ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

!
!
!

!

PLA D’ACCESSIBILITAT URBANISTIC
DE MIG NUCLI ANTIC DE

L’ESCALA
!

!
!
!
!

!
Juliol 2017

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

Nota important:
Queden rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del
copyright (ROVIRA-BELETA Accesibilidad, S.L.P.) sota les sancions establertes per
la Llei, la reproducció total o parcial amb ànim de lucre d’aquesta obra per qualsevol
procediment, inclòs la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució
d’exemplars mitjançant el lloguer, compra o préstec públic.
© Enrique Rovira-Beleta Cuyás (2.017)
www.rovira-beleta.com

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

PLA D’ACCESSIBILITAT URBANISTIC DE MIG NUCLI ANTIC DE L’ESCALA

I. MEMORIA
1. INTRODUCCIÓ
2. ACCESSIBILITAT
3. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI
4. NECESITATS I OBJECTIUS DEL PLA
5. METODOLOGIA GENERAL DEL PLA

II. NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
1. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
2. LEGISLACIÓ ESTATAL

III. PLA D’ACTUACIÓ EN L’ESPAI URBÀ
1. INTRODUCCIÓ
2. DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI
3. DIAGNÓSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL
3.1 Estudi de voreres
3.2 Estat del paviment
3.3 Passos de vianants
3.4 Guals vehiculars
3.5 Elements de mobiliari urbà
4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
4.1 Criteris de la proposta general
4.2 Propostes d’actuació per a tipologies de carrers
4.3 Propostes d’actuació prioritaria
4.4 Reubicació d’elements
5. RESUM DE PRESSUPOSTOS
6. PLÀNOLS I FITXES

C/ LORETO 54, PRAL. 2ª 08029 BARCELONA. TEL.- 93-321.99.47 FAX.- 93-321.97.31 www.rovira-beleta.com

