopista A7, sortida enllaç amb l’autovia de Mataró C-60 (accés des de
Girona).


Pelquefaalsbarrisonuclis,elmunicipis’organitzaenduesgranszones:
-

Una a l’interior: formada pel casc antic o centre urbà del municipi, i els nuclis
d’Agell(oSantaHelenad’Agell),SantJoandeMuntiMasTerrillo.

-

Unaalacosta:formadapelsnuclisdelPladel’Avellà,CostamariBonamar.


Pelquefaaltransportdestacarque:
-

La línia de Rodalies Renfe té estació a Vilassar de Mar i al “apeadero” Vilassar de
Mar-CabreradeMar.

-

Existeixendueslíniesd’autobúsurbàquefaneltrajecteVilassardeMar–Cabrera,
connectantl’estacióambelnucliurbàdeCabrera.
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Elseixoscívicsmésimportants,són:
Eixosdetrànsitpeatonalopasseigieixoscomercials:
-

En el nucli urbà, l’Avinguda del Pare Jaume Català, concentra un nombre elevat de
comerços i per tant, és una zona de trànsit peatonal important. Aquest eix creua el
municipi esdevenint un dels principals eixos de Cabrera de Mar i a través del qual,
accedimaalgunsequipamentsmunicipals.

-

Enlapartnorddelnucliurbà,caldestacarlazonadelaPlaçadePauFerrerilaPlaçadel
Poblecomacentresdereunióiesbarjo.

-

EnelPladel’Avellà,l’AvingudaBurriactambéaplegaunnombreimportantdecomerços.

-

EnelPladel’Avellàcaldestacarl’eixdepasseigformatperlaRambladeVinyals,desdel
quals’accedeixaplacesiparcsiesdevéuneixdeconnexiódetotelbarriamblazonade
platja.

Eixosdetrànsitrodat:
- L’eix més important és la carretera de Cabrera. Aquesta és la principal via d’entrada al
municipi,doncsconnectalavilaambl’AutopistaC-32,icreuadenordasudelmunicipi.
- L’AvingudadelPareJaumeCatalà,situatenlapartnorddelmunicipi,aplegatambéun
importantvolumdetrànsit,iconnectalapartsudamblapartnorddelmunicipi.
- Cal destacar finalment, la carretera B-502 i a continuació la Rambla de Vinyals,
consideradesimportantsperaltrànsitrodatenlapartsuddeCabreradeMar.
Eixosd’equipaments:
- Lamajoriadelsequipamentsesconcentrenenelcentreurbàdelmunicipi.Éselcasde
l’Ajuntament, Correus, l’Escola Bressol, la Piscina i el Poliesportiu. Tot i això, en els
últims anys s’observa la voluntat per part de l’Administració local de diversificar els
serveispúblics.AlgunsexemplessónelCEIPielConsultoridelPladel’Avella,situatsen
lapartsud.
- Enelcentreurbà,lamajoriadelsequipamentsesconcentrenalvoltantomoltpropersa
l’eix format per l’Avinguda Pare Jaume Català i l’Avinguda Onze de Setembre. Tots els
equipamentsesportiusesconcentrenenelcarrerdelaRiera.
- En el Pla de l’Avellà, destaquem l’Avinguda de Vinyals com a eix de comunicació dels
equipamentsexistents.

S’adjuntaelPlànol01:MorfologiadelTermeMunicipal
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3.ÀMBITIMETODOLOGIADELPLAD’ACCESSIBILITATENL’ESPAIPÚBLIC

3.1INTRODUCCIÓ
L’espaipúblicéstotaquellàmbitdeltermemunicipalqueconfiguralaciutat.Sónelscarrers,
lesplaces,elsparcsielsjardins.Ésl’espaiontradicionalmentalaculturamediterrànias’han
anatdonantlesrelacionshumanes.

Eneltranscursdelahistòrial’espaipúblics’havistsotmèsamodificacionsenelseuús.Els
carrerss’hanvistenvaïtsperunagranquantitatdevehiclesquehananatocupantl’espaidels
vianants.Aquestfethageneratenmoltesocasionslainaccessibilitatalpropiespaipúblic.És
per tant necessari establir un equilibri entre el vianant i el vehicle, potenciant el primer i
trobarmesuresalternativesperalsegon.

Així doncs, volem retornar a una ciutat on el vianant pugui moure’s amb comoditat i amb
seguretat,quepuguigaudirdel’espaiurbà,ionpassejarpelcarrersiguimotiudesatisfacció.


3.2OBJECTIU
L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat dels carrers definits dins la fase
prioritària o estudi de detall del municipi de Cabrera de Mar, amb la finalitat d’elaborar uns
criteris d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, donant compliment al decret
135/1995del24demarçdedesplegamentdelaLlei20/1991del25denovembredepromoció
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.
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3.3PRIORITZACIÓ
Per tal de jerarquitzar les intervencions i seleccionar les zones de prioritat alta és necessari
definirentermesgenerals:
-

Zones de prioritat alta: itineraris de major flux de vianants i que recorren espais
d’especialinterèscomelscascsantics,barrisambunmajornombred’envellimentde
la població, zones o eixos en els què s’ubiquen els equipaments públics més
concorreguts. També s’inclouen les zones de major activitat comercial i les zones
destinadesaociitempslliure.

-

Zonesdeprioritatmitja:aquelleszonesnoinclosesenleszonesdeprioritataltani
enlesdeprioritatbaixa.

-

Zones de prioritat baixa: zones industrials (especialment aquelles ubicades en les
perifèries),urbanitzacionsizonesd’escàsfluxdevianants.


Durantlareuniómantingudaambelstècnicsipolíticsmunicipalsesvanestablirunasèriede
carrersdemàximaprioritatenelsnuclisde:
-

Zona1:CentreurbàdeCabrera

-

Zona2:Pladel’Avellà




S’adjuntaelPlànol02:Zonesd’anàlisi
S’adjuntaelPlànol03:Prioritzaciódelcentreurbà
S’adjuntaelPlànol04:PrioritzaciódelPladel’Avellà
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3.4METODOLOGIADEL’ESTUDI

3.4.1Recollidadelesdades
Unavegadadefinidaclaramentlafaseprioritàriaozonad’estudidedetall,s’hadutatermela
recollidadelesdadesdetotselseixosdecarrerinclosos.
Perapoderrecollirlesdades,prèviaments’handibuixatelstramsdecarrer,ésadir,launitat
mínimaalaqualesvincularanlesdades.Untramesdefineixcomlapartdecarrercompresa
entreduescruïlles.Acadatramdecarrerselihaassignatunnúmeroiacadavoreraseliha
assignatun“dobletramer”definitcomaeixdecirculacióperavianants.



Exempledetramúnicieixosdecirculaciódevianants


L’equipdetreball,hapreparatunafitxaespecíficaperacadatramdecarreriperacadaplaça,
parcojardí,ons’hanrecollitlessegüentsdades:
-

Ampladadevoreraidecarrer

-

Tipologiadelesseccionsdecarrer

-

Existènciadecarrilsd’aparcament(nombreitipus)icarrilsdecirculació

-

Pendents(longitudinalitransversal)recollitsmitjançantinclinòmetre

-

Tipologiaiestatdelspaviments(general)

ProAsolutions
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Els elements urbans i elements de mobiliari urbà (inclosos els guals de vehicles i
guals de vianants), s’han recollit mitjançant un codi prèviament definit per
ProAsolutions.Durantlarecollidas’hadefiniteldissenyilaubicaciódelselements
existents segons els criteris del codi d’accessibilitat vigent i els elements recollits
s’hanagrupaten:
o -elementbendissenyatibenubicat
o elementmaldissenyatibenubicat
o elementbendissenyatimalubicat
o elementmaldissenyatimalubicat
o inexistènciad’element


Paral·lelamentalarecollidadelesdades,s’hanfotografiattotsaquellstramsoelementsque
l’equipredactorhaconsideratnecessari.

3.4.2Introducciódelesdades
Un cop acabat el treball de camp, s’ha introduït tota la informació mitjançant una aplicació
GISquepermetvincular-laalstramsdecarrer.

3.4.3Anàlisidelesdades
Uncopfinalitzateltreballdecampilaintroducciódelesdades,s’harealitzatuncontrolde
qualitatquehaconsistiten:
-

perunabanda,s’haverificatunmostreigdelesdadesrecollidesdurantelprocésde
recollidadeltreballdecamp.

-

Per una altra banda, s’ha verificat a través del propi programa d’introducció de
dades,atravésdeconsultes“acces”,quetotselstramstinguintotalainformació
necessàriaperacomençarl’anàlisi.


