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1. EL PLA D’ACCESSIBILITAT DE MATARÓ DEL 1998 
 

Per tal de donar compliment a la llei 20/1991, que determina que tots els municipis de 

Catalunya han de redactar un Pla d’accessibilitat municipal per a l’eliminació de les 

barreres arquitectòniques, l’Ajuntament de Mataró va encarregar al Consorci de 

Recursos per a l’Autonomia Personal (CRID) el Pla d’Accessibilitat del Municipi l’any 

1996, segons conveni signat entre ambdues entitats, en data 28 de novembre del 1996. 

 

El CRID va elaborar els treballs corresponents a la redacció del Pla d’Accessibilitat, i en 

va fer un primer lliurament a finals del 1997, i en lliurament definitiu al mes de 

novembre del 1998. 

 

El Pla de l’any 1998 va contemplar el capítols o àmbits següents: 

 

ÀMBITS DEL PLA 
1. Via Pública 

2. Edificis municipals 

3. Locals de pública concurrència 

4. Transports 
 

El Pla d’etapes per a l’eliminació de barreres contemplava les 5 etapes bianuals 

següents: 

 

ETAPA TEMPORALITZACIÓ 
1 1999 – 2000 

2 2001 – 2002 

3 2003 - 2004 

4 2005 - 2006 

5 2007 - 2008 
 

 

Per tenir un ordre de referència podem resumir algunes dades del Pla: 
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CONCEPTE QUANTITAT 
Carrers estudiats (km) 112,37  

Carrers estudiats (trams) 1.958  

Guals de vianants 2.091  

Edificis municipals 18  

Locals de pública concurrència 114  

Línies de bus regular 5  

Parades de bus urbanes 93 (d’elles 24 interurbà) 

Estacions de FFCC 1 (Renfe, no en detall) 

Parades de taxi 11 

Aparcaments reservats públics 22 
 

El pressupost de les 5 etapes del Pla preveia uns 72 milions de pessetes per als edificis 

municipals i uns 950 milions per a les actuacions a la via pública (PEM). 

 

Per a qualsevol informació addicional, consultar el document del febrer del 1998. 

 

 

2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCESSIBILITAT 
 

Durant els anys següents a la redacció del Pla fins l’actualitat, l’ajuntament de Mataró 

ha anat realitzant successives actuacions, tant en obra nova com en remodelació o 

reforma, vetllant per l’eliminació de barreres.  

 

Els serveis tècnics ens han comentat en ocasions que el vist i plau de les obres final 

s’ha realitzat amb la col·laboració dels representants dels col·lectius, mitjançant 

successives visites conjuntes, on s’han verificat les condicons d’accessibilitat de les 

actuacions realitzades. 
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3. EL PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE MATARÓ 
 

Passat uns 10 anys des del document inicial, l’ajuntament va signar un conveni amb la 

Diputació de Barcelona per a emprendre la redacció del Pla d’accessibilitat Universal, 

que tal com posa al conveni del dia 20 d’octubre del 2005 signat per ambdues entitats: 

 

“MANIFESTEN: 

... 

II.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Mataró disposar d’un Pla d’Accessibilitat 

Universal que comporta, per una banda, actualitzar el Pla d’Accessibilitat de què 

disposen i que bàsicament fa referència a les INFRASTRUCTURES del municipi, i per 

altra banda ampliar-lo amb un document que abordi millores en nous aspectes de 

COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ dels diversos col·lectius envers als serveis que la 

ciutat ofereix a la ciutadania.” 

 

El pla que es presenta en aquest document està basat en una sèrie de dades i 

d’indicadors que permeten una sèrie de millores respecte l’anterior: 

 

4. COMENTARIS GENERALS SOBRE EL PLA D’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI I 
SOBRE LES DADES I INDICADORS DE L’EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DE 
L’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI 
 

El Pla d’Accessibilitat, és un document, es una figura tècnico – legal. A continuació en 

descrivim les característiques i utilitats bàsiques: 

 

- D’obligat compliment per la llei 20/1991. 

- Aborda quatre grans àmbits: via pública, edificis municipals, transports i 

comunicació. 

- És un compromís polític i tècnic per tal d’abordar una transformació gradual de la 

ciutat. 

- Dona consciència municipal de com estem, quin hauria de ser l’escenari final i 

quin ordre de referència tenen les inversions per aconseguir-ho. 
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- Consta de dos grans paquets de feina: per una banda la diagnosi de les 

infrastructures existents i per altra banda la proposta, prioritzada en un pla 

d’etapes d’intervenció. Es pot dir de manera aproximada que la feina de diagnosi 

representa un 95 % i la feina de proposta pot ser del ordre de només el 5 % del 

total dels treballs. (veure gràfic 1). 

- 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 (eficàcia) amb els menors recursos 

possibles i el màxim benefici social (eficiència). 