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

PLA D’ACCESSIBILITAT URBANISTIC DE MIG NUCLI ANTIC DE L’ESCALA

I. MEMORIA
1. INTRODUCCIÓ
La societat europea experimenta un creixent envelliment de la població. En l'actualitat, a
Espanya viuen al voltant de 3.800.000 persones amb alguna discapacitat o amb
limitacions que han causat o poden arribar a causar discapacitats, la qual cosa,
expressat en termes relatius, representa un 9% de la població total. D'acord amb les
dades de l'Institut Nacional d'Estadístiques, a Catalunya existeixen al voltant de
1.812.000 de persones majors de 60 anys, que representen un 24% de la població total
i en la Comarca de Girona hi ha 11.604 persones amb discapacitat el que representa un
6.2% del total de la població.
Davant d'aquest escenari hem de reflexionar i tenir en compte que tots, en alguna etapa
de les nostres vides, tindrem algun tipus de discapacitat o afectació de la mobilitat.
És de destacar que l'indicador més freqüent entre les persones amb mobilitat reduïda és
la dificultat per desplaçar-se fora de la llar, que afecta a un 60% de les persones amb
discapacitat majors de 6 anys, seguida de la discapacitat per a realitzar tasques de la
llar i d’altres relacionades amb la motricitat. La segueixen en importància quantitativa les
discapacitats sensorials, mentres que les discapacitats cognitives, aprenentatge, relació
i comunicació tenen una prevalença sensiblement menor, que cada dia augmenta.
A conseqüència d'aquesta situació, és imprescindible encarar un pla amb l'objectiu
d'implementar mesures d'accessibilitat, identificant les veritables necessitats de la
totalitat dels habitants de la ciutat.
Abordar un Pla d'Accessibilitat és afrontar un compromís amb tots els habitants de la
ciutat i també amb les generacions futures, entenent que:
L'ús de l'espai urbà és un dret ciutadà; en ell coincideixen i s'expressen diversos
col·lectius socials i culturals, d'edat i gènere diferents. Per això, el dret a l'accessibilitat a
l'espai urbà és també un dret ciutadà.
L'accés a l'espai públic representa, a més, accessibilitat a la informació i intercanvi,
accessibilitat a les oportunitats, accessibilitat a la formació i a l'ocupació i accessibilitat a
les ofertes urbanes.
Un Pla d'Accessibilitat ha de ser particularitzat i adequat a l'escala i situació de
cada municipi, tenint en compte en detall l'estat actual del mateix i preveient el seu
desenvolupament futur.
És tasca del Pla d'Accessibilitat (PA) proposar les intervencions i els criteris necessaris
que hagin d’implementar-se en els entorns de l'espai urbà, incloent l'estudi dels
aspectes de la comunicació, per aconseguir aquests objectius
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2. ACCESSIBILITAT
2.1 Accessibilitat i mobilitat
El concepte d’"accessibilitat" sorgeix amb una connotació positiva a l’eliminar els termes
d'adaptació, practicabilitat o supressió de barreres arquitectòniques.
"Accessibilitat" i "Mobilitat" són conceptes complementaris. Moures, traslladar-se o
desplaçar-se amb facilitat i comoditat ha de poder realitzar-se de manera autònoma. La
mobilitat a les ciutats es manifesta en diferents modes de desplaçament: a peu, en
bicicleta, en transport públic o en vehicle particular, entre altres.
Els desplaçaments a peu, en sectors en què l'escala ho permet, adquireixen cada
vegada més rellevància perquè es tracta d'una manera de desplaçament que possibilita
una relació més estreta entre els veïns, a més de ser una forma de desplaçar-se
sostenible i saludable.
L'ús de la bicicleta també comença a imposar-se com un dels modes de desplaçament a
fomentar, sempre que la topografia de la ciutat ho permeti.
Així mateix, és important comptar amb un transport públic adequat i accessible ja que
d'aquesta manera es podrà incentivar la seva utilització en detriment de l'ús del vehicle
particular amb els conseqüents beneficis per a la ciutat, com ara la reducció de la
congestió, de la contaminació ambiental, de les limitacions d'aparcament i de l'ocupació
de l'espai públic, solucions que repercutiran en la reutilització dels llocs de trobada que
representen els carrers, molts dels quals es troben actualment col·lapsats pel vehicle
particular, restant espai al vianant.
L’Accessibilitat, per tant, és un instrument imprescindible per aconseguir aquesta
transformació i arribar a un equilibri a les nostres ciutats, pensant en les limitacions
d'avui i preveient els del futur.
2.2 Usuaris i beneficiaris
És evident que els "usuaris" de la ciutat són tots els que hi resideixen o la visiten: des
dels nens i joves, fins als adults i la gent gran, independentment de les seves capacitats
funcionals.
Per tant, quan analitzem una ciutat i establim els criteris per a la seva transformació,
hem de pensar en els diferents col·lectius que la conformen i molt especialment en les