Acabadeslesverificacionsdedades,s’harealitzatelbolcatdedadespertaldepoderextreure
omostrartotselsplànolsques’hanconsideratnecessaris.
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Acontinuació,apartirdel’anàlisidelsplànolss’haelaboratunapropostadeintervenciódels
carrersestudiatsrecomanant,segonselcas:
-

Construcciódevoreres

-

Ampliaciódevoreresireubicaciódelselements

-

Transformacióenplataformaúnica

-

Reubicació/substituciódelselementsi/oconstrucciódeguals

-

Intervencióeneldissenydelesescales

3.4.4Basesdedadesdepreus
S’adjunta una valoració estimativa de la proposta d’intervenció per a cada tram de carrer
analitzat.
Per tal de facilitar la gestió del Pla d’Accessibilitat, s’han dividit els pressupostos en tres
tipologiesd’agrupaciód’intervencions:
-

Programes d’actuació municipal: s’inclou el pressupost de les obres d’ampliació de
voreres,novesurbanitzacionsitransformacióenplataformaúnica.

-

Manteniment: s’inclou el pressupost de totes les intervencions de reubicació,
col·locació o substitució d’elements de mobiliari urbà (amb l’excepció de guals i
semàfors)quepodenserdutesatermeperlesbrigadesmunicipals.

-

Actuacionspròpiesd’accessibilitat:s’inclouelpressupostdetoteslesintervencions
de reubicació, col·locació, remodelació o substitució de guals de vianants i
semàforsadaptatsperainvidents.


Per a l’elaboració dels preus d’urbanització, s’ha considerat que, quan un element està mal
dissenyatcalsubstituir-lo,quequanunelementestàmalubicat,calreubicar-loiqueencas
de construcció o eixamplament de voreres, l’amplada de les mateixes anirà en funció dels
elementsexistents(caldràquedeixinpaslliurede0,90mcomamínim).
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Capítol01Urbanització
Descripciódelconcepte
Codi

U.01.01
U.01.02
U.01.03
U.01.04

U.01.05
U.01.06

U.01.07
U.01.08
U.01.09
U.01.10
U.01.11
U.01.12

M2.Demoliciópavimentexistent.
M2.Substituciódepavimentdepanot.
M2.Construcciódevoreradepanot,voradagranítica.
M2.Reposiciódepavimentdevoreradepanot.
M2.Pavimentaciómitjançantpecesdepedranatural.Incloseslesobresprèviesila
col.locació.
M2.Ampliaciódevoreradepanot,voradagranítica.
M2.Urbanitzaciódecarrerdeplataformaúnica,inclòselmobiliariurbàigualde
vianantsextrems.
M2.Urbanitzaciócomplertadelcarrer:asfalt,construccióvoreradepanot,vorada
granitíca,const.gualsvianants.
M2.PavimentdeformigóvibratHP-40,ambgranulatgraníticde15cm.degruixi
juntstallantscada4mts.
Un.Anivellamentdetapesserveisanovarasantvorera.
Un.Enrasamentdegualdevianantsexistent.
M2.Pavimentaciódepistamitjançantasfalt(recrescutdecalçada).

Capítol02Guals
Descripciódelconcepte
Codi

U.02.01
U.02.02
U.02.03
U.02.04
U.02.05
U.02.06
U.02.07

U.02.08
U.02.09

U.03.03
U.03.04
U.03.05

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

1
1
1
1

44,51
39,28
109,94
61,39

44,51
39,28
109,94
61,39

1
1

82,91
155,77

82,91
155,77

1

210,76

210,76

1

289,73

289,73

1
1
1
1

96,22
96,22
36,64
83,16

96,22
96,22
36,64
83,16

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

1.653,95
2.061,67
2.070,85
2.199,13
89,80
774,26
407,75

1.653,95
2.061,67
2.070,85
2.199,13
89,80
774,26
407,75

444,29
61,39

444,29
61,39

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

Amid.

Un.Construcciódegualdevianants.
1
Un.Construcciódegualdevianantsambproteccionslaterals
1
Un.Construcciódegualdeprimitentramrecte
1
Un.Construcciódegualdeprimitencantonada
1
Un.Pintatdepasdevianants
1
Un.Construcciódegualdevehicles
1
Un.Col·locaciódeprotecciólateralengualdevianantstipus120existent
1
Un. Col·locació de protecció lateral en gual de vianants tipus 120 existent i
enrasament
1
M2.Reposiciódepavimentdepanot(senyalitzacióperainvidents)
1

Capítol03Jardineria
Descripciódelconcepte
Codi

U.03.01
U.03.02

Amid.

Amid.

Un.Desplaçamentd'arbre,construccióescocellipavimentatdel'anticescocell
Un.Desplaçamentd'arbre,construccióescocell.

1
1

879,66
797,18

879,66
797,18

Un.Construcciód'escocellde80x80cm.Ambreixadefundicióde2x2cm(forat)
Un.Suministreicol·locaciódereixadeproteccióescocell
Un.Modificaciódereixadeproteccióenescocellexistent.

1
1
1

558,95
125,53
125,53

558,95
125,53
125,53
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Capítol04Rampesiescales

Codi

U.04.01
U.04.02
U.04.03
U.04.04

Descripciódelconcepte

Amid.

Ml. Construcció d'escala de 14 a 16 cm d'alçada i 30cm d'estesa, d'amplada m'inima
de1,20mamblapartproporcionaldepassamansi/ibaranes
1
M2. Construcció de rampa sobre terra compactada amb contenció de terres laterals
ipavimentdepanot.Passamansenelsdoslaterals
1
Ml.Enderrocd'escalaexistent.
1
M2.Demolicióderampaexistent.
1

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

201,58

201,58

219,92
29,69
148,44

219,92
29,69
148,44

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

659,74
1.649,34
791,69
1.451,42
168,59
1.282,84

659,74
1.649,34
791,69
1.451,42
168,59
1.282,84

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

142,93
84,29
45,83

142,93
84,29
45,83

Capítol05Semàfors

Codi

Descripciódelconcepte

Amid.

U.05.01
U.05.02
U.05.03
U.05.04
U.05.05
U.05.06

Un.Desplaçamentdesemàfor.
Un.Substitucióicol.locaciódesemàformésadaptacióacústica.
Un.Adaptacióacústicadesemàfor.
Un.Desplaçamentdesemàformésadaptacióacústica.
Un.Supressiódesemàforexistent.
Un.Substitucióicol.locaciósemàfordevehicles.

1
1
1
1
1
1

Capítol06Proteccionslaterals
Descripciódelconcepte
Codi

U.06.01
U.06.02
U.06.03

Ml.Baranaperarampa,escalaiproteccióvianants.
MI.Desplaçamentdebaranaexistent.
Ml.Supressiódebaranaexistent.

Amid.

1
1
1
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Capítol07Mobiliariurbà
Descripciódelconcepte
Codi

U.07.01
U.07.02
U.07.03
U.07.04
U.07.05
U.07.06
U.07.07
U.07.08
U.07.09
U.07.10
U.07.11
U.07.12
U.07.13
U.07.14
U.07.15
U.07.16
U.07.17
U.07.18
U.07.19
U.07.20
U.07.21
U.07.22
U.07.23
U.07.24
U.07.25
U.07.26
U.07.27
U.07.28
U.07.29
U.07.30
U.07.31
U.07.32
U.07.33
U.07.34
U.07.35
U.07.36
U.07.37
U.07.38
U.07.39
U.07.40
U.07.41
U.07.42
U.07.43

U.07.44
U.07.45
U.07.46

U.07.47
U.07.48
U.07.49
U.07.50
U.07.51
U.07.52
U.07.53
U.07.54

Amid.

29

Preupart.
Eu.

