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1. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 
 
El terme municipal de Cabrera de Mar es troba a la comarca del Maresme (Barcelona), té 4.525 
habitants (2014)  i ocupa 9,02 km2. 
 
La població es troba molt dispersa en diferents nuclis urbans. A la part interior es troba el casc antic i 
ens nuclis d’Agell, Sant Joan de Munt i Mas Terrillo. Al litoral es troba el Pla de l’Avellà i les 
urbanitzacions de Costamar i Bonamar.  
 
L’orografia del nucli és diversa: els nuclis del litoral es troben en terreny pla, els nuclis d’Agell, St Joan 
de Munt tenen carrers amb pendents elevades i el casc antic i Mas Terrillo es troben dins una vall, 
amb pendents moderades.  
 

 
 

2. ANTECEDENTS 
 
A l’any 2009 l’Ajuntament de Cabrera de Mar va aprovar el Pla d’Accessibilitat del municipi per tal de 
donar compliment a la Llei 20/1991, de Promoció de l’Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. Al Pla es definiren dos àmbits d’estudi detallat: El centre urbà i una part del Pla de 
l’Avellà. L’àmbit del centre urbà, englobava els equipaments públics més importants, les zones més 
poblades i la major part dels carrers que poden esdevenir accessibles per tenir pendents moderades. 
L’àmbit del Pla de l’Avellà incloïa la zona més antiga del barri i on hi ha més mancances, però no es 
va estendre fins a espais rellevants com el CEIP, el Parc de la Nova Cançó Catalana, etc 
 

   
Àmbit d’estudi del centre urbà   Àmbit d’estudi del Pla de l’Avellà 
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El Pla d’Accessibilitat de Cabrera de Mar del 2009 va fer un anàlisi detallat i complert de les vies 
públiques d’aquests dos àmbits prioritaris, així com els espais lliures i les platges del municipi. Per a 
l’execució de les propostes d’aquestes àrees, es van diferenciar 3 etapes però sense proposar cap 
termini per a realitzar les propostes. El pressupost d’execució material proposat per a la zona 
estudiada del Pla de l’Avellà és de 675.080,35€. 
 
En el transcurs des de la redacció d’aquest document fins a l’actualitat, hi ha hagut importants canvis 
normatius: 

 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 

 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat.  

 Nou decret d’Accessibilitat que s’ha de publicar en dos anys des de la publicació de la nova 
Llei 13/2014. 

 
La nova ordre del Ministeri suposa un enduriment dels paràmetres bàsics d’accessibilitat a les vies 
públiques i exigeix la seva aplicació (sempre que suposi un ajust raonable) als espais urbanitzats 
existents a partir del 2019. A més, a la disposició addicional primera de la nova Llei 13/2014, s’afegeix 
com a novetat que s’han d’executar les determinacions del Pla Municipal d’Accessibilitat en 15 anys 
des de l’entrada en vigor del nou Decret als municipis de menys de 20.000 habitants. (Data d’aplicació 
prevista per 2031).  
 
 

3. OBJECTIUS 
 

 Conèixer l’estat de l’accessibilitat actual a les vies públiques. 

 Proposar les actuacions mínimes necessàries per tal de complir amb els criteris 
d’accessibilitat establerts a la normativa vigent. 

 Estimar el pressupost d’execució material de cada actuació. 

 Seleccionar els criteris establerts a l’hora de donar prioritat a les intervencions a realitzar. 

 Proposar un pla d’etapes d’execució de les intervencions necessàries per assolir 
l’accessibilitat que marca aquest Pla. 

 

4. ESTRUCTURA I CONTINGUTS 
 
El document està estructurat en 4 volums: 

 Memòria: Conté els antecedents, l’àmbit, l’objecte, la normativa i tota la informació general 
relacionada amb la redacció del present document. 

 Via Pública: Conté l’anàlisi detallat de l’accessibilitat de les vies públiques. 

 Proposta per l’etapa 1: Descripció de la primera etapa per executar aquest Pla 

 Documentació tècnica complementària: Criteris per a la priorització d’actuacions i per al 
disseny correcte de les vies públiques. 

 

5. NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT VIGENT 
 
La normativa d’accessibilitat vigent i que és d’aplicació per a desenvolupament d’aquest document és 
la següent: 
 
ESTAT: 

 Llei 51/2003, LIONDAU. 

 RD 505/2007, (Espais públics i edificació) 

 RD 173/2010, CTE SUA 9. (Edificació) 

 Ordre VIV/561/2010. (Espais públics i urbanitzats) 
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CATALUNYA: 

 Llei 13/2014, d’Accessibilitat. 

 Decret 135/1995, d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
 
L’ordre VIV/561/2010 i el Codi d’Accessibilitat del 1995 són plenament vigents i d’aplicació simultània. 
En cas de concurrència s’aplicarà el requisit més exigent. En cas de contradicció preval la normativa 
estatal bàsica sobre l’autonòmica. 
 
En obra nova és obligatori complir tots els requisits, en espais existents existeix la possibilitat d’aplicar 
determinades solucions alternatives quan es justifiqui la seva necessitat i idoneïtat (segons l’ordre 
VIV/561/2010 és obligatori el seu compliment en espais existents a partir de 2019). 
 

6. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O ESTUDIS 
 
Altres plans relacionats amb el present document: 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrera de Mar (2015) 

 Pla Local de Seguretat Viària de Cabrera de Mar (2015) 

 Pla d’Accessibilitat de Cabrera de Mar (2009) 
 
Aspectes que aquests plans poden comportar al Pla d’Accessibilitat del Pla de l’Avellà i implicacions 
que aquests pot comportar: 

 El Pla Local de Seguretat Viària pot recomanar dissenys específics en algunes interseccions 
que poden comportar canvis en el disseny dels guals de vianants, com per exemple, orelles, 
passos elevats, etc... 

 El nou Pla d’Accessibilitat al Pla de l’Avellà pot fer variar les propostes plantejades al Pla 
d’Accessibilitat de Cabrera de Mar del 2009. 

 

7. ACTUACIONS REALITZADES 
 
Les actuacions executades durant el període 2009-2015 més importants i relacionades amb l’anterior 
Pla d’Accessibilitat del 2009 són: 

 Reforma de la Plaça de l’Església i el Carrer Anselm Clavé al 2011. 

 Construcció d’una vorera al Carrer de la Riera al 2014 i 2015 

 Ampliació de les voreres del Carrer del Rosari al 2015. 

 Diverses rampes per a minusvàlids al Centre Urbà, durant el 2015 
 

8. COMENTARIS GENERALS SOBRE EL PLA D’ACCESSIBILITAT 
 
Les característiques del Pla d’Accessibilitat són les següents: 

 D’obligat compliment per la Llei 14/2013. 

 Analitza l’estat actual i quin hauria de ser l’escenari final i l’ordre de referència de les 
inversions per aconseguir-ho. 

 Consta de dos grans paquets de feina: per una banda la diagnosi de les infraestructures 
existents i per altra banda la proposta, prioritzada en un pla d’etapes d’intervenció.  

 En la proposta del Pla d’Etapes es marquen les prioritats d’intervenció, on els ratis d’inversió 
envers el benefici social són els més alts, en termes d’eficàcia i eficiència, és a dir acomplir 
els objectius amb els menors recursos possibles i el màxim benefici social. 

 S’aprova en el Ple municipal com a Pla d’actuacions, no com a Pla d’inversions. 
 
Amb els indicadors que es presenten en aquest document assolim a més altres característiques i 
utilitats: 

 Permeten una actualització periòdica. 

 Permeten sintetitzar un fet complex com és l’estat d’accessibilitat d’una zona. 

 Permeten un seguiment de l’evolució de l’accessibilitat. 

 Les propostes per etapes es poden configurar de manera àgil segons les previsions 
municipals d’altres índoles. 
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1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA 
 
L’àmbit del present document és la zona urbana del barri del Pla de l’Avellà al municipi de Cabrera de 
Mar. Aquest àmbit queda delimitat de la següent forma: 

 A l’est pel límit interior del Torrent del Molí. 

 A l’oest pel límit del terme municipal, que discorre per l’eix del Carrer de Montcabrer. 

 Al Nord pel límit exterior dels Carrers de les Agudes i de Montnegre. 

 Al Sud per l’eix de l’Avinguda del Maresme. 
 
L’estudi analitza l’accessibilitat a les vies públiques d’aquest barri, especialment a les voreres i els 
guals de vianants. Per aquest motiu s’han recollit dades sobre: 
 

CONCEPTE: QUANTITAT 

Metres de carrers estudiats 4.954 m 

Trams de carrers estudiats 59 ud 

Guals de vianants 144 ud 

 

 
Blau: àrea estudiada al 2009 

Vermell: área del present estudi 

 
Aquest document no analitza l’accessibilitat dels edificis municipals, transports ni espais lliures i 
platges. Aquests dos últims es troben analitzats en els annexos del Pla d’Accessibilitat de Cabrera de 
Mar del 2009. 
 