persones que tenen dificultats per caminar, usuaris de cadires de rodes o persones amb
diferents discapacitats, visual, auditiva i cognitiva.
Tots els ciutadans són beneficiaris potencials al millorar l'accessibilitat de la ciutat en la
qual habiten (o visiten), mitjançant un procés de transformació cap a una ciutat
accessible sota els criteris del Disseny per a Tothom / Disseny Universal.
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3. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI
3.1 Emplaçament geogràfic
El municipi de l'Escala pertany a la comarca de l'Alt Empordà, a la Província de Girona.
Té una extensió de 16,3 Km2 de superfície i es troba a una altitud de 14 m sobre el nivell
del mar.
Les principals vies de comunicació del municipi son:
GI-623 Enllaça L’Escala amb l’AP-7 a l’altura d’Orriols.
GI-632 Enllaça L’Escala amb la C-31 a l’altura d’Ullà.
GIP-6307 Enllaça la GI-623 amb San Martín d’Empuries.
GIV-6322 Enllaça L’Escala amb la C-31 a l’altura d’Albons.
3.2 Dades sociodemogràfiques i socioeconòmics
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2016 la població total del
municipi era de 10.400 habitants dels quals 50,88% són homes i 49,12% dones.
L'increment relatiu de la població segons el cens del 2015 va ser del 1,2%.
En relació a l'edat, la població està estructurada de la següent manera: 14,17% dels
habitants té entre 0 i 14 anys; 65,03% té entre 15 i 64 anys; 18,13% té entre 65 i 84
anys; i 2,67% té més de 85 anys.
L'economia del municipi es va sostenir principalment de l'agricultura i la pesca fins a la
dècada de 1960, en què l'augment del turisme va fer donar un tomb a l'economia. Les
petites empreses van desaparèixer a favor de la construcció, el comerç i la indústria del
salaó de l'anxova, que actualment posseeix denominació de qualitat.
4. NECESITATS I OBJETIUS DEL PLA
4.1 Necessitat de redacció d’un Pla d’Accessibilitat
Quan s'aborda un procés de transformació de l'espai urbà en una ciutat hem de tenir en
compte que aquest no pot realitzar-se sense comptar amb una visió de conjunt i sense
disposar d'un diagnòstic de la situació actual.
Cal detectar les deficiències en cada cas, proposar les intervencions en cada àmbit
d'estudi i programar les mateixes d'acord amb el grau de prioritat establert, a més de
conèixer el cost de la intervenció i aplicar el procediment de gestió més adequat amb
l'objectiu d’optimitzar al màxim les accions municipals.
Amb aquest document el Municipi podrà aconseguir l'objectiu previst amb més garanties
d'èxit.
4.2 Objectius
Per aconseguir que aquest procés de transformació de l'espai públic sigui exitòs cal
contemplar els següents objectius:
- Disposar d'un instrument flexible i dinàmic que faci possible la transformació de la
ciutat de cara al futur.
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- Disposar d'un programa d'intervencions que permeti al Municipi establir prioritats
d'acord a criteris predefinits amb l'objectiu de dur-les a terme.
- Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per optimitzar al màxim les
inversions municipals.
- Contemplar les necessitats municipals, les capacitats d'inversió i els recursos humans
disponibles perquè el Pla pugui ser assumit pel Municipi.
- Impartir formació a responsables i tècnics del municipi per fer possible la unificació de
criteris.
4.3 Criteris d’ actuació a la Via Pública
L'objectiu és estudiar la totalitat de l'espai urbà indicat per l'Ajuntament de l'Escala
(carrers, passeigs, places, parcs i jardins) identificant les millores d'accessibilitat.
Reconèixer com s'ha construït i com es construeix en l'actualitat en els espais públics,
identificant les deficiències per esmenarles ràpidament, i evitar cometre’ls en el futur.
5. METODOLOGÍA GENERAL DEL PLA
A continuació explicarem la metodologia general d'elaboració del Pla d'Accessibilitat
(PA) pel que fa als documents de l'àmbit estudiat.
5.1 Activitats de treball de camp al territori
S'efectua, en primera instància, la presa de dades en l'espai urbà. Aquesta tasca la
realitzen els tècnics especialistes, les dades obtingudes s'han bolcat sobre la cartografia
lliurada per l'Ajuntament.
5.2 Avaluació de l’estat actual. Diagnosis d’Accessibilitat
A partir de la digitalització de les dades, i de l'anàlisi realitzat “in situ”, ha estat possible
efectuar un diagnòstic detallat de l'àrea d'intervenció del Pla d'Accessibilitat. Les
observacions que componen el diagnòstic fan referència a les deficiències en
accessibilitat generals trobades al municipi, i a les específiques trobades a l'itinerari
estudiat al detall.
El diagnòstic està acompanyat de recomanacions per a cada cas específic, que
serveixen de base a la proposta elaborada.
5.3 Propostes d’intervenció
Es desenvolupen les propostes d'intervenció d'acord a les prioritats.
Així mateix, es realitza el càlcul dels pressupostos estimatius (d'acord a les bases de