Total
Eu.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

494,81
170,89
35,74
989,60
659,74
513,12
170,89
75,13
293,23
170,89
75,13
114,53
54,98
27,48
2.199,13
1.209,53
824,66
384,85
3.298,69
494,81
59,56
160,34
54,98
22,91
2.977,98
888,82
1.237,01
691,80
142,03
54,98
2.199,13
439,81
247,40
888,82
123,71
64,15
2.977,98
1.695,17
503,96
6.139,24
6.670,68
2.620,62
3.573,58

494,81
170,89
35,74
989,60
659,74
513,12
170,89
75,13
293,23
170,89
75,13
114,53
54,98
27,48
2.199,13
1.209,53
824,66
384,85
3.298,69
494,81
59,56
160,34
54,98
22,91
2.977,98
888,82
1.237,01
691,80
142,03
54,98
2.199,13
439,81
247,40
888,82
123,71
64,15
2.977,98
1.695,17
503,96
6.139,24
6.670,68
2.620,62
3.573,58

Un.Desplaçamentdequioscdevendadediaris,florsid'altres.Nomésobracivil.
1
Un.Col.locaciódesenyaldetrànsitvertical.
1
Un.Substitucióicol·locaciódejocsinfantils.
1
Un.Suministreicol·locaciódemòdulde6unitatsd'aparcamentperabicicletesen
acergalvanitzat
1
Un.Desplaçamentdemòduld'aparcamentperabicicletes.
1
Un.Supressiódemòduld'parcamentperabicicletes.
1
Un.DesplaçamentdequioscONCE.
1
Un.Suministreicol·locaciód'hidrant.
1
Un.Desplaçamentd'hidrant.
1
Un.Supressiód'hidrantexistent.
1
Un.Supressiódelluminàriasuperficialenpavimentexistent
1

6.780,64
219,91
5.497,82

6.780,64
219,91
5.497,82

483,80
229,08
114,53
6.780,64
2.199,13
439,81
247,40
39,85

483,80
229,08
114,53
6.780,64
2.199,13
439,81
247,40
39,85

Un.Substitucióicol.locaciódesenyalitzaciói/osenyaldetrànsit.
Un.Desplaçamentdesenyalsdetrànsit.
Un.Supressiódesenyalitzaciódetrànsitexistent.
Un.Substitucióicol.locaciódebàculd'enllumenat.
Un.Desplaçamentdebàculsd'enllumenat.
Un.Substitucióicol.locacióderètolinformatiu.
Un.Desplaçamentderètolinformatiu.
Un.Supressióderètolinformatiu.
Un.Substitucióicol.locaciódepaldeparadad'autobusadaptat.
Un.Desplaçamentdepaldeparadad'autobús.
Un.Supressiódepaldeparadadebusperduplicitat.
Un.Substitucióicol.locaciódefitonsde0,80mtsd'alçada.
Un.Desplaçamentdefitonsde0,80mtsd'alçada.
Un.Supressiódefitóexistent.
Un.Substitucióicol.locaciód'armarid'instal.lacions.
Un.Desplaçamentd'armarid'instal.lacions.
Un.Substitucióicol.locaciódebústiadecorreus.
Un.Desplaçamentdebústiadecorreus.
Un.Substitucióicol.locacióderellotgeenzonablava.
Un.Desplaçamentderellotgeenzonablava.
Un.Supressiódeparquimetre.
Un.Substitucióicol.locaciódepaperera.
Un.Desplaçamentdepaperera.
Un.Supressiódepaperera.
Un.Substituciódelocutoritelefònicambdosaparells.
Un.Supressiódelocutoritelefònicexistent.
Un.Desplaçamentdecabinadetelèfon.
Un.Substitucióicol.locaciódebancadaptatambreposabraçosirespatller.
Un.Desplaçamentdebanc.
Un.Supressiódebancexistent.
Un.Substitucióiinstal.laciódefontadaptada.
Un.Desplaçamentdefontadaptada.
Un.Supressiódefontexistent.
Un.Substitucióicol.locaciódejardineradefundició.
Un.Desplaçamentdejardinera.
Un.Supressiódejardineraexistent.
Un.Substitucióicol.locaciódepanellinformatiulluminós.Nomésobracivil.
Un.Desplaçamentdepanellinformatiulluminós.(Nomésincloul'obracivil)
Un.Supressiódepanellinformatiulluminós.
Un.Substitucióicol.locacióediclelavabopúblic(Nomésincloul'obracivil)
Un.Desplaçamentediclelavabopúblic.Nomésobracivil.
Un.Supressióediclelavabopúblic.Nomésl'obracivil.
Un.Desplaçamentdemarquesina.Nomésobracivil.
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3.5RESULTATS
Per tal d’arribar a elaborar una proposta, cal un estudi profund tant de les característiques
generalsdecadatramcomdetotselselementsquehipodemtrobar.

Elsresultatsdel’anàlisidel’espaipúblicesmostren:
-

Per una banda, mitjançant plànols per a cada nucli analitzat, tant de les
característiques analitzades com de les propostes de intervenció en els que es
mostraran:
o Pendentdelscarrers
o Estatactualdelesvoreres
o Ampladadelscarrers
o Tipologiadelscarrers
o Gualsdevianantsigualsdevehicles
o Elementsurbans(oelementscomunsd’urbanització)
o Elementsdemobiliariurbà
o Existènciaitipologiadel’aparcament
o Nivelld’accessibilitat
o Propostadeintervenciósobreelstramsdecarrer
o Propostadeintervenciósobreelsgualsdevianantsidevehicles
o Proposta de intervenció sobre els elements urbans i elements de mobiliari
urbà


-

Perunaaltrabanda,s’adjuntaunpressupostresumitestimatiudeintervenciópera
cadatramdecarreranalitzat.


-

Finalment,mitjançantfitxesresumperacadatramquemostren:
o Númerodetraminomdecarrer
o Fotografiadeltram
o Plànoldeltramamblaubicaciód’elementsurbansidemobiliari
o Tipologiadecarrer,estatactualdelasvoreresiampledecarrer
o Propostad’intervenció
o Pressupostd’intervencióietapa
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Enelcasespecíficdelesplacesielsparcsestudiatsdinsl’estudidedetall,amésde
lafitxaresum,s’adjuntaunaaltrafitxaespecíficadel’anàlisidelsrecorreguts,jocs
infantils,etc.

-

En el cas específic de les platges, s’adjunta una anàlisi escrita i fotogràfica de
l’estat actual, analitzant el grau d’accessibilitat i es descriuen les possibles
intervencionsdemilloradel’accessibilitatarealitzar.


3.5.1Pendentdelscarrers
Elpendents’hagrafiatatravésd’uncodidecolorssobrecadatramdecarrer.Enaquellscasos
ons’hantrobatdospendentsdiferentsenunmateixtram,s’hapreselmésdesfavorable(elde
majorpendent).

El pendent dels carrers s’ha mesurat amb inclinòmetre durant la recollida de les dades i s’ha
classificaten:
-

PendentBAIXoSUAU:0%<p<6%

-

PendentMIG:6%≤p<8%

-

PendentMIG–ALT:8%≤p<10%

-

PendentALT:10%≤p<12%

-

PendentMOLTALT:p≥12%


Elsplànolsdecadanuclivanacompanyatsd’unsindicadorsonesmostraencoloripercentatge
cadacategoriaenfunciódelsmetreslinealsexistentsdetramerúnicdibuixat.

Pelquefaalsresultatsgeneralsdel’anàlisidependentdelnucliurbàdeCabrera:
-

Podemafirmarqueeltantpercentdecarrersquepresentenunpendentaltomolt
altésdel’ordredel27,79%,dadarelativamentpocsignificativaenrelacióaltotal
detramsestudiats.

-

Eltantpercentdecarrersquepresentenunpendentmigésdel’ordredel21,48%.

-

Lamajoriadelscarrerspresentenunpendentbaixirepresentenel50,73%deltotal.
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Indicadordelpendentdelscarrersdelnucliurbàcomptabilitzatenml

Pelquefaalsresultatsgeneralsdel’anàlisidependentdelnuclidelPladel’Avellà:
-

Podemafirmarqueeltantpercentdecarrersquepresentenunpendentaltomolt
altésdel’ordredel6,17%,dadamoltpocsignificativaenrelacióaltotaldetrams
estudiats i que es correspon amb el pas sota la carretera N-II i sota la via del
ferrocarril.

-

Lamajoriadelscarrerspresentenunpendentbaixirepresentenel93,83%deltotal.


IndicadordelpendentdelscarrersdelnuclidelPladel’Avellàcomptabilitzatenml


S’adjuntaelPlànol05:PendentsdelscarrersdelnucliurbàdeCabrera
S’adjuntaelPlànol06:PendentsdelscarrersdelnucliPladel’Avellà
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Centreurbà

Si observem detingudament el plànol de pendents veurem
queexisteixendueszonesperfectamentdiferenciades:

-

La zona més antiga del nucli urbà i que podem
classificar com a casc antic: aquesta zona es
caracteritzapertenirpendentsvariables,totique
Pendentmoltalt



hi predominen els pendents alts, en molt casos
com a conseqüència de l’existència d’escales



urbanes.
-

Lazonaurbanaexistentalvoltantdelnucliantic:
aquesta zona, es caracteritza per tenir pendents
baixosimitjos.