2. METODOLOGIA 
 
Per l’elaboració del present document s’han realitzat feines ordenades en els paquets següents: 

1. Estudi de la normativa d’accessibilitat existent per a vies públiques (s’explica al Volum I). 
2. Estudi del Pla d’Accessibilitat aprovat al 2009. 
3. Delimitació de l’àmbit de l’estudi (Volum II) 
4. Recull de dades de camp i reportatge fotogràfic: (Plànols del Volum II) 
5. Anàlisi de l’estat actual de l’accessibilitat (Volum II) 
6. Definició de l’escenari final d’accessibilitat i elaboració e les propostes. (Volum II) 
7. Elaboració de l’Etapa 1: Priorització de les propostes per aconseguir el màxim benefici social i 

compliment del Pla en els primers 4 anys (de 15). (Volum III) 
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3. INTRODUCCIÓ 
 
El Pla de l’Avellà és un barri litoral de Cabrera de Mar on resideixen, aproximadament, 1.500 
habitants. És un barri residencial on predomina l’edificació de mitjana densitat (cases en filera) i blocs 
de pisos de poca alçada. L’orografia és plana. El Pla de l’Avellà ocupa uns 208.000 m2. Les 
superfícies del barri es reparteixen segons el següent gràfic: 
 

13%

40%

9%

0%

10%

10%

18%

SUPERFICIE DE ZONES

RESIDENCIAL ALTA (250 hab/ha)

RESIDENCIAL MITJA (100 hab/ha)

RESIDENCIAL BAIXA (20 hab/ha)

ESPAIS LLIURES

INDUSTRIAL

TERCIARI

EQUIPAMENTS

VIAL: VORERES

VIAL: CALÇADA

 
 

4. FITXES DE CARRERS 
 
S’ha realitzat un treball de camp en el que s’han pres totes les dades necessàries per a l’anàlisi 
d’aquest estudi, així com un recull fotogràfic. 
 
Els carrers s’han dividit en trams (tram de carrer entre una cruïlla i la següent) i per cadascun 
d’aquests s’ha recollit la següent informació, la qual es presenta, per cada tram en una fitxa com la 
que s’adjunta a continuació: 

 Núm: Número identificador del tram de carrer. 

 Carrer / Entre / i: Nom del carrer en el que està inclòs el tram i entre quins carrers es troba. 

 Mapa: Mapa de situació del tram del carrer. 

 Longitud del tram: Longitud del tram en metres. 

 Tipus: Tipologia del carrer segons si hi ha voreres, és plataforma única, etc... 

 Pendent: Pendent longitudinal del tram de carrer. 

 Tipus d’intervenció: S’especifica el tipus d’intervenció que requereixen les voreres per 
assolir un nivell d’accessibilitat òptim en la fitxa.  

 

 
 
A continuació es mostra un resum dels resultats obtinguts pels diferents paràmetres estudiats. 
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5. ANÀLISI GENERAL DE L’ACCESSIBILITAT DEL PLA DE L’AVELLÀ 
 
Degut a que es troba al litoral del municipi, el terreny és molt pla i no hi existeix cap carrer 
inaccessible degut al fort pendent. 
 
Els carrers del barri són molt amples (> 7 m) i, en general, gaudeixen de voreres amples, malgrat la 
poca concurrència de vianants a la zona. 
 
En quant a l’amplada lliure dels itineraris de vianants, es pot observar que només un 8,86% de la 
longitud total dels itineraris incompleix el Codi d’Accessibilitat del 1995. És una dada positiva, ja que la 
reurbanització de carrers i amplada de voreres existent són les actuacions més cares.  
 
Tot i això, el 24,04% de la longitud dels itineraris de vianants requereixen d’intervencions puntuals, 
com la retirada d’arbres, fanals, pals de serveis aeris i senyals de trànsit que envaeixen l’itinerari de 
vianants. El 63,67% de la longitud dels itineraris de vianants no requereix cap tipus d’actuació. En 
general, es pot dir que l’accessibilitat de les voreres existents és força bona. 
 
En canvi, es troba una clara mancança de guals de vianants en aquest barri. Gairebé un 48% dels 
passos no en tenen. Només el 5,41% dels guals de vianants no requereixen cap tipus d’intervenció, 
que corresponen amb els executats durant l’ampliació de les voreres del Carrer del Rosari. 
 

6. PENDENT DELS CARRERS 
 

PENDENT DELS CARRERS TRAMS % LONGITUD % 

Baix o suau (0% < p < 6%) 59 100,00% 4.884,00 98,09% 

Alt (6% < p < 10%) 0 0,00% 95,00 1,91% 

Molt Alt (10% < p) 0 0,00% 0,00 0,00% 
 

7. TIPUS DE CARRERS 
 

TIPUS DE CARRER TRAMS % LONGITUD % 

Amb voreres 53 89,83% 4.618,00 92,75% 

Plataforma única 4 6,78% 183,00 3,68% 

No urbanitzat 2 3,39% 65,00 1,31% 

Escales/Rampa esglaonada 0 0,00% 113,00 2,27% 
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8. AMPLADA LLIURE DE PAS A LES VORERES 
 

AMPLADA LLIURE DE PAS ML DE VORERA % 

Amplada < 0,9 m 814,00 8,86% 

0,9 m < Amplada < 1,5 m 4.148,67 45,15% 

1,5 m < Amplada < 1,8 m 453,50 4,94% 

1,8 m < Amplada 3.773,24 41,06% 
 

 
 

9. TIPUS D’INTERVENCIÓ EN ELS CARRERS 
 

TIPUS D'INTERVENCIÓ TRAMS % LONGITUD % 

A. Sense intervenció 37 62,71% 3.154,00 63,67% 

B. Convertir a plataforma única 3 5,08% 196,00 3,96% 

C. Intervencions puntuals en voreres 14 23,73% 1.191,00 24,04% 

D. Ampliació de voreres / Reurbanització 4 6,78% 343,00 6,92% 

E. Urbanitzar vorera 1 1,69% 70,00 1,41% 
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10. GUALS DE VIANANTS 
 

TIPUS DE GUAL QUANTITAT % 

Gual 120 1 0,68% 

Gual de barca 41 27,70% 

Gual de vorera deprimida 8 5,41% 

No hi ha gual 71 47,97% 

Pas elevat 27 18,24% 
 

 
 

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ DE GUALS QUANTITAT % 

Correcte 8 5,41% 

Millorable 59 39,86% 

A refer 10 6,76% 

A construir 71 47,97% 
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11. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS DE VIANANTS 
 
Al final del document del pla s’ha adjuntat l’ANNEX 2: Criteris per als itineraris urbans i els guals de 
vianants. 
 

12. DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ACCESSIBILITAT 
 

DIAGNÒSTIC  LONGITUD % 

Convertible 814,00 8,86% 

Adaptat segons el Codi d'Accessibilitat 4.602,17 50,08% 

Accessible segons Orden VIV/561 3.773,24 41,06% 
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13. ACCESSIBILITAT RESULTANT A L’APLICACIÓ DEL PLA 
 

ACCESSIBILITAT RESULTANT LONGITUD % 

Convertible 0,00 0,00% 

Adaptat segons el Codi d'Accessibilitat 5.216,17 56,76% 

Accessible segons Orden VIV/561 3.973,24 43,24% 
 

 
 
Al final de l’execució del Pla, el 56,76% dels trams de carrer complirien amb la normativa antiga 
d’accessibilitat (1995), però, estrictament, no complirien amb la normativa vigent (2010). 
S’ha considerat aquesta situació com acceptable pels següents motius tècnics: 

 El Codi d’Accessibilitat (1995) requereix de 90 cm d’amplada lliure per el pas d’una cadira de 
rodes. 

 La normativa vigent (2010) requereix de 180* cm d’amplada lliure per al creuament de dues 
cadires de rodes. (*150 cm excepcionalment) 

 Els trams que obtindrien una accessibilitat conforme al C.A (1995) són de poca concurrència i 
curts, per la qual cosa el creuament de dues cadires de rodes és poc freqüent. 

 Les voreres tenen una amplada total d’aproximadament 150 cm (amplada lliure de 90 cm). 

 El cost per a millorar aquests carrers és molt elevat per a la millora obtinguda. 
 
En qualsevol cas, aquests carrers només requeriria del trasllat dels fanals per a assolir una 
accessibilitat acceptable segons la normativa vigent, la qual cosa es pot fer en qualsevol moment 
aprofitant una millora o manteniment de l’enllumenat públic. 
 

14. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ 
 
Al final del document del pla s’ha adjuntat l’ANNEX 1: Criteris de priorització de les propostes, 
document que permetrà escollir els criteris més adients per a la priorització que s’ajusti millor a la 
voluntat del consistori. 
 

15. EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DE L’ACCESSIBILITAT 2016-2031 
 
A la disposició addicional primera de la nova Llei 13/2014, s’afegeix com a novetat que s’han 
d’executar les determinacions del Pla Municipal d’Accessibilitat en 15 anys des de l’entrada en vigor 
del nou Decret als municipis de menys de 20.000 habitants. (Data d’aplicació prevista per 2031). Per 
tant, per a l’aplicació d’aquesta disposició es disposa d’un termini de 15 anys per executar les 
determinacions del present document. 
 
El pressupost d’execució material (sense despeses generals, benefici industrial, ni IVA) previst per a 
realitzar totes les intervencions proposades en aquest Pla ascendeix a la quantitat de 454.860,00 €, 
que s’ha d’executar en el període de 15 anys previst segons la Llei 13/2014. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL PLA 
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1. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
L’estimació econòmica per a l’execució d’aquest Pla consta de dues parts diferenciades: 

 Les inversions relatives a l’execució de guals de vianants a les interseccions, exclusivament. 

 Les inversions relatives a la millora de les voreres per trams, sense guals. 
 
S’ha afegit al PEM un 7% per a la redacció del projecte executiu i la Direcció d’Obra, en el cas que 
s’estimi convenient la contractació externa. També s’ha afegit un 15% d’imprevistos. 
 
A l’anterior Pla d’Accessibilitat del 2009, l’estimació era de 675.080,35 € de PEM per només una part 
del Pla de l’Avellà. En aquest Pla s’aconsegueix que un PEM per a tot el conjunt del barri de 
577.672,20 €. 
 

TIPUS D'ACTUACIÓ ESTIMACIÓ 

Millora de les voreres   329.310,00 €  

Millora dels guals de vianants   125.550,00 €  

    

PEM   454.860,00 €  

Imprevistos (20%)     90.972,00 €  

Redacció i D.O (7%)     31.840,20 €  

PEM   577.672,20 €  

D.G. (13%)     75.097,39 €  

B.I. (6%)     34.660,33 €  

PEC   687.429,92 €  

IVA (21%)   144.360,28 €  

P.C.A.   831.790,20 €  
 
Als següents apartats es desglossa el pressupost d’execució material (sense imprevistos ni redacció, 
ni direcció d’obra) per a cada tram considerat a les fitxes de trams. 
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2. PRESSUPOSTOS (PEM) DE MILLORA DE VORERES DESGLOSSATS PER TRAMS 
 

INTERVENCIONS EN CARRERS (VORERES) 

TRAM: 6  NOM CARRER:   Carrer de les Agudes       3.860,00 €  

12,00 m2 Construcció de paviment de panot         480,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

TRAM: 7  NOM CARRER:   Carrer de Montjuïc      22.650,00 €  

119,00 m2 Ampliació de voreres       17.850,00 €  

6,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        4.800,00 €  

TRAM: 8  NOM CARRER:   Ronda de Catalunya          830,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

1,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           150,00 €  

1,00 ud Arrencada d'arbre i pavimentació de l'escossell           500,00 €  

TRAM: 10  NOM CARRER:   Ronda de Catalunya          480,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

2,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           300,00 €  

TRAM: 11  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals       1.500,00 €  

10,00 m2 Ampliació de voreres        1.500,00 €  

TRAM: 22  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals       3.200,00 €  

4,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        3.200,00 €  

TRAM: 23  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals          330,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

1,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           150,00 €  

TRAM: 24  NOM CARRER:   Carrer de Montcabrer          830,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

1,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           150,00 €  

1,00 ud Arrencada d'arbre i pavimentació de l'escossell           500,00 €  

TRAM: 25  NOM CARRER:   Carrer de Montblanc          800,00 €  

1,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis           800,00 €  

TRAM: 26  NOM CARRER:   Carrer de Trafalgar      16.850,00 €  

63,00 m2 Ampliació de voreres        9.450,00 €  

8,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        6.400,00 €  

2,00 ud Arrencada d'arbre i pavimentació de l'escossell        1.000,00 €  

TRAM: 27  NOM CARRER:   Carrer de Trafalgar      12.050,00 €  

59,00 m2 Ampliació de voreres        8.850,00 €  

4,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        3.200,00 €  

TRAM: 29  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals          750,00 €  

5,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           750,00 €  

TRAM: 30  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals          450,00 €  

3,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           450,00 €  

TRAM: 33  NOM CARRER:   Carrer de Colom       2.880,00 €  

1,00 ud Desplaçament de paperera           180,00 €  

2,00 ud Desplaçament de senyal de trànsit           300,00 €  

3,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        2.400,00 €  
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TRAM: 35  NOM CARRER:   Passeig de Montserrat       9.650,00 €  

4,00 ud Construcció de gual de  vehicles      7.200,00 €  

7,00 ud Pavimentació escossell existent o col·locació reixa      2.450,00 €  

TRAM: 46  NOM CARRER:   Passatge de Burriac    110.000,00 €  

1.100,00 m2 Transformació d’un carrer en plataforma única   110.000,00 €  

TRAM: 47  NOM CARRER:   Avinguda del Maresme       5.400,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vehicles      5.400,00 €  

TRAM: 53  NOM CARRER:   Carrer de Dr Fleming      42.400,00 €  

204,00 m2 Ampliació de voreres       30.600,00 €  

8,00 ud Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis        6.400,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vehicles      5.400,00 €  

TRAM: 54  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals       4.400,00 €  

110,00 m2 Construcció de paviment de panot      4.400,00 €  

TRAM: 55  NOM CARRER:   Avinguda del Maresme       4.000,00 €  

100,00 m2 Construcció de paviment de panot      4.000,00 €  

TRAM: 56  NOM CARRER:   S/N      43.000,00 €  

430,00 m2 Transformació d’un carrer en plataforma única     43.000,00 €  

TRAM: 59  NOM CARRER:   S/N      43.000,00 €  

430,00 m2 Transformació d’un carrer en plataforma única     43.000,00 €  
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3. PRESSUPOSTOS (PEM) D’EXECUCIÓ DE GUALS PER INTERSECCIONS 
 

INTERVENCIONS EN GUALS DE VIANANTS 

TRAM: 6  NOM CARRER:   Carrer de les Agudes       3.200,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

TRAM: 7, 2, 3  NOM CARRER:   Agudes - Montjuïc       5.600,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 8, 24, 9  NOM CARRER:   Ronda Cat - Montcabrer       4.000,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

TRAM: 8, 10, 7  NOM CARRER:   Ronda Cat - Montjuïc       5.600,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 10, 13, 11, 23  NOM CARRER:   Ronda Cat - Rambla Vinyals       6.350,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

3,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         750,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 11  NOM CARRER:   Rambla dels Vinyals       3.200,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

TRAM: 24, 25  NOM CARRER:   Montcabrer - Montblanc       3.600,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      2.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 25, 23, 22  NOM CARRER:   Montblanc - Rambla Vinyals       5.600,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 32, 26  NOM CARRER:   Trafalgar - Montcabrer       3.600,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      2.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 27, 28  NOM CARRER:   Trafalgar - Montgat       5.600,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 22, 29, 27, 21  NOM CARRER:   Rambla Vinyals - Trafalgar       8.100,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

2,00 ud Substitució paviment tàctil a gual existent         900,00 €  

TRAM: 32, 51, 33  NOM CARRER:   Montcabrer - Colom       4.000,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

TRAM: 33, 34  NOM CARRER:   Colom - Montgat       5.600,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 29, 30, 31  NOM CARRER:   Rambla Vinyals - Pla del Molí          900,00 €  

2,00 ud Substitució paviment tàctil a gual existent         900,00 €  
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TRAM: 34, 30, 35, 48  NOM CARRER:   Rambla Vinyals - Colom       6.500,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      4.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

2,00 ud Substitució paviment tàctil a gual existent         900,00 €  

TRAM: 48, 45, 50, 49  NOM CARRER:   Rambla Vinyals - Rosari       4.100,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

2,00 ud Substitució paviment tàctil a gual existent         900,00 €  

TRAM: 52, 53  NOM CARRER:   Dr Fleming - Montcabrer       3.600,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      2.000,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

TRAM: 53, 49, 54  NOM CARRER:   Rambla Vinyals - Dr Fleming       6.800,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  deprimit en cantonada      2.000,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vianants      4.800,00 €  

TRAM: 12  NOM CARRER:   Montnegre       3.700,00 €  

2,00 ud Construcció de gual de  vianants      3.200,00 €  

2,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         500,00 €  

TRAM: 12,15,14  NOM CARRER:   Montnegre - Av Burriac       1.500,00 €  

6,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      1.500,00 €  

TRAM: 15,16  NOM CARRER:   Montnegre - Montseny          750,00 €  

3,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         750,00 €  

TRAM: 16, 18, 17  NOM CARRER:   Ronda Catalunya - Montseny       1.000,00 €  

4,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      1.000,00 €  

TRAM: 13  NOM CARRER:   Ronda Catalunya       1.850,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