preus consensuats amb els responsables municipals) corresponents a les propostes
d'intervenció.
5.4 Criteris de priorització
La metodologia utilitzada en el moment d'elaborar les propostes d'intervenció permet la
divisió de les propostes d'intervenció en etapes segons la seva prioritat. Els criteris per a
determinar-ho consideren diferents factors relacionats a la naturalesa de cada lloc.
La priorització de les accions està vinculada al format en què estan presentats els
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pressupostos, en determinar en cada tram de carrer el valor específic de cada acció és
possible programar-les segons les necessitats definides per l'Ajuntament com més o
menys urgents.
5.5 Pressupostos estimatius
Després d'haver analitzat els trams del sector d'estudi, es realitza una estimació de
pressupostos. El pressupost estimat està basat en aquest anàlisi.
6. BASES DE PREUS I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
6.1 Bases de preus
Per a la valoració de les intervencions, s'utilitza una base de preus ajustada als preus de
Catalunya; aquestes bases de preus s'han simplificat triant només els preus utilitzats per
pressupostar les intervencions.
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II. NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
Les normatives en que es basarà aquest Pla seran les actualment vigents:
1. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
· Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
· Llei 13/2014 d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya.
· Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades
de gossos d’assistència.
· Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
2. LEGISLACIÓ ESTATAL
· Ordre VIV 561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats.
· Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió
social.
· Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els
drets de les persones amb discapacitat. (La Convenció Internacional sobre els Drets
de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per
l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), i ratificada per España el 3 de
desembre de 2007, va entrar en vigor el 3 de maig de 2008).
· Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels mitjans de
transport per a persones amb discapacitat.
· Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la que es reconeixen les llengües de signes
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones
sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
· Llei 12/2003, de 10 d’abril, sobre gossos d’assistència per a persones amb
discapacitats.
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III. PLA D’ACTUACIÓ EN L’ESPAI URBÀ
1. INTRODUCCIÓ
La via pública és l'espai de la ciutadania. És tot aquell àmbit del terme municipal que
configura la ciutat: els carrers, les places, els parcs i els jardins. Té la facultat d'afavorir
la integració o dificultar-la, de generar identitat o rebuig. Constitueix l'espai públic per
excel·lència i per tant ha de garantir la possibilitat d'ús per a tots per igual.
Històricament els usos de la via pública s'han anat modificant. S'hi generen relacions
dinàmiques amb l'espai i es plasmen les tendències de cada època. La incorporació del
cotxe a principis del segle XX ens arriba avui com una veritable dominació. En l'últim
segle els carrers han estat envaits per una gran quantitat de vehicles que van ocupar
l'espai dels vianants, generant en molts casos barreres infranquejables. Les tendències
de gestió de l'espai públic actualment es plantegen establir un nou equilibri entre el
vianant i el vehicle. Per això és fonamental potenciar la mobilitat del vianant i trobar
mesures alternatives per a l'ús creixent de l'automòbil.
Concebre la ciutat com a espai públic per a tothom és el punt de partida per a
transformar-la des d'un concepte d'accessibilitat. Després les estratègies de disseny i
gestió han de fixar els criteris i intervencions per a què siguin segures, còmodes i
accessibles per a tothom.
1.1 Àmbits d’estudi
L'àmbit d'actuació a la via pública inclou el diagnòstic general de tota la xarxa urbana
municipal, i un estudi detallat, que inclou propostes d'intervenció dels trams de carrers,
places i passejos que componen el sector d'intervenció definit per l'Ajuntament.
1.2 Metodologia d’estudi
Prèviament s'ha realitzat una reunió amb responsables municipals on l'equip tècnic es
va interessar sobre temes relacionats amb l'espai urbà del municipi. Durant el treball de
camp, s'han recorregut tots els trams de carrers definits per l'Ajuntament i també les
places, parcs, jardins i passejos. En els trams del sector d'intervenció s'han recollit les
següents dades:
- Estudi de voreres
Dependent de les característiques de les voreres, aquestes s’han classificat en:

