
Generalitat de Catalunva
Departament de Beneitar Social i Família
Secretaria General
Area de Promoció de /?ccessibilitat
i de Supressió de Barreres

Associació Minusválids i Cuidadors (AMICU)
Avinguda Pompeu Fabra, 58, Bloc C,2n,3a
088&0 Cubelles

Adjuntem l'informe que, al respecte, han emés els nostres serveis técnics.

Benvolgut senyor,

En relació amb la vostra consulta

referéncia a l'assumpte següent:

Passos de vianants del nucli

Gubelles

Barcelona,23 de maig de 2013

Plaga de Pau Vila,
08039 Barcelona
Tel. 93 483 17 87

BA 16/13

d'aplicació de la normativa d'accessibilitat, en
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Cordialment.

M. Gemma Pifarré

Cap de I'Area



Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Secretaria General

Area de Promoció de l'Accessibilitat
I de Supressió de Barreres

BA16/13: Associació Minusválids i Cuidadors (AMICU)
Avinguda Pompeu Fabra,58, Bloc C,2n,3a
08880 Cubelles

Assumpte: Passos de vianants del nucli antic
Cubelles

Sol'licitud: Compliment de la normativa d'accessibilitat.

INFORME

ANTECEDENTS:

Ens informen que recentment s'han remodelat les vies del casc antic de Cubelles
sense que s'hagi posat cap tipus de pavimentació táctil que permeti a les
persones cegues identificar on es troben els passos de vianants.

Sol.liciten informació respecte si aquesta actuació s'adequa a la normativa i

quines mesures correctives caldria que s'efectuessin.

NORMATIVES D'APLICACIÓ:

a) Decret 135/1995. de 24 de marc.

Els apartals 1.2.2 i 1.2.3 de I'annex 1 indiquen:

1.2.2 Guals adaptats.

El gual de pas de viananfs es considera adaptat quan compleix els
requisits següents:
L'amplada lliure mínima és d'1,20 m.

La vorera del guals'enrasa amb la calgada. EIs cantells s'arrodoneixen o
aixamfranen a 45 graus.

El pendent longitudinal del gual és com a máxim del 12%. El pendent
transversal máxim és del 2%.

Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.

1.2.3 Passos de vianants adaptats.

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera
adaptat quan compleix e/s segúents requisits:

Salvar el desnivell entre Ia vorera i la calgada amb un gual de vianants
adaptat.
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b) Ordre VIV 561/2010 d'1 de febrer.

Preveu 2 tipus de paviment indicador;

a) Una franja de 0,80 m d'amplada de paviment táctil indicador direccional
(amb estries) entre Ia fagana i el pas de vianants, col'locat perpendicular al
sentit de circulació dels vianants.

b) Una franja de 0,60 m de paviment d'adverténcia (de botons) situada a
l'extrem del gual, al llarg de la zona de contacte amb la calgada.

ASPECTES A CONSIDERAR:

a. L'objectiu de la senyalització a que fa referéncia el Decret 13511995 és,
precisament, permetre que les persones cegues puguin localitzar la ubicació
del pas de vianants.

A Catalunya s'ha emprat un paviment d'estries perpendiculars al sentit de
circulació de la vorera, amb una amplada variable entre 40 i 80 cm, que va
des de la fagana (element que fa de guia) fins a l'inici del gual. Tenint en
compte el que estableix l'Ordre VIV 561 12010, aquest encaminament hauria
de tenir una amplada de 0,80 m.

b. Pel que fa al paviment d'adverténcia, no és habitual el seu ús a Catalunya, ja
que el punt on s'interromp l'encaminament coincideix amb I'inici del pla
inclinat del gual, factors que permeten detectar-lo suficientment.

En el cas de vies de plataforma única (aquelles en que la vorera i la calgada
es troben al mateix nivell), atés que els vianants tenen preferéncia de pas
permanentment (no hi ha semáfors), no es considera que sigui necessari
afegir un paviment d'advertiment, doncs són els vehicles els que han de
circular amb precaució i aturar-se sempre que algú creui la via. D'altra
banda, el fet que s'interrompi I'encaminament a la calgada permet a les
persones cegues identificar en quina part de la via es troben.

La introducció d'un sistema d'adverténcia nou, si es realitza de manera
puntual i discontinua, pot generar situacions de confusió i perillositat, ja que
I'alternanga de vies amb senyalitzacio¡rs dife¡'ents ar-rgmenta la probabilitat
que els usuaris interpretin erróniament una situació confiats en que trobaran
un indicador que no hi és.

Per aquest motiu, en aquells llocs on no sigui tradició, considerem adequat
que la introducció d'aquest nou sistema de senyalització d'adverténcia, amb
paviment de botons, tan sols s'efectui quan es planifiqui una intervenció
global que afecti tot un territori clarament definit i no en intervencions
puntuals o d'abast limitat.
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CONCLUSIONS:

Caldria senyalitzar els passos de vianants amb un paviment táctil direccional de
0,80 m d'amplada, centrat amb el gual, amb les estries perpendiculars al sentit
de circulació i que, comengant a la fagana, arribi fins I'inici del gual o fins uns 40
cm abans de la zona de vehicles si es tracta de vies de plataforma única.

Els informem que, posats en contacte amb els serveis técnics de Cubelles per
via telefónica, ens han indicat que, per motius de gestió d'obra, es va avangar el
pintat dels passos de vianants, peró que tenen previst posar la pavimentació
táctil de manera immediata.

Barcelona ' 23 de maig de 2013' 
Vist i prau

Arquitecte - Responsable técnic
d'accessibilitat
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M. Gemma Pifarré i Matas
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