1,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         250,00 €  

TRAM: 14, 20 ,13 ,17  NOM CARRER:   Ronda Catalunya - Av Burriac       2.000,00 €  

8,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      2.000,00 €  

TRAM: 18, 39, 19  NOM CARRER:   Montseny - Joan XXIII       1.000,00 €  

4,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      1.000,00 €  

TRAM: 37, 20, 19, 21  NOM CARRER:   Av Burriac - Joan XXIII       2.000,00 €  

8,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      2.000,00 €  

TRAM: 31, 37, 36  NOM CARRER:   Av Burriac - Pla del Molí       2.350,00 €  

1,00 ud Construcció de gual de  vianants      1.600,00 €  

3,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         750,00 €  

TRAM: 59, 40, 38  NOM CARRER:   Montseny - Montserrat       1.000,00 €  

4,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      1.000,00 €  

TRAM: 36, 44, 35, 38  NOM CARRER:   Av Burriac - Montserrat       6.050,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vianants      4.800,00 €  

5,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent      1.250,00 €  

TRAM: 45, 44, 43  NOM CARRER:   Av Burriac - del Mar       5.050,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vianants      4.800,00 €  

1,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         250,00 €  
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TRAM: 46, 43, 41, 42  NOM CARRER:   Av Burriac - Canigó       5.550,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vianants      4.800,00 €  

3,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         750,00 €  

TRAM: 47, 42  NOM CARRER:   Av Burriac - N2       5.050,00 €  

3,00 ud Construcció de gual de  vianants      4.800,00 €  

1,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         250,00 €  

TRAM: 43, 41  NOM CARRER:   Montseny - Canigó          750,00 €  

3,00 ud Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent         750,00 €  
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BASE DE PREUS 
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A continuació es descriu una sèrie de preus estimats d’actuació d’accessibilitat com a referència 
orientativa. Atenent que es tracta de la redacció d’un pla, i no d’un projecte executiu, aquests preus 
són orientatius i estan subjectes a canvis i consideracions que el redactor del projecte executiu 
pertinent vulgui aportar. 
 
Aquests preus s’han obtingut en base a altres Plans d’Accessibilitat, com el de Mataró, la base de 
dades de preus estimatius per a la supressió de barreres arquitectòniques del Setmanari informatiu 
de la DGALC, etc... 
 
Els preus mostrats a la següent taula són preus d’execució material (no inclouen despeses generals, 
benefici industrial, ni IVA). 
 
El soterrament de serveis aeris no està contemplat en cap cas. Si existeix un pal de servei aeri que 
obstaculitza un itinerari de vianants, es comptarà només el desplaçament del pal. El preu per aquesta 
actuació particular el determinarà la companyia propietària del servei afectat. 
 
El pressupost per a cada tram s’obté multiplicant el preu unitari d’aquesta base per l’amidament. 
 

URBANITZACIÓ  PEM  

Transformació d’un carrer en plataforma única         100,00 € / m2  

Ampliació de voreres          150,00 € / m2  

Substitució de paviment de panot            50,00 € / m2  

Construcció de vorera de panot amb vorada          100,00 € / m2  

Construcció de paviment de panot            40,00 € / m2  

GUALS  PEM  

Construcció de gual de  vehicles       1.800,00 € / ud  

Construcció de gual de  vianants       1.600,00 € / ud  

Construcció de gual de  deprimit en cantonada       2.000,00 € / ud  

Instal·lació franja senyalitzadora invidents a gual existent          250,00 € / ud  

Pas elevat de vianants de mescla bituminosa            35,00 € / m2  

Reixa interceptora per a recollida d’aigües            80,00 € / m2  

Substitució paviment tàctil a gual existent          450,00 € / ud  

MOBILIARI URBÀ / JARDINERIA  PEM  

Desplaçament de paperera          180,00 € / ud  

Supressió de paperera            60,00 € / ud  

Desplaçament d’arbre, nou escossell i pavimentació antic       1.000,00 € / ud  

Desplaçament de bàcul d’enllumenat / pal de serveis          800,00 € / ud  

Arrencada d'arbre i pavimentació de l'escossell          500,00 € / ud  

Col·locació d'un nou fanal       1.800,00 € / ud  

Pavimentació escossell existent o col·locació reixa          350,00 € / ud  

SENYALITZACIÓ  PEM  

Desplaçament de senyal de trànsit          150,00 € / ud  

Substitució i col·locació de senyal de trànsit          300,00 € / ud  

Pintat de pas de vianants          400,00 € / ud  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VP3: 
FITXES DELS TRAMS DE CARRER  



PLA D'ACCESSIBILITAT DE CABRERA DE MAR Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per núm de tram.

Núm 1

Carrer SENSE NOM

Entre SENSE NOM i CARRER DE LES AGUDES

Longitud del tram 42,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 2

Carrer CARRER DE LES AGUDES

Entre SENSE NOM i CARRER DE MONTJUÏC

Longitud del tram 48,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 3

Carrer CARRER DE LES AGUDES

Entre CARRER DE LES AGUDES i CARRER DE LES AGUDES

Longitud del tram 30,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 4

Carrer CARRER DE LES AGUDES

Entre CARRER DE LES AGUDES i CARRER DE LES AGUDES

Longitud del tram 70,00 m Tipus Plataforma única

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

1



PLA D'ACCESSIBILITAT DE CABRERA DE MAR Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per núm de tram.

Núm 5

Carrer CARRER DE LES AGUDES

Entre CARRER DE MONTJUÏC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 45,00 m Tipus Plataforma única

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 6

Carrer CARRER DE LES AGUDES

Entre CARRER DE LES AGUDES i CARRER DE MONTCABRER

Longitud del tram 59,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres.

Núm 7

Carrer CARRER DE MONTJUÏC

Entre CARRER DE LES AGUDES i RONDA DE CATALUNYA

Longitud del tram 119,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció D. Ampliació de voreres / Reurbanització

Núm 8

Carrer RONDA DE CATALUNYA

Entre CARRER DE MONTCABRER i CARRER DE MONTJUÏC

Longitud del tram 72,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

2



PLA D'ACCESSIBILITAT DE CABRERA DE MAR Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per núm de tram.

Núm 9

Carrer CARRER DE MONTCABRER

Entre CARRER DE LES AGUDES i RONDA DE CATALUNYA

Longitud del tram 63,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 10

Carrer RONDA DE CATALUNYA

Entre CARRER DE MONTJUÏC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 60,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres.

Núm 11

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre RONDA DE CATALUNYA i CARRER DE MONTNEGRE

Longitud del tram 119,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres.

Núm 12

Carrer CARRER DE MONTNEGRE

Entre RAMBLA DELS VINYALS i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 142,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

3



PLA D'ACCESSIBILITAT DE CABRERA DE MAR Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per núm de tram.

Núm 13

Carrer RONDA DE CATALUNYA

Entre RAMBLA DEL VINYALS i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 140,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 14

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre CARRER DE MONTNEGRE i RONDA DE CATALUNYA

Longitud del tram 119,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 15

Carrer CARRER DE MONTNEGRE

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i CARRER DE MONTSENY

Longitud del tram 62,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 16

Carrer CARRER DE MONTSENY

Entre CARRER DE MONTNEGRE i RONDA DE CATALUNYA

Longitud del tram 120,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 17

Carrer RONDA DE CATALUNYA

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i CARRER DE MONTSENY

Longitud del tram 80,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 18

Carrer CARRER DE MONTSENY

Entre RONDA DE CATALUNYA i CARRER DE JOAN XXIII

Longitud del tram 120,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 19

Carrer CARRER DE JOAN XXIII

Entre CARRER DE MONTSENY i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 100,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 20

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre RONDA DE CATALUNYA i CARRER DE JOAN XXIII

Longitud del tram 118,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 21

Carrer CARRER DE JOAN XXIII

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 130,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 22

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DE JOAN XXIII i CARRER DE MONTBLANC

Longitud del tram 68,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 23

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DE MONTBLANC i RONDA DE CATALUNYA

Longitud del tram 68,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 24

Carrer CARRER DE MONTCABRER

Entre RONDA DE CATALUN YA i CARRER DE MONTBLANC

Longitud del tram 70,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres
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Núm 25

Carrer CARRER DE MONTBLANC

Entre CARRER DE MONTCABRER i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 130,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 26

Carrer CARRER DE TRAFALGAR

Entre CARRER DE MONTCABRER i CARRER DE MONTGAT

Longitud del tram 63,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció D. Ampliació de voreres / Reurbanització

Núm 27

Carrer CARRER DE TRAFALGAR

Entre CARRER DE MONTGAT i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 59,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció D. Ampliació de voreres / Reurbanització