- Carrers amb potencial per a convertir-se en plataforma única, per la seva dimensió
reduïda (<6,40 m d'ample) o bé pel seu flux de vianants: Els carrers d'ús mixt, amb
calçada i voreres, precisen com a mínim de 1,80 m d'ample de vorera a cada costat i
2,50 m d'ample de calçada per al pas d'un cotxe, per tant, si aquestes són menors a
6,10 m, es consideren carrers amb potencial per a convertir-se en plataforma única d'ús
mixt.
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- Encreuaments de vianants
- Semàfors de vianants amb senyalització acústica
Les incidències estudiades en el cas de guals de vianants son:
- Existència de resalt
- Senyalització táctil direccional i d’advertència
- Pendent i radi de gir
- Estat i tipologies del paviment
- Es considera paviment en mal estat quan presenta ondulacions, deteriorament i/o
ressalts per mal disseny o mala col·locació.
- Elements de mobiliari urbà
Es representen en el plànol els elements de mobiliari urbà que no compleixen amb
criteris d'accessibilitat, per estar mal dissenyats o mal ubicats.
Es consideren elements ben ubicats, aquells que es troben del costat extern de la
vorera i que no interfereixen amb l'ample mínim de l’itineari de vianants exigit per la
Normativa.
Es consideren elements ben dissenyats, aquells que no sobresurten més de 15 cm
sense protecció, detectables des del terra. Es tenen en compte diferents paràmetres
d'altures, materials i dimensions mínimes, relacionats amb cada element en particular.
També s'han fotografiat els trams de la via pública destacant aquells punts i elements
representatius que serveixen tant per a reflectir la problemàtica dels mateixos com per
explicar les possibles solucions.
Amb la informació obtinguda en el recorregut de l'àmbit objecte d'estudi s'ha elaborat un
informe d'anàlisi, diagnòstic i recomanacions.
2. DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI
2.1 Sector d’Intervenció
En el Pla d'Accessibilitat de l'Escala, s'ha definit com a sector d'intervenció al sector
conformat pels carrers Quinze de Juny, Carretera de Pedro Martínez, Carrer del Jardí,
Carrer Constitució, Carrer de l'Església i el carrer - sense nom- que uneix a aquestes
dues últimes. El sector objecte d'estudi del Pla ha estat definit de forma conjunta amb
l'Ajuntament, basat en la rellevància del sector dins de la malla urbana del municipi.
S’adjunta:
· Plànol EA·01: Delimitació àrea d’actuació
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2.2 Estudis de pendents
L'estudi de pendents és important per
identificar els trams o àrees on resulta
possible arribar al 100% d'accessibilitat a peu i
on hi ha veritable potencial de l'ús de la
bicicleta o un altre sistema com l'escúter com
a mode de desplaçament alternatiu (pendents
baixes) . En els trams o sectors on el pendent
és mitja i alta, caldrà treballar amb actuacions
puntuals que millorin l'accessibilitat i,
especialment en pendents altes, es donarà
prioritat a l'ús del transport públic com a mitjà
de desplaçament alternatiu.
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3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL
3.1 Estudi de voreres
Les voreres són objecte d'estudi detallat ja que d'elles depèn la possibilitat o no de
realitzar itineraris a peu de manera accessible. S'observa el seu ample d'acord a la
Normativa vigent. També es tenen en compte els pendents transversals i la presència
de mobiliari urbà.
En l'estudi de les voreres del municipi, s'ha observat que un gran nombre de voreres no
compleix amb l'ample definit per la Normativa vigent (1,80 m), el que fa que en molts
punts els vianants estiguin obligats a circular sobre la calçada. Algunes voreres que
complirien amb el que especifica la normativa no arriben a l’ample mínim de pas per
l'existència de fanals, fitons, senyals de tránsit, graons d'accés als edificis, etc.
Les mateixes interrupcions es produeixen en algunes de les voreres que presenten un
ample entre 1,20 m i 1,50 m, de manera que la seva capacitat d'ús es veu limitada,
convertint-se en un itinerari de vianants discontinu i insegur.
La incidència de voreres amb més de 1,50 m d'ample és molt baix.
S’adjunta:
· Plànol EA·02: Amplada de Voreres
· Fitxas: F·02.1 - F·02.2 - F·02.3 - F·02.4 - F·02.5
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3.2 Estat del paviment
L'estat del paviment a les voreres, carrers,
places, jardins i passeigos és fonamental, ja
que determina si aquests espais poden ser
accessibles o no per a tothom.
Es considera paviment en mal estat quan el
paviment presenta ondulacions, deteriorament
i/o ressalts per mal disseny o mala col·locació.
És important i es recomana utilitzar sempre la
mateixa tipologia de paviments per tal
d'aconseguir
una
homogeneïtat
que
proporciona més claredat als vianants,
especialment a les persones amb limitacions
parcials de visió. En qualsevol cas s'han
d'evitar els paviments amb ressalts o
ondulacions, com els paviments de pedra,
llambordes i lloses.
Al municipi s'observa un percentatge alt de
paviments en mal estat.
S'observa l'aplicació de diferents tipus de
paviment, majoritàriament són antilliscants,