- S’aprova en el Ple municipal com a Pla d’actuacions, no com a Pla d’Inversions. 

- Cal tenir molt en compte que les previsions d’actuació sovint no es poden fer per 

més enllà de 4 anys, tant perquè es tracte del mandat polític (Pla d’actuació 

Municipal o “de Mandat”) com les successives previsions de transformació de la 

ciutat en 4 anys poden canviar de manera important. 

- Les previsions d’inversió en la pedra són molt més costoses que les previsions 

d’inversió en transports i comunicació, que al costat de les de la pedra són quasi 

bé anecdòtiques. 

 

Amb els indicadors que es presenten en aquest document assolim a més altres 

característiques i utilitats que creiem que són oportunes per a la gestió de 

l’accessibilitat municipal: 

 

- Permeten una actualització periòdica. 

- Permeten sintetitzar un fet complex com és l’estat de l’accessibilitat de tot un 

municipi. 

- Permeten donar l'adequada sensació d'evolució de l’accessibilitat ("les fites 

assolides…", "d'on venim i cap a on anem…"). 

- Es fan amb l’objectiu de que siguin fàcilment explicables i entenibles. Si s’escau 

es poden presentar a la ciutadania via web (“handi – maps”). 

- Es poden actualitzar i explicar, com a mínim, un cop l'any. 

- Les propostes per etapes es poden configurar de manera àgil segons les 

previsions municipals d’altres índoles: grans projectes de remodelació de la 
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ciutat, plans de mobilitat, agenda 21, previsions d’actuació en nous vials o en 

existents, previsions del consistori en determinats manteniments concretes, etc. 

 

Els gràfics següents donen un ordre de referència en quan a càrregues de feina per a 

les fases de diagnosis en front a la formulació de les propostes, i també les càrregues 

de treball pel que a a la diagnosi de les infrastructures. 

 

 
Figura 1: Distribució de feines en la redacció d’un pla d’accessibilitat, i per extensió, per al desenvolupament  

dels indicadors. Un cop feta la diagnosi, la proposta representa un molt petit % de la feina. 
 

 
Figura 2: Distribució de feines de la diagnosi segons el àmbit, tot i que  

aquestes proporcions poden variar segons el municipi estudiat. 
 

 
Figura 3: Distribució de la inversió prevista, segons el àmbit, tot i que aquestes  

proporcions poden variar segons el municipi estudiat. 
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Per tot el que acabem de dir s’estableix d’interès la realització i manteniment o 

actualització de les dades i dels indicadors del Pla d’accessibilitat del municipi. Un cop 

realitzada aquesta feina es poden fer previsions pressupostàries, per la senzilla 

multiplicació d’uns preus estandarditzats pel nombre d’elements sobre els quals volem 

actuar. 

 

A continuació descrivim una sèrie de preus d’actuació d’accessibilitat, com a referència 

orientativa: 

 

CONCEPTE PRESSUPOST 
Construcció de gual 1.800 – 2.200 € / unitat 

Transformació de carrer en 
plataforma única 150 € / m2 

Ampliació de voreres 150 € / m2 

Reubicació reposició d’element 
de mobiliari urbà Depèn de l’element 

Semàfors sonors 900 euros la parella + instal·lació, total 
1.000 euros la parella 

Edificis municipals 

A l’apartat corresponent establim varis tipus 
d’actuacions segons cost d’intervenció:  
- Fins a 1.000 € 
- Entre 1.000 i  10.000 € 
- Entre 10.000 i 100.000 €  
- Més de 100.0000 € 

Plataforma o andana  de bus 9.000 € / unitat 

Reubicació de pal, parada o 
marquesina 150 – 600 € / unitat 

Adequació de l’entorn immediat Depèn del grau d’actuació. 

Plaça reservada per a PMR 120 € + 15 € anuals de manteniment 

Estació de FGC - tren - metro Cal un estudi especial 
 

Atenent a que es tracte de la redacció d’un pla, i no d’un projecte executiu, aquest 

preus són orientatius i estan subjectes a canvis i consideracions que els equips tècnics 

municipals vulguin aportar. 
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Finalment, i tal com s’especifica al punt II de l’apartat “MANIFESTEN” del conveni, la 

universalitat del Pla actual, es determina, a  més de l’actualització de l’anterior, en la 

inclusió dels corresponents apartats de comunicació i participació per establir altres 

actuacions que es puguin determinar, entenem que totes les actuacions que es facin a 

favor de l'accessibilitat s'han de realitzar d'acord amb les opinions dels col·lectius a qui 

beneficien de manera més determinant. És per aquest motiu que aquesta és una bona 

ocasió per recollir les seves opinions i aportacions, assolint així els dos objectius 

següents: 

 

– Per una banda aquest procés permetrà donar consens a aquelles qüestions 

d’accessibilitat que puguin representar un equilibri entre les necessitats de les persones 

que mereixen una atenció especial i el que l’ajuntament posarà a disposició de la 

ciutadania, en la línia de l’accessibilitat universal com a condició indispensable per a 

l’autonomia personal. 