Núm 28

Carrer CARRER DE MONTGAT

Entre CARRER DE TRAFALGAR i CARRER DE COLOM

Longitud del tram 111,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 29

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DE TRAFALGAR i CARRER DEL PLA DEL MOLI

Longitud del tram 61,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 30

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DEL PLA DEL MOLI i CARRER DE COLOM

Longitud del tram 63,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 31

Carrer CARRER DEL PLA DEL MOLI

Entre RAMBLA DELS VINYALS i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 123,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 32

Carrer CARRER DE MONTCABRER

Entre CARRER DE TRAFALGAR i CARRER DE COLOM

Longitud del tram 101,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 33

Carrer CARRER DE COLOM

Entre CARRER DE MONTCABRER i CARRER DE MONTGAT

Longitud del tram 60,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 34

Carrer CARRER DE COLOM

Entre CARRER DE MONTGAT i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 52,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 35

Carrer PASSEIG DE MONTSERRAT

Entre RAMBLA DELS VINYALS i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 131,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 36

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre PASSEIG DE MONTSERRAT i CARRER DEL PLA DEL MOLI

Longitud del tram 61,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 37

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre CARRER DEL PLA DEL MOLI i CARRER DE JOAN XXIII

Longitud del tram 70,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 38

Carrer PASSEIG DE MONTSERRAT

Entre AVINGUDA DE CATALUNYA i CARRER DEL MONTSENY

Longitud del tram 110,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 39

Carrer CARRER DEL MONTSENY

Entre CARRER DE JOAN XXIII i PASSEIG DE MONTSERRAT

Longitud del tram 113,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 40

Carrer CARRER DEL MONTSENY

Entre PASSEIG DE MONTSERRAT i CARRER CANIGÓ

Longitud del tram 120,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 41

Carrer CARRER DE CANIGÓ

Entre CARRER DEL MONTSENY i AVINGUDA DE BURRIAC

Longitud del tram 112,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 42

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre NACIONAL II i PASSATGE DE BURRIAC

Longitud del tram 50,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 43

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre PASSATGE DE BURRIAC i CARRER DEL MAR

Longitud del tram 62,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 44

Carrer AVINGUDA DE BURRIAC

Entre CARRER DEL MAR i PASSEIG DE MONTSERRAT

Longitud del tram 53,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 45

Carrer CARRER DEL MAR

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 132,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 46

Carrer PASSATGE DE BURRIAC

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 110,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció B. Convertir a plataforma única

Núm 47

Carrer AVINGUDA DEL MARESME

Entre AVINGUDA DE BURRIAC i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 100,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 48

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DE COLOM i CARRER DEL ROSARI

Longitud del tram 70,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

12



PLA D'ACCESSIBILITAT DE CABRERA DE MAR Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per núm de tram.

Núm 49

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DEL ROSARI i CARRER DE DR FLEMING

Longitud del tram 51,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 50

Carrer CARRER DEL ROSARI

Entre RAMBLA DELS VINYALS i CARRER DE MONTCABRER

Longitud del tram 103,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 51

Carrer CARRER DE MONTCABRER

Entre CARRER DE COLOM i CARRER DEL ROSARI

Longitud del tram 98,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 52

Carrer CARRER DE MONTCABRER

Entre CARRER DEL ROSARI i CARRER DE DR FLEMING

Longitud del tram 47,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció
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Núm 53

Carrer CARRER DE DR FLEMING

Entre CARRER DE MONTCABRER i RAMBLA DELS VINYALS

Longitud del tram 102,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció D. Ampliació de voreres / Reurbanització

Núm 54

Carrer RAMBLA DELS VINYALS

Entre CARRER DE DR FLEMING i AVINGUDA DEL MARESME

Longitud del tram 70,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció E. Urbanitzar vorera

Núm 55

Carrer AVINGUDA DEL MARESME

Entre RAMBLA DELS VINYALS i VILASSAR DE MAR

Longitud del tram 130,00 m Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció C. Intervencions puntuals en voreres

Núm 56

Carrer S/N

Entre CARRER DE MONTNEGRE i TORRENT DEL MOLÍ

Longitud del tram 43,00 m Tipus No urbanitzat

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció B. Convertir a plataforma única
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Núm 57

Carrer S/N

Entre RONDA DE CATALUNYA i TORRENT DEL MOLÍ

Longitud del tram 43,00 m Tipus Plataforma única

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 58

Carrer S/N

Entre CARRER DE JOAN XXIII i TORRENT DEL MOLÍ

Longitud del tram 43,00 m Tipus Plataforma única

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció A. Sense intervenció

Núm 59

Carrer S/N

Entre PASSEIG DE MONTSERRAT i TORRENT DEL MOLÍ

Longitud del tram 43,00 m Tipus No urbanitzat

Pendent Baix o suau (0% < p < 6%)

Tipus intervenció B. Convertir a plataforma única
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La nova Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat estableix que, per als municipis amb menys de 
20.000 habitants, el termini per l’execució de les determinacions del Pla Municipal d’Accessibilitat és 
de 15 anys des de l’entrada en vigor del nou Decret d’Accessibilitat. Aquest Decret està previst que 
sigui publicat a finals del 2016 (tal i com s’exposa a la pròpia Llei). 
 
També s’exposa que és d’obligat compliment que al Pla s’exposi una planificació temporal per a 
l’execució de les inversions previstes. 
 
Com quinze anys és un període massa gran per a realitzar una planificació realista, es proposa dividir 
aquest termini en etapes en funció d’una per legislatura. Al final de cada etapa (o legislatura) es podrà 
fer un recull de les actuacions finalment executades i redactar l’etapa següent segons els 
condicionants del moment. 
 
Aproximadament, la inversió per a cada any hauria de ser 687.429,92 € / 15 anys = 45.828,66 € (PEC 
sense IVA). Segons aquest esquema es proposa una inversió aproximada d’uns 183.314,65 € (PEC 
sense IVA) per legislatura. 
 
Es suposa 1 any sencer a la planificació i al procediment de contractació, els 3 restants per a 
l’execució de les obres. 
 

2. OBJECTIUS DE L’ETAPA 1 
 
En aquesta etapa es proposa definir aquella àrea on la concurrència de vianants es major, 
especialment aquells itineraris on hi poden passar més vianants amb necessitats de mobilitat especial 
(equipaments per a gent gran, escoles, centres de salut, etc...). 
 

3. ÀMBIT DE L’ETAPA 1 
 
L’àmbit escollit comprèn els carrers següents i les seves interseccions: 

 Ronda de Catalunya entre Carrer de Montcabrer i Avinguda de Burriac 

 Rambla dels Vinyals des del Carrer de Montnegre fins a la Carretera Nacional II 

 Avinguda de Burriac des del Carrer de Montnegre fins a la Carretera Nacional II 

 Avinguda del Maresme 

 Carrer de Joan XXIII des de la Rambla dels Vinyals fins a l’Avinguda de Burriac 
 
Aquest àmbit recull els itineraris de vianants que: 

 Permeten arribar als equipaments del barri: CEIP, Escola Bressol, Centre d’Atenció Primària, 
Centre Cívic del Pla de l’Avellà. 

 Connecten els parcs i jardins del barri. 

 Avinguda de Burriac, Ronda de Catalunya i Rambla dels Vinyals són els 3 carrers principals 
del barri. 

 Hi ha totes les parades d’autobús urbà, així com els carrers principals per arribar a l’estació de 
Rodalies de Catalunya (estació amb rampes i ascensor). 

 Connecten gairebé totes les zones residencials d’alta densitat i les zones comercials. 

 Permeten la connexió amb Vilassar de Mar per Ronda de Catalunya i l’Avinguda del 
Maresme. 

 Connecten amb els principals passos a la platja (que disposa d’equipaments per PMR). 
 



Revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat de Cabrera de Mar 

Volum III: Proposta per l’etapa 1 

Página 3 de 6 

L’àmbit es mostra a la imatge següent en trama ratllada vermella: 
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4. PRESSUPOST DE L’ETAPA 1 
 
El resum del pressupost per a aquesta etapa és el següent: 
 

TIPUS D'ACTUACIÓ ESTIMACIÓ 

Millora de les voreres    21.340,00 €  

Millora dels guals de vianants    86.250,00 €  

    

PEM  107.590,00 €  

Imprevistos (20%)    21.518,00 €  

Redacció i D.O (7%)      7.531,30 €  

PEM  136.639,30 €  

D.G. (13%)    17.763,11 €  

B.I. (6%)      8.198,36 €  

PEC  162.600,77 €  

IVA (21%)    34.146,16 €  

P.C.A.  196.746,93 €  
 
Aquest pressupost és dins dels 183.314,65 € (s/IVA) que es preveuen 
 

5. RESULTATS DE L’EXECUCIÓ DE L’ETAPA 1 
 
L’execució d’aquesta comporta l’execució de: 

 49 guals de vianants nous. 

 41 millores de guals existents amb algunes mancances. 