texturitzats i en color gris, el que en certa
forma aconsegueix una homogeneïtat en les
voreres existents.
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3.3 Passos de vianants
Els guals de vianants són els elements que garanteixen la continuïtat d'un itinerari,
sense ells, l'accessibilitat es limita als trams de carrer, quedant interrompuda a les
cruïlles de la via pública. Perquè els guals de vianants siguin accessibles, han de
complir amb algunes característiques que s'analitzen en el treball de camp i que es
mostren a la fitxa i els plànols que s'adjunten a continuació.
Els guals de vianants es clasifiquen segons la seva tipología en:
- Gual d’1 pendent (gual 120) – aquests guals precisen de proteccions laterals.
- Gual de 2 pendents (vorera deprimida)
- Gual de 3 pendents (gual barca)
- Elevació de calçada
- Altres guals
També es té en compte la inexistència de guals en cantonades o sectors on hi ha un
encreuament de vianants. Es contemplen els següents paràmetres d'anàlisi en els guals
existents:
- Protecció
- Resalt
- Senyalització táctil al paviment
- Pendent
- Distància lliure de pas
S’adjunta:
· Plànol EA·03: Passos de vianants
· Fitxas: F·03.1 - F·03.2 - F·03.3
3.4 Guals vehiculars
Les sortides de vehicles des de les edificacions exigeixen especial atenció a l'hora de
definir el seu disseny i ubicació perquè no representin un obstacle en l'itinerari de
vianants sobre la vorera.
En la majoria dels casos analitzats en l'àmbit d'estudi, el mal disseny d'aquest element
provoca la interrupció de l'itinerari de vianants per talls abruptes a la vorera, o per
generar graons, ondulacions i/o desnivells. La inserció d'un gual vehicular ha de
preservar sempre l'ample lliure dedicat a la circulació de vianants que, en el cas del
terme municipal de l'Escala, està definit per la normativa en 1,80 m.
S’adjunta:
· Fitxa: F·03.4
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3.5 Elements de mobiliari urbà
Els elements de mobiliari urbà són molt necessaris a la via pública. Perquè aquests
serveixin a totes les persones i no posin en risc l'accessibilitat dels espais públics han
d'estar ben situats i ben dissenyats.
Es consideren elements ben ubicats aquells que es troben del costat extern de la
vorera i que no interfereixen amb l'ample de vianants mínim exigit per la Normativa.
Es consideren elements ben dissenyats aquells que situats a una alçada igual o
inferior a 2,10 m, no sobresurten del parament vertical més de 10 cm, sense un element
fix o sòcol de protecció detectable per persones amb discapacitat visual. Així mateix
existeixen paràmetres de disseny accessible per a cada element i mobiliari urbà que
s'expliquen a la Normativa vigent.
El municipi compta amb una densitat baixa d'elements urbans.
Quant a la seva ubicació sobre la via pública es pot dir que no responen a un criteri
uniforme de col·locació, és a dir, hi ha elements alineats tant a la línia de la vorada com
a la línia de façana, obstaculitzant, moltes vegades, l'itinerari de vianants o limitant la
capacitat d'ús del mateix element.
En relació al disseny del mobiliari cal destacar que el municipi compta amb diversos
bancs de disseny correcte, com les de ferro i fusta. Les elaborades amb formigó,
donades les seves dimensions, no compleixen amb les mesures d’accessibilitat
establertes a la Normativa.
En aquest estudi s'observa també l'existència de 5 semàfors per a vianants sense
senyalització sonora per a persones amb discapacitat visual, ubicats a l’Avinguda de
l’Ave Maria.
S’adjunta:
· Plànol EA·04: Mobiliari urbà
· Fitxes: F·04.1 - F·04.2 - F·04.3 - F·04.4 - F·04.5 - F·04.6 - F·04.7
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4. PROPUESTES D’ACTUACIÓ
4.1 Criteris de la proposta general
La proposta d'intervenció és una conclusió del treball de camp i del diagnòstic, i està
estretament relacionada amb els plans d'estudi de voreres, i amb els plànols de l'estudi
d'elements i mobiliari urbà.
La seva finalitat és posar de manifest les actuacions necessàries en tots els carrers del
municipi.
Es defineixen les següents tipologies de carrers:
· Tipologia “A”:
Carrers > 5,50 m. d'amplada
· Tipologia "B":
Carrers entre 4,90 m. i 5,50 m. d'amplada
· Tipologia "C":
Carrers < 4,90 m. d'amplada
Actuacions prioritàries:
· Tipologia "D1"
· Tipologia "D2
· Tipologia "D3"
· Tipologia "D4"
S’adjunta:
· Plànol PA·01: Tipologies de Carrers
4.2 Propostes d’actuació per tipologies de carrers
· Tipologia “A”
Aplicables als carrers > 5,50 m. d'amplària, en les quals es proposa l'ampliació de
voreres fins a superar 1,50 m. Han de ser reconstruïdes, ja que els afegits difícilment
conformen una vorera en condicions. En aquest cas la vorera i la calçada queden
diferenciades en alçada.
Formen part de la Tipologia “A” els següents carrers:
· C. d'Enric Serra: entre Pl. de l'Església i Avda. de l'Ave Maria
· C. de Santa Màxima
· C. dels Germans Masferrer: entre C. de la Moreneta i Avda. de l'Ave Maria
· C. de Puig Sureda: entre C. del Mar i Avda. de l'Ave Maria
· C. de Perris: amb Avda. de l'Ave Maria
· C. del Port d'en Perris
S’adjunta:
· Plànol PA·02: Tipologia de Carrer “A”

