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Senyor,

Ha tingut entrada en aquesta Area la vostra petició d'assessorament sobre
l'adequació d'uns elements urbanístics instal'lats al carrer Joan Roig i Piera de
Cubelles. Ens informeu que es tracta d'unes pilones de formigó d'1 m de llarg,
0,20 m d'ample i0,19 m d'algada, que han provocat moltes caigudes de
vianants en poc temps.

A la vista de les fotografies aporlades sembla que aquests elements tenen la
funció de separarlazona de pas de vehicles de la zona de vianants perevitar
la circulació i l'estacionament de vehicles en aquesta zona.

Pel que fa a la normativa de condicions d'accessibilitat els informem del
següent:

El Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de /'accessóilitat i de supressió de barreres
arquitectóniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat, estableix, al punt 1.3.2
de l'annex que "els elements pei' in'lpedir el pas de vehicles estan separats a
una distáncia mínima de 0,90 m itenen una alcada mínima de Q.80m."

La normativa básica estatal també resulta d'aplicació de manera simultánia al
Decret 13511995. Al respecte, l'Ordre VIV 561/2010, d'1 de febrer, per la qual
es desenvolupa el document técnic de condiciones basiques d'accessrbilitat i
no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, disposa
a l'article 29 respecte les pilones (bolardos):

" _áreas de uso peatonal tendrán una
altura situada entre 0.75 v 0,90 m. un ancho o diámetro mínimo de
10 cm v un diseño redondeado v sin aristas. Serán de un color que
contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su
tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se
ubicarán de forma alineada, y en ninqún caso invadirán el itinerario
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peatonal acces-ible ni reducirán su anchura en los cruces u otrgs punt.os
del recorrido."

En conseqüéncia, i d'acord amb la informació aportada, aquestes pilones no
compleixen ni s'ajusten a la normativa vigent, i per tant, no són adequades,
ja que per la seva poca algada i manca de contrast cromátic poden provocar
que molta gent s'hi entrebanqui, sobretot les persones amb déficits
visuals i/o amb dificultats de mobilitat.

Per tot l'exposat, considerem que l'actuació a realitzar
pilones instal.lades per unes altres que s'adequln a
característiques que estableix la normativa:

o Algada entre 0,80m i0,90m
o Amplada o diámetre mínim de 10 cm
o Disseny arrodonit i sense arestes

, o Separats entre elles a una distáncia mínima de 0,90m
o Color que contrasti amb el paviment

Atentament,
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dimensions i
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Barcelona, 8 de febrer de 2013
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