 9 millores de trams de voreres que requerien intervencions puntuals.  
 
Això comporta una millora el 70% dels guals de vianants que actualment no són accessibles o tenen 
algunes mancances i el 45,6% dels trams de carrer que necessiten intervenció. 
 
A més, s’obtindrien els següents resultats: 

 100% de parades de bus connectades a la nova xarxa accessible d’itineraris. 

 100% dels equipaments públics connectats a la nova xarxa accessible d’itineraris. 

 90% dels jardins i espais lliures connectats a la nova xarxa accessible d’itineraris. 
 
El resultat que s’obtindria amb l’execució d’aquesta etapa als guals de vianants és: 
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I el resultat que s’obtindria amb l’execució d’aquesta etapa als trams de carrers és: 
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1.  ITINERARIS DE VIANANTS ACCESSIBLES 
 
CRITERIS GENERALS: (Art. 5. Orden VIV/561/2010) 
 
Són itineraris per vianants accessibles aquells que garanteixen l’ús no discriminatori i la circulació de 
forma autònoma i continua de totes les persones. Sempre que existeixi més d’un itinerari possible 
entre dos punts, i a l’eventualitat de que tots ells no puguin esdevindré accessibles, s’habilitaran les 
mesures necessàries per a que el recorregut de l’itinerari per vianants accessible no resulti, en cap 
cas discriminatori, ni per la seva longitud, ni per transcórrer fora de les àrees de major afluència de 
persones. 
 
Tot itinerari per vianants accessible haurà de complir els següents requisits: 

 Discórrer sempre adjacent a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament 
el límit edificat al nivell del sòl. 

 En tot el seu desenvolupament posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que 
garanteixi el gir, creuament i canvi de direcció de les persones independentment de les seves 
característiques o mode de desplaçament. 

 En tot cas, tindrà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

 No tindrà graons aïllats ni ressalts. 

 Els desnivells es salvaran d’acord amb les característiques presents en aquest document per 
a escales, rampes, ascensors i cintes mecàniques. 

 El pendent transversal màxima serà del 2%. 

 El pendent longitudinal màxima serà del 6%. 

 En tot el seu recorregut disposarà d’un nivell mínim d’enllumenat de 20 luxes, projectat de 
forma homogènia, evitant els enlluernaments. 

 Disposarà d’una correcta senyalització i comunicació. 
 
Es garantirà la continuïtat dels itineraris de vianants accessibles en els punts de creuament amb 
l’itinerari per vehicles, passos soterranis i elevats. 
 
Excepcionalment, en zones urbanes consolidades, i en les condicions previstes per la normativa 
autonòmica, es permetran estretaments puntuals, sempre que l’amplada lliure de pas resultat no sigui 
inferior a 1,50 m. 
 
PLATAFORMA ÚNICA: (Art 5. Orden VIV/561/2010) 
 
En cas que l’amplada o la morfologia de la via impedeixin la separació entre els itineraris per vehicles 
i per  vianants a diferents nivells, s’adoptarà una solució de plataforma única d’ús mixt. 
 
En les plataformes úniques d’ús mixt, la vorera i la calçada seran al mateix nivell, amb prioritat pel 
trànsit de vianants. Quedarà perfectament diferenciada en el paviment la zona preferent per vianants, 
per la que discorre l’itinerari per vianants accessible, així com la senyalització vertical per vehicles. 
 
 
PAVIMENTS: (Art 11. Orden VIV/561/2010) 
 
El paviment de l’itinerari per vianants accessible serà dur, estable, no lliscant en sec i mullat, sense 
peces ni elements solts, amb independència del seu sistema constrictiu que, en tot cas, impedirà el 
seu moviment. La seva col·locació i manteniment assegurarà la seva continuïtat i la inexistència de 
ressalts. 
 
REIXES, ESCOSSELLS I TAPES D’INSTAL·LACIONS: (Art 12. Orden VIV/561/2010) 
 
Les reixes, els escossells i les tapes d’instal·lacions ubicades a les àrees d’us de vianants es 
col·locaran de manera que no envaeixin l’itinerari per vianants accessible, excepte en aquells casos 
en que les tapes d’instal·lacions hagin de col·locar-se, necessàriament, en plataforma única o 
properes a la línia de façana o parcel·la. 
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Les reixes, els escossells i les tapes es col·locaran enrasades al paviment, complint amb els següents 
criteris: 

 Ubicades en àrea d’ús de vianants: Obertures que permetin la inscripció d’una circumferència 
d’1 cm de diàmetre, com a màxim. 

 Ubicades a la calçada: Obertures que permetin la inscripció d’una circumferència d’2,5 cm de 
diàmetre, com a màxim. 

 Quan l’enreixat, ubicat en àrees d’ús de vianants, estigui format per buits longitudinals 
s’orientaran en el sentit transversal a la direcció de la marxa. 

 Els escossells han d’estar coberts per reixes. En cas contrari hauran d’omplir-se de material 
compactat, enrasat amb el nivell del paviment. 

 Estarà prohibida la col·locació de reixes en cota inferior a la d’un gual a menys de 0,50 m de 
distancia dels límits laterals externs del pas de vianants. 

 
GUALS DE VEHICLES: (Art 13. Orden VIV/561/2010) 
 

 No envairan l’àmbit de pas de l’itinerari per vianants accessible, ni alteraran les pendents 
longitudinals ni transversals dels itineraris per vianants que travessin. 

 No hauran de coincidir en cap cas amb els guals per vianants. 
 

   
Gual per vehicles incorrecte.     Gual per vehicles correcte.  

 
RAMPES: (Art 14. Orden VIV/561/2010) 
 

 Amplada mínim lliure de pas de 1,80 m i una longitud màxima de 10 m. 

 Pendent longitudinal del 10% per trams de fins 3 m de longitud i del 8% per trams de fins a 10 
m de longitud. 

 Pendent transversal màxima del 2%. 

 Els replans situats entre trams d’una rampa tindran la mateixa amplada que aquesta, i una 
fondària mínima de 1,80 m quan existeixi un canvi de direcció, o 1,50 quan es desenvolupin 
en una directriu recta. 

 
ESCALES: (Art 15. Orden VIV/561/2010) 
 

 Mínim 3 graons i màxim 12. 

 Amplada mínima de pas de 1,20 m. 

 Directriu preferentment recta. 

 Petjada mínima de 30 cm i contrapetjada màxima de 16 cm. En tot cas la petjada P i la 
contrapetjada C han de complir la relació següent: 54 cm < 2C + P < 70 cm. 
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GUALS PER VIANANTS: (Art 20. Orden VIV/561/2010) 
 
El disseny i la ubicació dels guals de vianants garantiran en tot cas la continuïtat i integritat de 
l’itinerari per vianants accessible a la transició entre la vorera i el pas de vianants. En cap cas 
envairan l’itinerari per vianants accessible que discorre per la vorera. 
 
L’amplada mínima del pla inclinat del gual i la calçada haurà de fer 1,80 m. 
 
La trobada entre el pla inclinat del gual i la calçada haurà d’ésser enrasada. 
 
Es garantirà la inexistència de cantells vius en qualsevol dels elements que conformen el gual de 
vianants. 
 
El paviment del pla inclinat proporcionarà una superfície llisa i no lliscant en sec i mullat, i incorporarà 
la senyalització tàctil per facilitar la seguretat en l’ús de les persones amb discapacitat visual. 
 
Els pendents longitudinals màximes dels plans inclinats seran del 10% per trams fins a 2,00 m i del 
8% per trams fins a 2,50 m. El pendent transversal serà en tot cas del 2%. 
 
Quan no sigui possible salvar el desnivell de la vorera i la calçada mitjançant un gual d’una o tres 
pendents, segons els criteris establerts en aquest document, s’optarà per portar la vorera al mateix 
nivell que la calçada. Es farà mitjançant dos plans inclinats longitudinals en el sentit de la marxa a la 
vorera, ocupant tota l’amplada i amb un pendent longitudinal màxim del 8%. 
 

   
Gual per vianants incorrecte.     Gual per vehicles correcte. 

 

   
Gual per vianants incorrecte.     Gual per vehicles correcte.  
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SENYALITZACIÓ PER INVIDENTS: (Art 45, 46. Orden VIV/561/2010) 
 

 Tot itinerari per vianants accessible ha d’utilitzar paviments tàctils indicadors per orientar, 
dirigir i advertir a les persones en diferents llocs del recorregut, sense que constitueixin un 
perill ni molèstia pel trànsit de vianants. 