C/ LORETO 54, PRAL. 2ª 08029 BARCELONA. TEL.- 93-321.99.47 FAX.- 93-321.97.31 www.rovira-beleta.com

ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

PLA D’ACCESSIBILITAT URBANISTIC DE MIG NUCLI ANTIC DE L’ESCALA

· Tipologia "B"
Aplicables als carrers entre 4,90 m. i 5,50 m. d'amplària, en les quals es proposa la
construcció de plataforma única d'ús mixt. Aquesta proposta implica portar els carrers i
les voreres al mateix nivell.
Les plataformes úniques han de distingir l'espai de circulació de vianants i vehicular
mitjançant paviments diferenciats. Per reforçar la diferenciació, es proposa la col·locació
d'una franja (de 40 cm d'ample) de paviment tàctil d'advertència en el límit entre els
dos espais al llarg de tot el recorregut, que es potenciarà amb més botons en els passos
de vianants.
Els trams de plataforma única existent, conjuntament amb les plataformes úniques
propostes, ajudaran a configurar una xarxa de carrers de prioritat per als vianants, que
permeti originar recorreguts i zones d'estada.
Formen parte de la Tipologia “B” els següents carrers:
· C. del Port: entre C. de l'Església i C. del Mar
· C. dels Horts: entre C. de l'Església i Avda. de l'Ave Maria
· C. de la Torre: entre C. del General Poch i Avda. de l'Ave Maria
· C. de Sant Pere: entre C. del General Poch i C. de l'Església
· C. de Bonaire: entre C. del Port d'en Perris i C. de l'Avi Xaxu
· C. de l'Església: entre C. de Bonaire i Passeig de Lluís Albert
S’adjunta:
· Plànol PA·03: Tipologia de Carrer “B”
· Tipologia "C"
Aplicables als carrers < 4,90 m. d'amplada, en les que es proposa, la construcció de
plataforma única d'ús mixt amb les mateixes característiques de la Tipologia B.
Formen part de la Tipologia “C” els següents carrers:
· C. del Sol
· C. del Port: entre C. de l'Església i Avda. de l'Ave Maria
· C. dels Horts: entre C. de l'Església i C. del Mar
· C. de Sant Pere: entre C. de l'Església i Avda. de l'Ave Maria
· C. de l'Església: entre C. de Bonaire i C. dels Germans Masferrer
· C. de Perris
· C. de Bonaire: amb C. de l'Avi Xaxu
· C. de Puig Sureda: entre C. del Mar i C. del General Poch
· C. de la Torre: amb C. del General Poch
· Corriol de Bonaire
S’adjunta:
· Plànol PA·04: Tipologia de Carrer “C”
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4.3 Propostes d’actuació prioirtàries
Es proposa com a actuacions prioritàries les intervencions a realitzar en els carrers de
major flux de vianants i vehicular.
S’adjunta:
· Plànol PA·05: Tipologies de Carrers “D”
· Tipologia "D1":
Avinguda de l'Ave Maria
S’adjunta:
· Plànols PA·05.1 - PA·05.2 - PA·05.3 - PA·05.4
· Tipologia "D2":
Passeig de Lluís Albert
S’adjunta:
· Plànol PA·05.5
· Tipologia "D3":
Carrer d'accés a la Plaça Nova des de l'Avinguda de l'Ave Maria
S’adjunta:
· Plànol PA·05.6
· Tipologia "D4":
Carrer de l'Església: entre Ptge. l'Església i C. dels Germans Masferrer
S’adjunta:
· Plànol PA·05.7
4.4 Reubicació dels elements
Aquesta proposta s'aplica tant als carrers, (plataformes úniques) com a les voreres.
Els carrers o voreres definides per a aquesta proposta tenen dimensions correctes però
poden tenir mobiliari urbà mal ubicat o mal dissenyat que ha de rectificar-se.
L'amplada suficient d'una vorera no implica que aquesta no pugui tenir defectes en el
seu paviment, pendents o ressalts.
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5. RESUM DE PRESSUPOSTOS
S’adjunta quadre resum del pressupost per a les actuacions proposades.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Ampliació de vorera de panot, inclou vorada i reducció de calçada
Tipologia de Carrer “A”
C. d'Enric Serra entre Pl. de l'Església i
Avda. de l'Ave Maria

M2

207

125,10

25.895,38

C. de Santa Màxima

M2

846

125,10

105.833,30

C. dels Germans Masferrer entre C. de la Moreneta i
Avda. de l'Ave Maria

M2

1031

125,10

128.976,52

C. de Puig Sureda entre C. del Mar i
Avda. de l'Ave Maria

M2

727

125,10

90.946,59

C. de Perris amb Avda. de l'Ave Maria

M2

236

125,10

29.523,24

C. del Port d'en Perris

M2

78

125,10

9.757,68

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

390.932,71

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs mobiliari urbà i guals de vianants extrems
Tipologies de Carrer “B” i “C”
C. del Port entre C. de l'Església i C. del Mar

M2

470

410,88

193.114,71

C. dels Horts entre C. de l'Església i Avda. de l'Ave
Maria

M2

503

410,88

206.673,83

C. de la Torre entre C. del General Poch i
Avda. de l'Ave Maria

M2

1.672

410,88

686.995,32

C. de Sant Pere entre C. del General Poch i
C. de l'Església

M2

1.243

410,88

510.726,78

C. de Bonaire entre C. del Port d'en Perris i
C. de l'Avi Xaxu

M2

257

410,88

105.596,77

C. de l'Església: entre C. de Bonaire i
Passeig de Lluís Albert

M2

82

410,88

33.692,35

C. del Sol

M2

311

410,88

127.784,42

C. del Port entre C. de l'Església i Avda. de l'Ave Maria

M2

471

410,88

193.525,59

C. dels Horts entre C. de l'Església i C. del Mar

M2

286

410,88

117.512,36

C. de Sant Pere entre C. de l'Església i
Avda. de l'Ave Maria

M2

413

410,88

169.694,42
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C. de l'Església entre C. de Bonaire i
C. dels Germans Masferrer

M2

644

410,88

264.608,24

C. de Perris

M2

966

410,88

396.912,37

C. de Bonaire amb C. de l'Avi Xaxu

M2

735

410,88

301.998,54

C. de Puig Sureda entre C. del Mar i
C. del General Poch

M2

787

410,88

323.364,42

C. de la Torre amb C. del General Poch

M2

319

410,88

131.071,47

Corriol de Bonaire

M2

125

51.360,30

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

3.814.631,89

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Construcció de gual de vianants adaptat
Avinguda de l'Ave Maria

Un

4

1.322,20

5.288,82

Passeig de Lluís Albert

Un

1

1.322,20

1.322,20

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

6.611,02

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Pasos de vianants elevats enrasats amb la vorera
Avinguda de l'Ave Maria

Un

10

726,42

7.264,19

Passeig de Lluís Albert

Un

1

726,42

726,42

C. de l'Església

Un

1

726,42

726,42

C. de Puig Sureda

Un

1

726,42

726,42

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

9.443,46

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Pintar paviment per senyalitzar pas de vianants
Avinguda de l'Ave Maria

Un

1

107,73

107,73

Passeig de Lluís Albert

Un

1

107,73

107,73

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

215,47
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Adaptació acústica de semàfor
Avinguda de l'Ave Maria

Un

5

601,15

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

3.005,73
3.005,73

UNIT.