Pendentalt



Totsaquellscarrersquepresentenunpendentmoltaltésa



dir, igual o superior al 12% els considerem inaccessibles ja
que, les característiques orogràfiques del territori no són
variables.
Totiques´hipodenfermilloresqueenfacilitineltrànsitals
vianants, no seran aptes per a persones amb mobilitat

Pendentpronunciat



reduïda.Aixíperexempleespodeninstal·larpassamansque



facilitin el trànsit a persones grans o a persones amb
problemesd’equilibri.

Cal tenir present la importància de les característiques del
paviment que existeixi en aquests carrers, com per exemple
quenotinguinunacabatqueenfacilitiellliscamentensec

Pendentalt





oenmullat.

ProAsolutions

Plad’AccessibilitatdeCabreradeMar–FASEI–1.MemòriadelPla(Àmbitd’Espaipúblic)

Leszonesquepresentenfortspendentstambéafectencoma

36



conseqüènciaaltransportpúblic,demaneraquel’arribadaa
les parades és molt més dificultosa per a persones amb
mobilitatreduïdaquehivisquin.

L’existència de forts pendents té com a conseqüència
Pendentmoltalt



l’aparició de trams d’escales urbanes que considerem de
pendent molt alt. Aquests trams tampoc son aptes per a



personesambmobilitatreduïda,peròencanvis’hipodenfer
millorespertaldeferméscòmodelapujadaobaixadadeles
mateixescomperexemple:
-

Incorporar replans intermitjos en els trams cada
10o12graonspertaldequèlespersonesgrans

Pendentbaix



puguindescansarambfacilitat.
-



Col·locació de passamans a les dues bandes per
tal d’evitar que dues persones es trobin (una
baixantil’altrapujant)enunmateixtram.

-

També és recomanable la instal·lació de
passamans a dues alçades especialment en zones

Pendentalt



escolars.
-



En la mesura que sigui possible cal evitar
accidents a conseqüència del disseny de les
escales, és per això que cal que no existeixin
graonsambdiscontinuïtatentrel’estesail’alçada,
que els paviments utilitzats siguin no lliscants i
que les tonalitats cromàtiques en facilitin la

Pendentmig





deteccióapersonesambdificultatsvisuals.
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l’existènciad’elementsurbansigualsmaldissenyats,jaque

Pladel’Avellà

provoca l’aparició de graons aïllats difícilment detectables
perapersonesambdificultatsvisuals,graonsalesvoreres,
construccions de guals de vehicles que afavoreixen l’accés
dels cotxes en detriment de l’accessibilitat i el pas dels
vianantsperlesvoreres,etc.
Pendentbaix




Totssabemqueevitarl’apariciód’aquestselementsenl’espai



públic que presenta pendents alts és gairebé impossible,
peròésimportantquequanexisteixinesfacilitialmàximla
seva detecció i que el disseny dels mateixos n’eviti els
possiblesaccidents.


Pendentbaix







Pla de l’Avellà
LazonaurbanadelPladel‘Avellàestàubicadamoltpropera
a la platja i aquesta ubicació comporta una orografia del
terrenyambpocsdesnivells.


Pendentbaix



Gairebélatotalitatdelscarrersestudiatspresentapendents



baixos.

Pendentmig
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3.5.2Estatactualdelesvoreres
L’estatactualdelesvoreress’hagrafiatatravésd’uncodidecolorssobrecadadobletramde
carrer(ésadir,uncoloriunaidentificacióperacadavoreraexistent).

L’estatactualdelesvoreress’hamesuratdurantlarecollidadelesdades,sempremesurantel
inici i el final de l’ample de vorera existent en cada tram de carrer, i especificant amb una
terceramesuraaquellscasosonlavoreraesfamésamplaobé,mésestreta.
Tot i que s’han recollit totes aquestes dades, els plànols sempre mostraran la dada més
desfavorableexistentencadatram.

L’estatactualdelesvoreress’haclassificaten:
-

Vorerad’ample<0,90m

-

Vorerad’ample=0,90m

-

Vorerad’ampleentre0,90–1,40m

-

Vorerad’ample>1,40m

-

Plataformaúnica

-

Camídeterra

-

Senseurbanitzar

-

Escalesurbanes

-

Inexistènciadevorera

-

Espailliureoplaça

-

Enobres


Entenemperacadacategoria:
-

Vorera d’ample < 0,90m: corresponen a voreres inaccessibles ja que no permeten
l’ampladadepasmínimaexigidapelDecretd’Accessibilitat.

-

Vorera d’ample = 0,90m: mínim exigible de vorera sense mobiliari urbà, per tal de
quèunapersonaambcadiraderodespuguitransitar-hi.

-

Vorera d’ample entre 0,90 – 1,40m: voreres que admeten l’existència de mobiliari
urbà(enfunciódeltipus).

-

Vorerad’ample>1,40m:voreresqueadmetenqualsevoltipusdemobiliariurbà.

-

Plataformaúnica:seccióúnicadecarrersensediferenciacióentrevoreresicalçada.
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-

Camídeterra:carrersintransitables

-

Senseurbanitzar:carrersintransitables

-

Escales urbanes: tot i ser inaccessibles per a persones amb mobilitat reduïda, cal
quepresentinundissenycorrecte.

-

Inexistènciadevorera:carrerspelsqualsnoespottransitarpernotenirenlaseva
totalitatopuntualmentzonessensevorera.

-

Espailliureoplaça:zonesd’esbarjo.

-

Enobres:tramsdecarrerqueestrobavenenobresdurantlarecollidadedadesidel
quènos’hanpogutrecollirparcialototalmentelselementsexistents.


Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada
categoriaenfunciódelsmetreslinealsexistentsdetramerdobledibuixat.

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de l’estat actual de les voreres del nucli urbà de
Cabrerapodemafirmarque:
-

Aproximadamentun21%demldevorerapresentenproblemesd’amplades,jasigui
perquèsoninferiorsa0,90m,perquèsoninexistentsoperquèelscarrersnoestan
urbanitzats.

-

Eltantpercentdemldevoreraquepodemconsiderarcomatransitables(voreres
de0,90mivoreresentre0,90i1,40m)ésdel’ordredel24,49%.

-

Elpercentatgedevoreresquepresentenunaampladasuperiora1,40ms’estimade
l’ordredel11,62%.




Indicadordel’estatactualdelesvoreresdelnucliurbàdeCabreracomptabilitzatenml
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Pelquefaalsresultatsgeneralsdel’anàlisidel’estatactualdelesvoreresdelnuclidelPlade
l’Avellàpodemafirmarque:
-

Aproximadament un 12,78% de ml de vorera presenten problemes d’amplades, ja
sigui perquè son inferiors a 0,90m, perquè son inexistents o perquè els carrers no
estanurbanitzats.

-

Eltantpercentdemldevoreraquepodemconsiderarcomatransitables(voreres
de0,90mivoreresentre0,90i1,40m)ésdel’ordredel17,24%.

-

Adestacarelpercentatgedevoreresquepresentenunaampladasuperiora1,40m
ques’estimadel’ordredel52,33%.




Indicadordel’estatactualdelesvoreresdelnuclidelPladel’Avellàcomptabilitzatenml


S’adjuntaelPlànol07:EstatactualdelesvoreresdelscarrersdelnucliurbàdeCabrera
S’adjuntaelPlànol08:EstatactualdelesvoreresdelscarrersdelnucliPladel’Avellà
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Centre urbà de Cabrera
Si fem una mirada general al plànol de l’estat actual de les
Centreurbà

voreres, identificarem aquells carrers que per l’amplada de
lessevesvoreresesdeveneninaccessibles,iaquellspelsque
podemtransitarsenseproblemes.

On trobem problemes pel que fa a les amplades de les
voreresperquèsoninferiorsa0,90mipertant,inaccessibles

Voreraestreta




ésperexempleenelcarrerAgustíVendrelliSoléMestre,un
dels carrers d’accés a l’Escola Bressol. Existeix puntualment



alguntramdelcarrerdelaRieraquepresentaunaamplada
de vorera insuficient i també algun tram del carrer Sant
Vicenç.
Cal destacar el carrer Anselm Clavé per tenir les voreres
estretes i per tractar-se d’un dels principals accessos a al
PlaçadelPobleialaPlaçadel’Esglésiaipertant,ambuna
majorafluènciadevianants.

Voreresestretes








Destaquem també, que en la majoria de carrers de més
recent consolidació s’han previst voreres d’amplada major a
0,90m.