 El paviment tàctil indicador ha d’ésser antilliscant i permetrà una fàcil detecció i recepció 
d’informació mitjançant el peu o un bastó blanc per part de les persones amb discapacitat 
visual. Es disposarà conformant franges d’orientació i amplada variable que contrastaran 
cromàticament de manera amb el sòl voltant. S’utilitzaran dos tipus de paviment indicador: 

o Paviment tàctil indicador direccional: Per senyalar itinerari per vianants accessible 
així com la proximitat a elements de canvi de nivell. És constituït per peces o 
materials amb acabat superficial continu acanalat. Fondària màxima de 5 mm. 

o Paviment tàctil indicador d’advertència: Constituït per peces o materials amb 
botons de forma troncocònica i alçada màxima de 4 mm, essent la resta de les 
característiques les indicades per la norma UNE 127029. El paviment es disposarà de 
manera que els botons formin una retícula ortogonal orientada en el sentit e la marxa, 
facilitat així el pas d’elements amb rodes. 

 

   
 

 Quan l’itinerari per vianants accessible no disposi de línia de façana o element horitzontal que 
materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl, aquest es substituirà per una franja de 
paviment tàctil indicador direccional, d’amplada de 40 cm, col·locada en el sentit longitudinal a 
la direcció del trànsit per vianants, servint de guia o enllaç entre dues línies edificades. 
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 Per indicar proximitat a elements de canvi de nivell, el paviment tàctil indicador s’utilitzarà de 
la següent manera: 

o A rampes i escales es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus 
direccional, a ambdós extrems de la rampa o escala i en el sentit transversal al trànsit 
de vianants. L’amplada de dites franges coincidirà amb el de la porta d’accés i fons de 
1,20 m. 

o A ascensors es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional 
davant la porta de l’ascensor, en tots els nivells i en el sentit transversal al trànsit de 
vianants. L’amplada coincidirà amb el de la porta d’accés i el fons de 1,20 m. 

 Els punts de creuament entre l’itinerari per vianants i el vehicular situats a diferent nivell es 
senyalitzaran de la següent manera: 

o Es disposarà una franja de paviment tàctil indicador direccional d’amplada 80 cm 
entre la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat 
a nivell del sòl i l’inici del gual de vianants. Dita franja es col·locarà transversal al 
trànsit per vianants que discorre per la vorera i estarà alineada amb la corresponent 
franja senyalitzadora ubicada al costat oposat de la calçada. 

o Per advertir la proximitat de la calçada en els punts de creuament entre l’itinerari per 
vianants i per vehicles, es col·locarà sobre un gual, una franja de 60 cm d’amplada de 
paviment tàctil indicador de botons a tota la longitud de la línia de trobada del gual i la 
calçada. 

 Els punts de creuament entre l’itinerari per vianants i per vehicles, quan siguin al mateix nivell, 
es senyalitzaran mitjançant una franja de 60 cm d’amplada de paviment tàctil indicador de 
botons que ocupi tota l’amplada de la zona reservada per l’itinerari de vianants. Per facilitar 
l’orientació adequada al creuament, es col·locarà una franja de paviment indicador direccional 
de 80 cm d’amplada entre la línia de façana i el paviment indicador de botons. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX1: 
 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES. 
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EL PLA I LA FASE DE PROPOSTA:  
 
Un cop recollida la informació de totes i cadascuna de les barreres arquitectòniques, de 
manera ordenada, i per cada àmbit, i un cop establertes les actuacions que cal realitzar 
per a eliminar-les, la fase de proposta del Pla d’Accessibilitat no és més que una 
ordenació i agrupació d’aquestes dades per a cadascun dels àmbits. 
 
Aquesta fase de proposta s’ha de realitzar amb un contacte estret amb els 
responsables municipals, tot i que el més adient és posar aquestes dades a disposició 
d’electes, tècnics i operadors municipals per tal que les puguin gestionar i modificar 
segons les disponibilitats i voluntats municipals. 
 
 
INTRODUCCIÓ ALS CRITERIS DE PRIORITZACIÓ:  
 
 
Envers les actuacions a realitzar, especialment a la via pública i als edificis, sovint els 
responsables municipals tenen la prioritat de les actuacions perfectament identificades. 
 
Malgrat això en aquest document s’aporta un recull de criteris de priorització , per tal 
que s’escullin aquells que poden ser de més interès si es vol reflexionar envers les 
actuacions a portar a terme. 
 
Abans de fer el recull de criteris, presentem una breu introducció on es descriuen els 
principis bàsics  sobre els quals establirem els criteris a prendre. 
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PRINCIPIS PER A LA PRIORITZACIÓ 

 
En un pla teòric podem establir a priori uns principis que poden semblar els més lògics 
per a la priorització de les propostes. L’ordre d’enumeració d’aquests principis no 
correspon a l’ordre natural, és a dir, es pot escollir l’ordre que es vulgui. També cal 
destacar que alguns dels principis poden estar en contradicció d’altres i, per tant, caldrà 
escollir quins principis es volen prioritzar envers quins altres. 
 
RENDIBILITAT SOCIAL I UTILITZACIÓ:  Les actuacions han de beneficiar al major 

nombre de persones. Cal tenir en compte el grau d’utilització de les 
infrastructures i els equipaments de cara a determinar els elements clau a 
avaluar i actuar-hi.  

 
EQUITAT TERRITORIAL:  Un pla ha de preveure accions que ofereixin millores 

perceptibles a tot el territori d’estudi. Malgrat que les actuacions es concentren 
en les zones més cèntriques o històriques cal mantenir un mínim criteri 
d’equitat territorial. 

 
COORDINACIÓ I APROFITAMENT AMB I PER A ALTRES PLANS  MUNICIPALS:  

Cal tenir en compte l’existència d’altres actuacions planificades amb incidència 
en el pla d’accessibilitat i coordinar aquestes previsions amb les propostes que 
defineixi el pla d’accessibilitat. S’entén la coordinació en un sentit bilateral, 
adaptant aquells plans municipals al pla d’accessibilitat o a l’inrevés. En el 
sentit de l’aprofitament cal tenir en compte els majors efectes laterals que 
tinguin certes millores en altres àrees municipals, com benestar social, medi 
ambient, etc. 

 
DISPONIBILITAT ECONÒMICA:  Tenir en compte les disponibilitats econòmiques 

municipals per fer front a les actuacions proposades. En aquest sentit un altra 
factor de decisió important és estudiar la possibilitat d’aconseguir fonts de 
subvenció específics per a millores de l’accessibilitat, o altres fons de 
subvenció indirectes que beneficiïn les actuacions d’accessibilitat, per poder 
abordar aquestes actuacions de manera prioritària. 

 
FACILITAT TÈCNICA: Prioritzar aquelles actuacions més senzilles d’implementar i 

que, per tant, portaran menys temps de tenir-les acomplertes. D’aquesta 
manera es treballa per assolir resultats tangibles a més curt termini i la població 
se’n comença a beneficiar abans. 

 
DEMANDA SOCIAL:  Aquelles demandes detectades per part de la població, de forma 

individual o col·lectiva. Aquestes demandes poden ser detectades gràcies al 
contacte personalitzat amb la població, via consultes més o menys àmplies o 
involucrant la població en processos participatius socials. 

 
URGÈNCIA:  Cobrir les peticions puntuals que responen a necessitats reals d’usuaris 

concrets, com per exemple els guals a l’entorn immediat d’una residència de 
persones amb discapacitat o d’una residència geriàtrica, o bé esmenar 
situacions de perill per a la població en general i especialment per persones 
amb mobilitat reduïda abordant  l’existència de paviments lliscants, desnivells 
sense baranes, etc.  
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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
 
A continuació oferim un recull de criteris de priorització per a les actuacions, per tal que 
se n’escullin les que es puguin considerar més adients. 
 
 
URGÈNCIA: PETICIONS PUNTUALS I PUNTS PERILLOSOS O S IGNIFICATIUS:  
 
Les màximes prioritats que creiem que s’han d’atendre son les peticions puntuals, i els 
punts perillosos. Molt probablement al llarg dels anys els serveis tècnics municipals ja 
han estat atenent aquestes urgències, però sempre pot ser que en vagin apareixent de 
noves, en el dia a dia de l’evolució del municipi. En tot cas a nivell de pla d’accessibilitat 
creiem que caldrà preveure assignacions pressupostàries per a aquest tipus de partida: 
 

1. Per a les peticions puntuals de guals demanats per persones o associacions, 
guals que són imprescindibles per a l’autonomia personal de determinades 
persones o grups de persones. 

2. En punts perillosos, aplicació de millores imprescindibles per a aplicar aquelles 
accions de manteniment que es puguin establir com a urgents. 

3. Finalment en altres indrets o punts del municipi que encara que no siguin 
perillosos però si es pugui efectuar una acció puntual, com és reubicar elements 
que estan interrompent un pas o malmetent un pas que pot ser important per al 
municipi. 

 
Per a aquestes actuacions puntuals urgents el pla pot establir un pressupost específic. 
 
 
PUNTS SINGULARS D’INTERÈS:  
 

1. Equipaments específics per a les persones amb discapacitat: residències de 
persones amb discapacitat, associacions, oficines i CAD (Centre d’Assistència al 
Disminuït), etc. 