- Per altra banda les propostes de les persones amb disminució, com a col·lectiu amb 

més restriccions, de ben segur que enriquiran el document, aportant valor afegit en 

termes de seguretat i facilitat d’ús, per a la resta de la població i especialment per a la 

gent gran. 

 

Per a aquest procés, a la ciutat de Mataró, comptem amb la participació de les 

associacions i entitats que en el seu dia va proposi l’ajuntament. 

 

5. RESUM DELS ÀMBITS TRACTATS 
 

Els àmbits tractats són els següents: 

 

1. Via pública 

• Els carrers, les places, avingudes, etc. ... 

• Els parcs i jardins urbans, establint l’accessibilitat dels seus itineraris principals. 

• Les platges, els seus accessos i les seves condicions d’accessibilitat. 

 

2. Edificis municipals 
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• S’ha estudiat una llista d’edificis municipals de 106 edificis, llista prioritzada i 

seguint els criteris de que siguin edificis de propietat municipals i que ofereixin 

serveis al públic, és a dir que siguin de pública concurrència i habitualment 

visitats per la ciutadania. 

 

3. Transports 

• Les parades de bus. 

• Les parades de taxi. 

• Les places d’aparcament reservat (només les reserves públiques, no les 

nominatives). 

• L’estació de RENFE (tot i que no és específicament municipal, s’ofereix per a 

disposició i interlocució de l’ajuntament amb RENFE. 

 

4. Comunicació 

• A la via pública s’ha establert el plànol de semàfors sonors, dispositius d’ajut a 

l’orientació de les persones invidents. 

• L’accessibilitat de la pàgina web. 

 

Afegit a aquests àmbits, també es tractaran aquells temes que sorgeixin de la 

participació ciutadana amb els col·lectius. 

 

 

6. METODOLOGIA DE LA REDACCIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 
 

En quant a la metodologia, volem destacar que a proposta de l’ajuntament, una bona 

part de la feina, concretament el treball de recollida de dades de la via pública i la seva 

introducció en un sistema GIS s’ha fet amb l’Escola Universitària Politècnica de Mataró 

(EUPTM), mitjançant un conveni entre la Diputació i l’esmentada escola on s’ha 

establer una sistemàtica de treball enfocant els recursos i possibilitat sde l’esmentada 

universitat, envers el que s’esperava del Pla. Els resultats d’aquests treballs inclouen 

l’elaboració dels corresponents mapes temàtics i les recopilacions estadístiques. 

 

Pel que fa a la resta de la feina, es realitza amb recursos propis de la Diputació. 
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7. ABAST DELS ÀMBITS TRACTATS EN EL PLA D’ACCESSIBILITAT DEL 
MUNICIPI DE MATARÓ, ANY 2006 
 

Emparats pel conveni que es manté vigent amb el municipi envers el Pla, i veient que 

calia una actualització més acurada en la recollida de dades, en els darrers 2 anys s’ha 

emprés la feina següent: 

 

CONCEPTE: QUANTITAT. 

Carrers estudiats (km) 139,852  

Carrers estudiats (trams) 1917  

Guals de vianants 3.201  

Edificis municipals 106  

Parades de bus 144 

Estacions de FFCC 1 en informe a part 

Parades de taxi 8 

Aparcaments reservats públics 141 

Zones blaves i aparcaments públics -- 

Semàfors sonors per a invidents 83 
 

S’ha efectuat una recollida de dades exhaustiva, principalment pel que fa a la Via 

Pública i als Edificis, i s’ha digitalitzat i reflectit punt a punt sobre la cartografia digital de 

la ciutat provinent dels equips tècnics municipals, i compatible amb els seus sitemes 

informàtics per tal que es pugui portar a terme la seva actualització. 

 

Efectivament, el tipus de software emprat ha estat un Sistema d’Informació Geogràfica 

(SIG) amb informació gràfica georeferenciada i informació tabular associada. El format 

de base i de gestió GIS principal ha estat Geomedia per part de la EUTPM i la seva 

transformació a MapInfow per part dels equips de la Diputació, per tal que estigui a 

disposició dels serveis tècnics municipals. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM II: VIA PÚBLICA 
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1. CARRERS ESTUDIATS 
 

TIPUS DE CARRER TRAMS LONGITUD 

CASC URBÀ 1880 134.116,64 

ALTRES: CARRETERA, VIES AUXILIARS 37 5.735,89 

 

Veure els plànols següents: 

VP1-01 i VP1-02: Terme Municipal de Mataró. Zona de l’Estudi. 

VP2-02: Àmbit d’estudi: Zones de treball. 