AMID.

€ · PREU
UNITARI

SUBTOTAL €

ORIENTATIU

Carrer Tipologia “D3” · Carrer d’accés a la Plaça Nova
Senyalització horitzontal en el paviment “Zona 30”

Un

1

356,33

356,33

Aparcament per a PMR (4,00 m x 5,50 m).

Un

2

653,50

1.306,99

SUBTOTAL COST D’INVERSIÓ EN €

TOTAL COST D’INVERSIÓ

1.663,33

4.226.503,61 €
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6. PLÀNOLS I FITXES
Plànol EA·01:

Delimitació de l’àrea d’actuació

Plànol EA·02:
Fitxa F·02.1:
Fitxa F·02.2:

Amplada de Voreres
Estudi de l’amplada de les voreres. Voreres > 1,50 m d’amplada
Estudi de l’amplada de les voreres
Voreres entre 1,20 m i 1,50 m d’amplada
Estudi de l’amplada de les voreres. Voreres ≤ 0,90 m d’amplada
Estudi de l’amplada de les voreres. Plataforma única d’ús mixt
Estudi de l’amplada de les voreres
Inexistència de vorera i Voreres singulars

Fitxa F·02.3:
Fitxa F·02.4:
Fitxa F·02.5:
Plànol EA·03:
Plànol EA·03.1
Plànol EA·03.2
Plànol EA·03.3
Plànol EA·03.4
Fitxa F·03.1:
Fitxa F·03.2:
Fitxa F·03.3:
Fitxa F·03.4:

Cruilles de vianants. Esc.: 1/2000
Cruilles de vianants. Esc: 1/750
Cruilles de vianants. Esc: 1/750
Cruilles de vianants. Esc: 1/750
Cruilles de vianants. Esc: 1/750
Estudi de cruilles de vianants. Passos de vianants
Estudi de cruilles de vianants. Guals de passos de vianants
Estudi de cruilles de vianants. Guals de passos de vianants
Estudi de guals vehiculars. Guals vehiculars

Plànol EA·04:
Plànol EA·04.1
Plànol EA·04.2
Plànol EA·04.3
Plànol EA·04.4
Fitxa F·04.1:
Fitxa F·04.2:
Fitxa F·04.3:
Fitxa F·04.4:
Fitxa F·04.5:
Fitxa F·04.6:
Fitxa F·04.7:

Mobiliari urbà. Esc.: 1/2000
Mobiliari urbà. Esc.: 1/750
Mobiliari urbà. Esc.: 1/750
Mobiliari urbà. Esc.: 1/750
Mobiliari urbà. Esc.: 1/750
Estudi de mobiliari urbà. Papereres
Estudi de mobiliari urbà. Contenidors
Estudi de mobiliari urbà. Senyals de trànsit
Estudi de mobiliari urbà. Fitons
Estudi de mobiliari urbà. Bancs
Estudi de mobiliari urbà. Altres elements: Graons aïllats · Parquímetre
Estudi de mobiliari urbà. Altres elements: Element voladís

Plànol PA·01:
Plànol PA·02:
Plànol PA·03:
Plànol PA·04:
Plànol PA·05:
Plànol PA·05.1:
Plànol PA·05.2:
Plànol PA·05.3:
Plànol PA·05.4:
Plànol PA·05.5:
Plànol PA·05.6:
Plànol PA·05.7:

Tipologies de Carrers
Tipologia de Carrer “A”
Tipologia de Carrer “B”
Tipologia de Carrer “C”
Proposta d’Actuació Prioritària · Tipologies de Carrers “D”
Proposta d’Actuació Prioritària · D1 Avinguda de l’Ave Maria
Proposta d’Actuació Prioritària · D1 Avinguda de l’Ave Maria
Proposta d’Actuació Prioritària · D1 Avinguda de l’Ave Maria
Proposta d’Actuació Prioritària · D1 Avinguda de l’Ave Maria
Proposta d’Actuació Prioritària · D2 Passeig de Lluís Albert
Proposta d’Actuació Prioritària · D3 Accés a la Plaça Nova
Proposta d’Actuació Prioritària · D4 Carrer de l’Església
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Enrique Rovira-Beleta Cuyás
Arquitecte COAC núm. 24.834-7
Director de Rovira-Beleta Accesibilidad, S.L.P.

Barcelona, 31 de Juliol de 2.017
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