En el nucli urbà trobem un nombre elevat de carrers que
presenten unes voreres d’amplada compresa entre 0,90 i

Voreres>1,40m







1,40m, és a dir, voreres que admeten amb facilitat
l’existènciademobiliaridivers.

Destaquem que un dels carrers principals com és l’Avinguda
OnzedeSetembre,ialgunstramsdelcarrerRieraidelcarrer
Pare Jaume Català presenten amplades de vorera majors a

Voreres>1,40m





1,40m, fet que equilibra la relació en els eixos principals
entretrànsitrodatitrànsitdevianants.
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nombreimportantdecarrers.Enocasionssónconseqüència
de sortints d’edificacions que encara no s’han adaptat a les
alineacionsprevistespelplanejamentcomperexempleenla
cruïlla del carrer Sant Vicenç amb el carrer Nou. En altres
casos, pot passar que en un tram puntualment la vorera
desapareix,fetqueafectaatotalitatdeltrameltram.Ien
moltes ocasions, la vorera desapareix per la poca amplada

Inexistènciadevorera






que presenta el carrer com en el cas de la Baixada de
l’Església.

Aquells carrers que durant la recollida de dades, es van
trobar en obres, estan diferenciats cromàticament en els
plànols.

El nombre d’espais lliures existents en el nucli urbà de
CabreradeMaréselevatiestrobenrepartitsalllargdetota
lazonad’estudi.

Inexistènciadevorera








Pladel’Avellà



Pla de l’Avellà
En el Pla de l’Avellà, al tractar-se d’una zona de recent
urbanització(enrelacióalnucliurbà),elscarrerspresenten,
engeneral,voreresd’ampladesmajors.

Voreresestretes





Lamajoriadelscarrerspresentavoreresd’ampladasuperiora
1,40m o bé, amplada compresa entre 0,90 i 1,40m, en les
quès’admetl’existènciademobiliariurbàdivers.
Puntualment existeixen voreres d’amplada inferior a 0,90m
comenelcasdelcarrerdelRosari.Obé,enundelslaterals
de la Rambla Vinyal (propera al parc de la nova cançó

Amplesdevorera>1,40m



catalana) a conseqüència de l’existència d’una façana que
presentaproblemesd’alienacions.
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3.5.3Ampladadelscarrers
L’amplada dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer. En
aquells casos on els carrers presenten diverses amplades, s’ha pres la més desfavorable
(ampladamenor).

Elscarrerss’hanclassificaten:
-

Carrersd’ample<5,80m

-

Carrersd’ample≥5,80m



S’haprescomadadalímitels5,80mperquèéselmínimqueconsiremnecessaripertaldequè
unasecciódecarreradmetiduesvoreres(d’amplada1,40mo1,20mcadascuna)iuncarrilde
circulació(de3,00mo3,40menfunciódelesvoreres).

Aquells carrers que presentin una amplada inferior als 5,80m caldrà transformar-los en una
seccióúnicaésadir,enunaplataformaúnica.

Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada
categoriaenfunciódelsmetreslinealsexistentsdetramerúnicdibuixat.

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de l’amplada dels carrers en el centre urbà de
Cabrerapodemafirmarque:
-

Aproximadament un 27,12% de ml de carrer presenten amplades inferiors als
5,80m, i que per tant aquest percentatge correspondria a aquells carrers que no
admetenunaseccióencalçadaivoreresdiferenciades.Caldestacarquelamajoria
d’aquests carrers es troben localitzats en la zona més antiga del nucli. Aquells
carrers que presentin un tipologia d’escales urbanes amb una amplada inferior als
5,80mtambéestaraninclososenaquestpercentatge.

-

Laresta,un72,88%admetunasecciódecarrerencalçadaiduesvorereslaterals.
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Indicadordel’ampladadelscarrersdelnucliurbàdeCabreracomptabilitzatenml

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de l’amplada dels carrers en el Pla de l’Avellà
podemafirmarque:
-

El percentatge de carrers que presenta una amplada inferior a 5,80m és
insignificant,jaqueésdel’ordredel6,17%iescorresponenelpassotalaviaila
N-II.

-

Larestadecarrersun93,83%,gairebélatotalitatdelscarrersanalitzatsadmetuna
secciódecarrerencalçadaiduesvorereslaterals.


Indicadordel’ampladadelscarrersdelnucliurbàdelPladel’Avellàcomptabilitzatenml


S’adjuntaelPlànol09:AmpladadelscarrersdelnucliurbàdeCabrera.
S’adjuntaelPlànol10:AmpladadelscarrersdelnuclidelPladel’Avellà.
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Centre urbà de Cabrera

Centreurbà

Si observem detingudament el plànol de les amplades de
carrerveuremque:
-

En alguns casos coincideixen amb els carrers que
jaactualmentpresentenunaseccióenplataforma
única com és el cas dels carrers Pas de la
Rectoria,oundelstramsdelcarrerSantVicenç.

-

La zona de nucli antic comporta l’existència de
carrersestretsienaquestscasoscaldràintervenir

Carrers<5,80m






en la direcció de preveure transformacions a
plataformaúnica.
-

Aquells trams on l’amplada sigui variable, s’ha
pres la més desfavorable,  i per tant, apareixerà
com a inferior a 5,80m. En aquests casos cal
avaluar la possibilitat de transformació en

Carrers<5,80m






plataformaúnica.
-

Algunsdelstramsambampladesinferiorsa5,80m
corresponen a carrers de tipologia d’escales
urbanes.

-

Enalgunsparcsoplacesonnoméss’haprescom

Carrer<5,80m



a amplada la definida pels itineraris peatonals



podenaparèixercomainferiorsa5,80m.Aquests
casosnos’hantingutencompteenlespropostes.

Pla de l’Avellà
En el cas del Pla de l’Avellà, únicament trobem amb una
Carrer<5,80m

amplada inferior a 5,80m el pas sota la via, mentre que la



resta de trams estudiats presenta una amplada superior a





5,80m.
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3.5.4Tipologiadelscarrers
Identificarem mitjançant categories els graus d’urbanització dels trams de carrer, i aquells
tramsqueactualmentestrobenenobres.
La tipologia dels carrers s’ha grafiat a través d’un codi de colors sobre cada tram de carrer i
s’haclassificaten:
-

Camídeterra

-

Carretera

-

Enobres

-

Escales

-

Espailliureoplaça

-

Nourbanitzat

-

Plataformaúnica

-

Rambla

-

Urbanitzat


Els plànols van acompanyats d’uns indicadors on es mostra en color i percentatge cada
categoriaenfunciódelsmetreslinealsexistents.

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de la tipologia dels carrers del nucli urbà de
Cabrerapodemafirmarque:
-

La majoria dels carrers els considerem com a urbanitzats, aproximadament un
57,09%.

-

El percentatge de carrers que presenten en l’actualitat una secció de carrer en
plataformaúnicaésdel12,08%,dadaprousignificativa.

-

El percentatge de trams de carrer que es troben en obres és força significatiu, de
l’ordre del 14,64%. Aquest percentatge corerspon al carrer de la Riera i les obres
estanenmarcadesdinsdelFEIL.

-

Elpercentatgedestinataespaislliuresésdel13,05%.

-

Elpercentatged’escalesurbanesrepresentael2,71%.

-

Existeixunpetitpercentatge,del’ordredel0,44%valoratcomanourbanitzatique
corresponapetitscarreronssensesortida.
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IndicadordelatipologiadelscarrersdelnucliurbàdeCabreracomptabilitzatenml decarrer

Pel que fa als resultats generals de l’anàlisi de la tipologia dels carrers del Pla de l’Avellà
podemafirmarque:
-

La majoria dels carrers analitzats els considerem com a urbanitzats,
aproximadamentun76,85%.

-

Elpercentatgedestinataespaislliuresésdel10,92%.

-

El percentatge de carrers que presenten una secció en plataforma única és del
6,17%iescorresponenambelpassotalavia.

-

Enaquestnucli,s’haconsideratdinsl’estudiuntramdelacarreretaN-IIipertant
elpercentatgedetipologiacarreteraésdelordredel6,05%.


IndicadordelatipologiadelscarrersdelnuclidelPladel’Avellàcomptabilitzatenml decarrer

S’adjuntaelPlànol11:TipologiadelscarrersdelnucliurbàdeCabrera
S’adjuntaelPlànol12:TipologiadelscarrersdelnuclidelPladel’Avellà
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Camí de terra
Carretera
En obres
Escales
Espai lliure o plaça
No urbanitzat
Plataforma única
Rambla
Urbanitzat
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Tipologies en %
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Centre urbà de Cabrera
Centreurbà

Si observem detingudament el plànol de tipologia dels
carrers podrem veure els graus d’urbanització dels trams de
la zona estudiada i aquells trams que es trobaven en obres
durantelperíodedelarecollidadedades.