2. Equipaments específics per a la gent gran: residències de gent gran, CAP, i 
altres equipaments per a la gent gran com son llars i casals d’avis. 

3. Equipaments per a la població en general, separant els equipaments d’interès de 
barri – per exemple un mercat - i equipaments d’interès de ciutat – per exemple 
un auditori. En els carrers, tot i que no és tant evident, es poden establir carrers 
d’interès de barri i d’interès de ciutat. 

 
 
ZONES D’INTERÈS PÚBLIC, I POLARITZACIONS CONCRETES DEL MUNICIPI:  
 
 

1. Zones comercials – BCD (Bussiness Center District) zones de botigues de gran 
afluència, com a concepte de zona prioritària general de ciutat; quan més cèntric 
més usat pel públic, i per tant més benefici social. 

2. Grans polaritzacions del municipi: platges i punts d’alt interès turístic. 
3. Connectivitat a altres espais lúdics: parcs i jardins, parcs naturals, zones de 

passeigs, punts naturals de trobada per a la gent gran. 



 5 

4. Espais urbans de molt alt interès com poden ser carrers o zones de: festes 
majors, fires al carrer, “mercadillos” setmanals, altres esdeveniments populars 
que es facin amb certa periodicitat. 

 
TIPUS DE CARRER ANALITZAT:  
 

1. Carrers estrets (amplada inferior a 6 m) que tenen voreres estretes. A més 
aquests carrers estan en els casc antic, i són d’alt ineteres. 

2. Carrers amb amples de vorera correctes però que només precisen reubicació 
d’elements. 

3. Carrers que precisen ampliació de voreres. 
4. Carrers sense urbanitzar i/o voreres a carreteres. 

 
TRAMA URBANA:  
 

1. Trama urbana cada cop més densa: vies principals i vies secundàries (concepte 
de “súper - illes”). 

2. Expansió de les zones cèntriques, tipus taca d’oli, abordant gradualment la 
perifèria. 

3. Connectivitat de punts distants, de barris de creixements puntuals i que estan a 
una certa distància del centre històric.  

4. Itineraris alternatius a carrers amb fort pendent. 
 
En la priorització per trama urbana es pot aplicar una valoració matemàtica, basada en 
el concepte de Índex d’interès de carrer i índex d’interès de Zona, similar al IIL i IIZ per 
als transports, però aplicat a l’urbanisme, amb coeficients indirectament proporcionals a 
les distàncies, degut a la baixa tendència de fer llargs o molt llargs itineraris a peu i 
potenciant alternatives de mobilitat com són els transports públics, els transports privats 
i la bicicleta. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ I LA RENDIBILITAT SOCIAL : 
 
Si bé és cert que a nivell TEÒRIC els censos de persones amb discapacitat amb dades 
de la seva distribució en el territori, i quines tendències de mobilitat tenen podrien 
aportar moltes dades sobre les necessitats, a nivell PRÀCTIC podem afirmar que no 
acostumen a aportar resultats factibles ni útils.  El primer motiu és que el cens de 
persones amb discapacitat no és fàcil de trobar, i en cas de que es tingui, habitualment 
no està ben actualitzat, o sense les dades suficients (per exemple quins van amb cadira 
i quins no, i els seus punts de destí). El segon motiu és que per l’experiència sabem 
que on hi ha més densitat de població, hi ha més persones amb discapacitat, és a dir la 
densitat de població de persones amb discapacitat segueix la mateixa distribució que la 
densitat de població general. L’exemple més clar és el dels autobusos, els que més 
PMR porten o poden portar són sempre els busos que més càrrega porten.  
 
Una altra possibilitat és estudiar el cens de persones grans, per districtes censals, 
observant la distribució del municipi per piràmides d’edat. Aquest estudi que l’hem 
portat a terme en determinats municipis sempre dona com a resultat que les tendències 
acostumen a ser similars a les de centralitat, és a dir, de començar a actuar en els 
cascs històrics dins el conjunt del casc urbà del municipi, i que sovint l’ajuntament ja ha 
actuat amb la conversió de carrers amb plataforma única plenament accessibles. 
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Finalment, i per criteris de creixements especials del poble o ciutat, amb nuclis urbans 
molt concrets ja siguin nous o en moments històrics de grans creixements migratoris 
del municipi. Quan son nous acostumen a tenir elements d’urbanització amb un alt 
nivell d’accessibilitat, i quant son distants en aquests casos parlem de connectivitat des 
de nuclis distants al casc urbà històric o consolidat. 
 
 
TRANSPORTS PÚBLICS I LA SEVA ÀREA D’INFLUÈNCIA:  
 
Una altra possibilitat és establir les zones prioritàries d’actuació per a la millora de 
l’accessibilitat a les immediacions de les línies de transport públic – especialment busos 
– i les seves àrees d’influència. Aquesta priorització respón a l’idea d’assolir 
l’autonomia personal, - sempre i quant els transports públics siguin accessibles - 
segurament perquè els traçats responen a estudis o realitats del que és més factible 
per a la mobilitat i transitabilitat. 
 
Aquest criteri agafa una consistència dubtosa entre el que ja hem comentat sobre 
l’interès de barri i l’interès de ciutat. La connectivitat dels itineraris a peu no té perque 
ser la mateixa que els itineraris amb transport públic. 
 
Una altra possible contradicció a aquest criteri és que moltes vegades les parades de 
bus es posen més on l’espai urbà i viari ho permeten, que no pas on convindria que es 
posessin, o el que és el mateix però dit d’una altra manera, de vegades en els carrers 
estrets no hi ha transport públic i en canvi seria molt important que fossin accessibles. 
 
 
COMPROMISOS POLÍTICS I AJUST A LA DISPONIBILITAT MU NICIPAL:  
 
És innegable que, a part de les qüestions tècniques, la previsió d’actuacions s’haurà 
d’ajustar per una banda a les decisions municipals i altres compromisos adoptats pels 
electes, i per altra banda s’haurà d’ajustar als difícils equilibris de previsions 
pressupostàries municipals. 
 
Compromisos electorals: 
 

1. P.A.M. (Pla d’actuació de Mandat o Pla d’actuació Municipal) 
2. Grans remodelacions del poble o ciutat: per exemple la construcció d’un 

aparcament soterrat al centre, o la reurbanització integral d’una zona, etc.) 
3. Carrers malmesos, antics o que es veuen desarreglats, i que donen mala imatge 

al municipi. 
 
Compromisos adptats en processo de participació ciutadana o altres: 
 

1. Carrers amb pressió veïnal, o per recollida d’opinions per participació ciutadana i 
els compromisos que se’n desprenen. 

2. Carrers amb zones de perill, que han rebut o poden rebre denúncies. 
3. Compromisos que provenen de les reivindicacions dels col·lectius, per peticions 

concretes o també per processos de participació ciutadana . 
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En aquest punt hi ha dos condicionants a tenir en compte que no faciliten gens la fena 
dels electes: 
 
El primer és que a nivell governamental (ni estatal ni autonòmic) hi ha lleis però no hi 
ha previsió pressupostària per a refer els municipis en accessibles. El segon 
condicionant prové dels calendaris, els compromisos polítics només poden ser com a 
molt a quatre anys vista que dura un mandat. 
 
EXEMPLE MATEMÀTIC FINAL SEGONS APLICACIÓ DE CRITERI S: 
 
 

KT ANALISI EN LA VIA PÚBLICA (TRAMS DE CARRER) 
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TOTAL 

PONDERACIÓ:  3 2 2 1 2 2 1 3   
Carrer 1 2 2 8 4 9 5 3 2 67 
Carrer 2 4 5 4 4 3 4 8 7 76 
Carrer 3 3 1 3 10 2 6 5 2 50 
Carrer 4 10 3 8 5 3 4 8 7 99 
Carrer 5 2 5 7 5 4 2 7 7 78 
Carrer 6 9 10 3 4 7 7 9 2 100 
Carrer 7 0 7 6 6 2 7 10 1 65 
Carrer 8 7 7 7 7 2 8 5 5 97 
Carrer 9 9 8 1 7 3 4 2 9 95 
Carrer 10 5 10 8 2 0 2 6 8 88 

          
KT ANALISI EN ELS EDIFICIS     
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        TOTAL 

PONDERACIÓ:  3 2 2 1           
Edifici 1 5 6 7 7         47 
Edifici 2 4 1 9 10         43 
Edifici 3 8 6 7 8         57 
Edifici 4 9 7 9 1         61 
Edifici 5 4 9 9 4         50 

          
KT ANALISI EN ELS TRANSPORTS (PARADES) 
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          TOTAL 

PONDERACIÓ:  3 2 2             
Parada 1 4 2 9           33 
Parada 2 3 7 0           22 
Parada 3 1 4 0           12 
Parada 4 9 0 0           29 
Parada 5 4 0 1           15 
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