Pelquefaalesplataformesúniques:
-

S’han pres com a plataformes úniques aquells

Plataformaúnica





carrersquepresentavenunaseccióúnicaiqueper
l’amplada del propi carrer, resulta impossible la
creació de voreres. Aquells carrers amb aquestes
característiques i que únicament es trobaven
asfaltats també s’han pres com a plataforma
única.
-

Escales






Existeixunnombreelevatdeplataformesúniques
alvoltantdelaPlaçaPauFerrer.

-

Altres carrers amb tipologia de plataforma única
corresponen a petits trams de poca longitud i
perpendicularsacarrersimportants,comenelcas
Escales



delPasdelaRectoriaoelcarrerNou.




Existeixpuntualmentalguncarrerques’haespecificatcoma
no urbanitzat. En qualsevol cas es correspon a petits trams
noasfaltatsdinsdelteixiturbà.

Les escales urbanes es troben concentrades en la zona de
l’Església, la plaça del Poble i la Plaça de Pau Ferrer, i per

Tramnourbanitzat





tant, directament relaciones amb zones on el terreny
presentapendentselevats.
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de tram en obres i que, tal i com s’ha comentat amb
anterioritat, gairebé la totalitat del carrer de la Riera es
trobavaenobresdurantlarecollidadedades.


Pla de l’Avellà

Tramenobres





LamajoriadelscarrersdelPladel’Avellàs’hanestablertcom
acarrersurbanitzats.

Únicaments’hapresambunatipologiadecarretera,lazona
delaN-II,mésproperaalpassoterrat.


Espailliure







Existeixunnombreelevatdeplacesdinslazonaestudiada.

Pladel’Avellà


Elpassoterratquepermetaccediralazonadeplatgess’ha
tipificatcomaplataformaúnica.


Passoterrat





Carretera


Espailliureoplaça
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3.5.5Mobiliariurbà
S’harecollittotelmobiliariurbàexistentalesvoreres,plataformesúniquesiplaces
analitzades,segonsuncodialfanumèricdurantlafasedetreballdecamp.Pertaldefermés
entenedoralainformacióenelsplànolss’hanrepresentattotselscodismitjançantunaicona:

ELEMENTSUBANSIDEMOBILIARIURBÀ
CODI

TIPUSELEMENT

1A–P/R/I

GUAL120

1B–R/I

GUALBARCA

1C–R/I

GUALVORERADEPRIMIDA

1D–R/I

ALTRESGUALS

1F–R/I

GUALCALÇADAELEVADA

1E

INEXISTÈNCIADEGUAL

2A

GUALVEHICLES20/40/60

2B

GUALVEHICLESBARCA

2C

ALTRESGUALSVEHICLES

2E

INEXISTÈNCIAGUALVEHICLES

3

TRAMESCALES

4

RAMPA

5

ARBRE

6

ESCOCELL

7

REIXA

8

TAPAAMBRESSALT

9

TELÈFON

10

BÚSTIACORREUS

11

RELLOTGEZONABLAVA

12

EDICLEWCADAPTAT

13

PALBUS

14

MARQUESINABUS

15

BAR-TERRASSA

16

QUIOSCONCE

17

PIM

18

RÈTOL

19

SENYALTRÀNSIT

20

SEMÀFOR

21

SEMÀFORSONORITZAT



ICONA































































ELEMENTSURBANSIDEMOBILIARIURBÀ
CODI

TIPUSELEMENT

22

ARMARIINSTAL·LACIONS

23

BÀCUL

24

PALLLUMOTELÈFON

25

LLUMALTERRA

26

PAPERERA

27

FITÓ

28

JARDINERA

29

BARANA

30

PASSAMÀ

31

BANC

32

CONTENIDOR

33

FONT

34

HIDRANT

35

JOCSINFANTILS

36

PLANTESPUNXEN

37

APARCAMENTBICIS

38

SÒCOL

39

DUTXAORENTAPEUS

40

PAVIMENT

41

PASDEVIANANTS

42

RESSALT

43

GRAÓAÏLLAT

44

ESCALAACCÉSCASA

45

QUIOSCPREMSA

46

CONTENIDORSOTERRAT

47

JOCSESPORTIUS

48

EDICLEWC

49

PLAINCLINAT

50

PENDENTTRANSVERSAL

ICONA
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Pertaldemostrarlainformacióamb mésclaredats’hadividitlainformaciórecollidaentres
gransgrups:
-

Gualsdevianantsigualsdevehicles

-

Elementsurbans:sónelsquenosobresurtenonohauriendesobresortir,delnivell
del paviment, raó per la qual qualsevol modificació o reparació d’aquests implica
efectuarunaobra.
Inclouremenaquestapartattambé,elsescocellsiarbres,jaquelareubicaciódels
mateixoscomportauncostelevat.

-

Elementsdemobiliariurbà:sónelsqueescol·loquenalaviapúblicaambl’objectiu
dedonarunserveialciutadà.


Cadascundelselementsrecollitss’haanalitzatenfuncióde:
-

Disseny:sicompleixonoambelsparàmetresexigitspelDecretd’Accessibilitat.

-

Ubicació:sipermetonol’ampledepaslliureexigitpelDecretd’Accessibilitat.


Enelsplànolsaquestanàlisiquedareflectitmitjançantuncodidecolors:
-

Elementbendissenyatibenubicat

-

Elementmaldissenyat

-

Elementmalubicat

-

Elementmaldissenyatimalubicat

-

Inexistènciad’element



S’adjuntaelPlànol13:GualsdevianantsidevehiclesdelscarrersdelnucliurbàdeCabrera.
S’adjuntaelPlànol14:GualsdevianantsidevehiclesdelscarrersdelnuclidelPladel’Avellà.
S’adjuntaelPlànol15:ElementsurbansdelscarrersdelnucliurbàdeCabrera.
S’adjuntaelPlànol16:ElementsurbansdelscarrersdelnuclidelPladel’Avellà.
S’adjuntaelPlànol17:ElementsdemobiliariurbàdelscarrersdelnucliurbàdeCabrera.
S’adjuntaelPlànol18:ElementsdemobiliariurbàdelscarrersdelnuclidelPladel’Avellà.
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GUAL DE VEHICLES






















 Gual 120
 Gual 120 sense protecció lateral
 Gual 120 amb ressalt
 Gual 120 sense invidents
 Gual 120 s. prot. lateral i ressalt
 Gual 120 s. prot. lateral i s. invidents
 Gual 120 amb ressalt i s. invidents
 Gual 120 s. prot. lat., s. invid. i ressalt
 Gual barca
 Gual barca amb ressalt
 Gual barca sense invidents
 Gual barca amb ressalt i s. invidents
 Gual vorera deprimida
 Vorera dep. amb ressalt
 Vorera dep. sense invidents
 Vorera dep. amb ressalt i s. invidents
 Altres guals
 Altres guals amb ressalt
 Altres guals sense invidents
 Altres guals amb ressalt i s. invidents
 Gual calçada elevada
 Gual calçada elevada amb resaslt
 Gual calçada elevada sense invidents
 Gual calçada elevada ressalt i s. invidents

CODI DE COLORS







Gual tipus 20/40/60
Gual tipus barca
Altres tipologies

Gual ben dissenyat i ben ubicat
Gual mal dissenyat i mal ubicat
Gual mal ubicat
Gual mal dissenyat
Inexistència de gual
Sense paviment diferenciat invidents
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GUALS PEATONALS

 Gual 120
 Gual 120 sense protecció lateral
 Gual 120 amb ressalt
 Gual 120 sense invidents
 Gual 120 s. prot. lateral i ressalt
 Gual 120 s. prot. lateral i s. invidents
 Gual 120 amb ressalt i s. invidents
 Gual 120 s. prot. lat., s. invid. i ressalt
 Gual barca
 Gual barca amb ressalt
 Gual barca sense invidents
 Gual barca amb ressalt i s. invidents
 Gual vorera deprimida
 Vorera dep. amb ressalt
 Vorera dep. sense invidents
 Vorera dep. amb ressalt i s. invidents
 Altres guals
 Altres guals amb ressalt
 Altres guals sense invidents
 Altres guals amb ressalt i s. invidents
 Gual calçada elevada
 Gual calçada elevada amb resaslt
 Gual calçada elevada sense invidents
 Gual calçada elevada ressalt i s. invidents
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Escocell
Arbre
Tram d'escales
Rampa
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Graó aïllat
Ressalt
Tapa amb ressalt
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Escala accés casa
Pla inclinat
Pendent transversal
Passamà
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Telèfon
Bústia correus
Rellotge Zona blava
Servei adaptat
Servei higiènic
Pal bus
Marquesina bus



Senyal trànsit

Bar
ONCE
Quiosc
PIM
Rètol

 Semàfor
 Semàfor sonoritzat
 Armari instal·lacions
 Bàcul
 Pal llum o telèfon
 Paperera
 Fitó
 Jardinera
 Barana
 Banc
 Contenidor
 Contenidor soterrat
 Font
 Hidrant
 Plantes que punxen
 Llum al terra
 Sòcol
 Pas vianants
Aparcament bicis
 Jocs esportius
 Jocs infantils
CODI COLORS
Element ben dissenyat i ben ubicat
Element mal dissenyat i mal ubicat
Element mal ubicat
Element mal dissenyat
Inexistència d'element
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Centre urbà de Cabrera



Gualsdevianants
A través de la localització, tipologia i grau de disseny dels
guals,obtindremunaimatgegeneraldelasituacióactualde
les cruïlles de la zona estudiada, així com també de la
inexistènciadeguals.
Gualbarcasensepaviment
invidents


S’han recollit un total de 38 guals durant la recollida de






dades:
-

Capd’ellséstipus120osimilar.

-

2sóndevoreradeprimida:latotalitatdelsguals
de vorera deprimida presenten algun tipus de
deficiènciaipertantcalintervenir-hi.

-

Gualbarcaenvoreraestreta



34 són tipus barca: d’aquests cal intervenir en
tots els guals perquè presenten problemes de





disseny.
-

2 corresponen a guals de calçada elevada, i no
presentenlesfrangesdepavimentdiferenciat.


Sientenemqueenunacruïllaunviananthadepodercreuar

Gualbarcaambpendent
transversal

entoteslesdireccions,caldriaconstruir106gualsmésenel
nuclideCabreradeMar(sensetenirencomptelespropostes






de transformació en plataforma única on no caldria la
construcciódeguals).

Destaquemqueexisteixennombrososcreuamentsambelpas
de vianants pintat a calçada i sense els corresponents


Inexistènciadegualsdevianants

rebaixosogualsdevianantsalesvoreres.
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refer-los perquè no presenten la franja de paviment
diferenciatperaquèlespersonesinvidentspuguindetectarlosobé,perquènoestanbenenrassatsambl’asfalt.
Ésimportantquelafranjadepavimentdiferenciatindiquila
direcciódecreuamentipertant,elfaciliti.
Recordem que aquells guals que superin els 2cm de ressalt
caldràrefer-los.


Inexistènciadegualsdevianants





Els guals tipus 120 o barca, cal que estiguin en voreres
amples que permetin la inscripció d’un cercle de ø 1,20m
entrelafaçanaielinicidelgualpertaldequèunapersona
amb cadira de rodes pugui efectuar un gir de 90º. Aquells
Gualbarcaenvoreraestreta


guals que estan ubicats en voreres on no es compleix
aquesta condició caldrà refer-los i substituir-los per guals






deprimits.
Enelcasconcretdelsguals120quenopresentinelslaterals
arrodonits o bé, aixamfranats caldrà que disposin de
mobiliari urbà que impedeixi passar als vianants per les
zonesonexisteixencantellsvius.

Gualcalçadaelevadasense
pavimentinvidents




Els guals deprimits cal que no presentin un pendent



transversal superior al 2% ja que pot donar lloc a caigudes
tant de persones amb mobilitat reduïda com de persones
ambproblemesd’equilibriobé,gentgran.

Eneixosdepasimportatdecirculaciórodada,s’haprioritzat
correctamentelcreuamentdelsvianantsamblaconstrucció
de guals de calçada elevada com en el cas de l’Avinguda

Gualcalçadaelevadasense
pavimentinvidents





Onze de Setembre o bé, davant d’Ajuntament en el carrer
PareJaumeCatalà.
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S’han trobat diverses tipologies de guals de vehicles durant
la recollida de dades. A continuació destaquem alguns dels
problemesmésimportanttrobats:
-

Els guals de barca cal que no interfereixin en el
pas de vianants per les voreres per tant, cal que
deixin un espai lliure de pas mínim de 0,90m

Gualvehiclestipus40





sense aparició de pendents transversals. La
majoria d’aquests guals sí afecten al pas de
vianants i per tant cal que siguin substituïts per
gualstipus40/60.
-

Elsgualsprefabricats40/60engeneralestanben
dissenyatsjaquenosuposenunobstacleperals


Gualvehiclesbarcamaldissenyat


vianants en les voreres. Tot i això, s’han trobat
aquestes tipologies en voreres d’amplada
insuficientipertant,nopermetenelpaslliurede
0,90mrespectelafaçana.
-

En aquells casos on les voreres presenten unes
ampladesde0,90mesrecomanalacol·locacióde


Gualvehiclesbarcamaldissenyat


gualsdevoradadeprimidapernoferinaccessible
elpas.
-

Puntualment, en zones amb forts pendents
apareixengualsd’altrestipologiesqueengeneral
estan mal dissenyats i provoquen l’aparició de
graons aïllats, recrescuts inesperats, pendents

Gualnoafectaavorera




transversals,etc.

Elementsurbans:
Enprimerllocanalitzaremelsarbres,quecaldràqueestiguin
podats de manera que les branques no estiguin per sota de

Gualvehiclesmaldissenyat




2,10m i que l’escocell estigui protegit amb una reixa ben
dissenyada.
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parcs, no és necessària la col·locació de reixa, ja que, no
presenten escocell, sí és necessària la protecció dels
escocells dels arbres de la zona d’aparcament habilitada en
laplaçadeldavantdel’Ajuntament,jaquetotalazonas’ha
asfaltatrecentment.
Destaquem que en general, els arbres que existeixen a les
voreres del nucli urbà de Cabrera presenten els escocells
correctamentprotegitsambreixes.

Escocellprotegit








Que existeixi reixa de protecció en el escocells és
aconsellablesemprequel’ampladadepaslliurequedeixina
les voreres sigui <1,40m. Tot i això en els plànols s’han
consideratmaldissenyatstotselsescocellssenseprotecció.


Escocellnoprotegit




En casos puntuals els arbres estan ubicats al mig de les
voreres impedint així el pas lliure d’obstacles mínim de





0,90m.

Existeixen alguns graons aïllats en el municipi que caldria
senyalitzarobéeliminar.Aquestgraonsaïllats tambés’han
localitzatenmoltesocasions,enplaces.
Graonsaïllatsenvorerano
pavimentada

Alguns apareixen com a discontinuïtats en les voreres que
caldriamodificarcomenelcasdelcarrerSantVicenç,enla







sevacruïllaambelcarrerdelaRiera.

La majoria de les reïxen existents en zones de pas de
vianants estan ben dissenyades a excepció d’alguna que
presentaunsforatsons’hipotinscriureuncercledeø>3cm.
Recordem que les reixes que estiguin en zones de pas de
vianants les considerem mal dissenyades quan la dimensió

Graóaïllatenvorera





del forat permet la inscripció d’un cercle de ø > 3cm
(recomanable 2cm) i/o quan no estan enrassades amb els
paviments.
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devoreraonnoexisteixelpavimentd’acabat,obézoneson
el paviment es troba en mal estat. Tots aquells punts que
presenten paviment en mal estat s’han senyalitzat
mitjançanticones.

Dins d’aquest grup d’elements també s’han grafiat aquells
accessosacasesqueenvaeixenlesvoreresisobresurtende

Graonsavorera







leslíniesdefaçana.Totiquenos’inclouranenelpressupost
creiemqueésimportanttenirpresentonestrobenaquests
elements ja que, son un obstacle per als invidents i cal
eliminar-losambelpasdeltempsievitarlacreaciódenous
accessosambaquestescaracterístiques.
Escalaaccéscasa



Per acabar, tenir en compte que totes les escales que no






compleixin qualsevol dels criteris definits en el Decret
d’Accessibilitat de Catalunya, ja sigui l’amplada, el nombre
de graons màxims seguits sense replà, l’existència de
discontinuïtat entre l’estesa i l’alçada, la inexistència de
passamans,etc.lesconsideraremmaldissenyades.
Delamateixamaneraaquellesrampesquenocompleixinels
criteris definits en el Decret, les considerarem mal


Escalaambressaltentreestesai
alçada



dissenyades.


Elementsdemobiliariurbà:
Les voreres d’amplada igual a 0,90m no admeten cap tipus
d’element de mobiliari urbà ja que, la seva ubicació

Passamansmaldissenyats





disminuiria l’amplada de pas mínima exigida pel Decret
d’AccessibilitatdeCatalunya.
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algunsdelsproblemesadestacarson:
-

Existènciadebàculs/fanalsmalubicatsalesvoreres,és
adir,quenodeixenunpaslliuresuficientde0,90m.

-

Existènciadepalsdellumotelèfonquenodeixenunpas
lliurede0,90m.

-

Existència de senyals de trànsit i rètols o cartells mal


Senyals,bàculirètolmalubicats


ubicats.
-

Ubicaciódeparadesd’autobúsenzonesdedifícilaccés.

-

Existènciadebústiesocabinesmalubicats,ésadir,no
espotinscriureuncercledeø1,20-1,50mdavantobé
perquèestrobenalcostatdefaçana.

-

Existènciadebancsalcostatdefaçana.

Paldellummalubicat






Pelquefaaldissenydelselementsdemobiliariurbà,alguns
delsproblemesadestacarson:
-

Existència de jardineres mal dissenyades, ja que moltes
nopresentenl’alçadasuficientnieldissenyadequatper

Cabinamaldissenyadaibústia
malubicada

alasevadetecció,perpartdepersonesinvidents.
-



Fonts públiques mal dissenyades (no poden ser
utilitzadesperapersonesambmobilitatreduïda).

-

Bancsmaldissenyatsjaquenopresentencomamínim,
elrespatller.S’admetlacombinaciódebancsambisense
respatllerenzonesdepasseigoplacesiparcs.

-

Bancsbendissenyats


Fitons mal dissenyats perquè presenten una alçada



insuficientperalasevadetecció,i/oqueelseudisseny
no impedeix la caiguda de vianants. Cal destacar
l’existènciadefitonsbendissenyatsenalgunscarrersdel
municipi.
-

Inexistència de cabines telefòniques amb locutoris a

Rètolsisenyalmalubicats





baixaalçada.
-

Existènciaderètolsi/osenyalsdetrànsitambunaalçada
devolinferiorals2,10m.
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Gualsdevianants
S’han recollit un total de 15 guals durant la recollida de
dades:
-

Capd’ellséstipus120osimilar.

-

3sóndevoreradeprimida:latotalitatdelsguals
de vorera deprimida presenten algun tipus de

Gualmaldissenyat





deficiènciaipertantcalintervenir-hi.
-

11 són tipus barca: d’aquests cal intervenir en
tots els guals perquè presenten problemes de
disseny.

-

1corresponagualdecalçadaelevada,itambécal
refer-loperquèpresentadeficiènciesdedisseny.


Inexistènciadegualdevianants



Sientenemqueenunacruïlla,unviananthadepodercreuar
entoteslesdireccions,caldriaconstruir57gualsmésenel
Pla de l’Avellà (sense tenir en compte les propostes de
transformació en plataforma única on no caldria la

Gualtipusbarcaenvorera
estreta

construcciódeguals).




Destaquemqueexisteixennombrososcreuamentsambelpas
de vianants pintat a calçada i sense els corresponents
rebaixosogualsdevianantsalesvoreres.


Gualcalçadaelevadamal
dissenyat

La majoria dels guals, independentment de la tipologia, cal



refer-los perquè no presenten la franja de paviment
diferenciatperaquèlespersonesinvidentspuguindetectarlosobé,perquènoestanbenenrassatsambl’asfalt.
Ésimportantquelafranjadepavimentdiferenciatindiquila
Gualbarcasensepaviment
invidents

direcciódecreuamentipertant,elfaciliti.
Recordem que aquells guals que superin els 2cm de ressalt





caldràrefer-los.
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els únics guals de vianants existents que faciliten els
creuamentsalllargdetotalazonadepasseig,coincideixen
amb les zones de creuament del carril bici, i per aquest
motiuesfanecessàrialaintervencióenaquestazona.

Gualvehiclesnoafectaala
vorera





Gualsdevehicles
S’han trobat diverses tipologies de guals de vehicles durant
la recollida de dades. A continuació destaquem alguns dels
problemesmésimportanttrobats:
-

Els guals de barca cal que no interfereixin en el
pas de vianants per les voreres per tant, cal que


Gualvehiclesbarcamaldissenyat


deixin un espai lliure de pas mínim de 0,90m
sense aparició de pendents transversals. La
majoria d’aquests guals sí afecten al pas de
vianants i per tant cal que siguin substituïts per
gualstipus40/60.
-

Elsgualsprefabricats40/60engeneralestanben


Gualvehiclesbarcamaldissenyat


dissenyatsjaquenosuposenunobstacleperals
vianants en les voreres. Tot i això, s’han trobat
aquestes tipologies en voreres d’amplada
insuficientipertant,nopermetenelpaslliurede
0,90mrespectelafaçana.
-

En aquells casos on les voreres presenten unes


Gualvehiclesbarcamaldissenyat


ampladesde0,90mesrecomanalacol·locacióde
gualsdevoradadeprimidapernoferinaccessible
elpas.

Gualvoradadeprimida
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Enprimerllocanalitzaremelsarbres,quecaldràqueestiguin
podats de manera que les branques no estiguin per sota de
2,10m i que l’escocell estigui protegit amb una reixa ben
dissenyada.

EnelcasconcretdelPladel’Avellà,síqueexisteixenarbres

Arbrealmigdelavorera





que presenten els escocells sense protecció. Tot i que la
majoria es troben ubicats en voreres d’amplada superior a
1,40m,enrecomanemlacol·locaciódereixadeprotecció.
Destaqueml’existènciad’arbresubicatsalmigdelesvoreres,
fetquecomportalainaccessibilitatdelamateixa,comenel

Arbrenopermetampladapas
0,90m

casdelcarrerTrafalgar.




Existeixen alguns graons aïllats en el municipi que caldria
senyalitzar o bé eliminar. Aquest graons aïllats s’han
localitzat en moltes ocasions, en places o en zones de
passeig.


Registresserveimalenrassats





La majoria de les reïxen existents en zones de pas de
vianants estan ben dissenyades a excepció d’alguna que
presentaunsforatsons’hipotinscriureuncercledeø>3cm.
Destaqueml’existènciapuntualderegistresdeserveisqueno
estrobenbenenrassatsambelpavimentdel’entorn.


Zonesdevorerasense
pavimentar



Pelquefaalpaviment,caldestacarl’existènciad’alguntram
devoreraonnoexisteixelpavimentd’acabat,obézoneson
el paviment es troba en mal estat. És important el tipus
d’acabat que es col·loca en zones de passeig no
pavimentades, ja que cal recordar, que la gravilla resulta

Gravilla



completamentinaccessibleperaunacadiraderodes.
Tots aquells punts que presenten paviment en mal estat
s’hansenyalitzatmitjançanticones.
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casesquesobresurtindelalíniadefaçana.

Per acabar, tenir en compte que totes les escales que no
compleixin qualsevol dels criteris definits en el Decret
d’Accessibilitat de Catalunya, ja sigui l’amplada, el nombre
de graons màxims seguits sense replà, l’existència de
discontinuïtat entre l’estesa i l’alçada, la inexistència de

Palsalmigdelavorera






passamans,etc.lesconsideraremmaldissenyades.
Delamateixamaneraaquellesrampesquenocompleixinels
criteris definits en el Decret, les considerarem mal
dissenyades.


Palsalmigdelavorera








Elementsdemobiliariurbà:
Pel que fa a la ubicació dels elements de mobiliari urbà,
algunsdelsproblemesadestacarson:
-

Existènciadebàculs/fanalsmalubicatsalesvoreres,és
adir,quenodeixenunpaslliuresuficientde0,90m.

-

Palsalmigdelavorera



Existènciadepalsdellumotelèfonquenodeixenunpas



lliurede0,90m.
-

Existència de senyals de trànsit i rètols o cartells mal
ubicats.

-

Existènciadepapereresmalubicades.


Senyaltrànsitmaldissenyada
Alçadadevolinferiora2,10m

Pelquefaaldissenydelselementsdemobiliariurbà,alguns
delsproblemesadestacarson:
-

-





Fonts públiques mal dissenyades (no poden ser



utilitzadesperapersonesambmobilitatreduïda).



Bancsmaldissenyatsjaquenopresentencomamínim,



elrespatller.S’admetlacombinaciódebancsambisense
respatllerenzonesdepasseigoplacesiparcs.

ProAsolutions