 

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 (l’ordre d’anomenar els carrers entre els quals es troba el tram no té 

perquè coincidir amb el sentit de circulació dels vehicles). 

• Mapa: Mapa de situació del tram del carrer. 

• Longitud del tram: Longitud del tram en metres. 

• Tipus: Tipus de carrer: amb voreres, plataforma única,... (en la fitxa, es coloreja 

seguint el codi de colors que es mostra en el punt 3. Tipus de carrer).  

• Pendent: Pendent longitudinal del tram de carrer (en la fitxa, es coloreja seguint el 

codi de colors que es mostra en el punt 2. Pendent dels carrers).  

• Tipus d’intervenció: s’especifica el tipus d’intervenció que es proposa per assolir 

un nivell d’accessiblitat òptim en la fitxa, es coloreja seguint el codi de colors que 

es mostra en el punt 4. Tipus d’intervenció en els carrers).  
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Al CD que es lliura conjuntament amb el Pla, es posa a disposició la informació 

particularitzada de tots els trams de carrer, en format pdf. Al ocupar aquesta informació 

480 pàgines, no es creu convenient adjuntar-la en la versió impresa del Pla ja que 

allargaria excessivament el document. 

 
En el CD adjunt, per tant, es disposen de totes les fitxes de cada tram de carrer. Per 

facilitar-ne la seva localització, es disposa de dos llistats diferents segons el criteri 

seguit en l’ordenació de les fitxes. Així, en el CD s’adjunten els documents: 

 

- Trams de Carrer ordenats per número de tram (Trams_num_tram.pdf) 

- Trams de Carrer ordenats per nom de carrer (Trams_nom_carrer.pdf) 

 

L’explicació de que aquesta documentació es lliuri només en format electrònic i no en 

format paper ve recolzada pels criteris de sostenibilitat. L’objectiu és evitar posar una 

excessiva quantitat de paper a la memòria del Pla i al mateix temps oferir la informació  

als gestors i operadors de la Via Pública de forma còmode i pràctica per tal de que la 

pugin consultar quan els hi sigui de menester. 

 

Tot i això, al final del volum es mostra uns exemples de fitxes en els annexos següents: 

ANNEX VP1: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per número de tram (la 

totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_num_tram.pdf) 

ANNEX VP2: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per nom de carrer (la 

totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_nom_carrer.pdf) 

 

A continuació es mostra un resum dels resultats obtiguts pels diferents paràmetres 

estudiats. 
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2. PENDENT DELS CARRERS 
 

PENDENT TRAMS % LONGITUD % 

Baix o suau (0 % < p < 6 %) 1296 67,61% 95.056,65 67,97% 

Mig (6 % ≤ p < 8 %) 218 11,37% 14.974,87 10,71% 

Mig - Alt (8 % ≤ p < 10 %) 133 6,94% 8.578,57 6,13% 

Alt (10 % ≤ p < 12 %) 91 4,75% 6.820,43 4,88% 

Molt Alt (12 % ≤ p ) 143 7,46% 9.778,21 6,99% 

Altres 36 1,88% 4.643,80 3,32% 

 

QM DE CARRERS SEGONS PENDENT

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

Mig (6 % ≤ p < 8 %)

Mig - Alt (8 % ≤ p < 10 %)

Alt (10 % ≤ p < 12 %)

Molt Alt (12 % ≤ p )

Altres

 
 

Veure plànol VP3-01: Trams segons el pendent. 

 

3. TIPUS DE CARRER 
 

TIPUS DE CARRER TRAMS % LONGITUD % 

1.Amb voreres 1.632,00 85,13% 115.441,50 82,55% 

2.Plataforma única 193,00 10,07% 15.004,25 10,73% 

3.Escales 34,00 1,77% 2.214,16 1,58% 

4.No urbanitzat 15,00 0,78% 1.149,40 0,82% 

5.En obres 21,00 1,10% 1.456,74 1,04% 

6.Carretera 22,00 1,15% 4.586,49 3,28% 
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QM SEGONS TIPUS DE CARRER

1.Amb voreres

2.Plataforma única

3.Escales

4.No urbanitzat

5.En obres

6.Carretera

 
 

Veure plànol VP4-01: Trams segons la tipologia. 

 

4. TIPUS D’INTERVENCIÓ EN ELS CARRERS 
 

TIPUS  D'INTERVENCIÓ LONGITUD 

A.- Plataforma única, sense intervenció 15.483,23 

B.- Carrers amb voreres correctes, sense intervenció 99.604,37 

C.- Carrers que precisen intervencions puntuals en voreres 3.402,85 

D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres 11.955,30 

F.- Carres pendents urbanitzar 1.149,40 
G.- Altres 8.257,39 

 

Per tant: 

TIPUS  D'INTERVENCIÓ LONGITUD 

Correctes 115.087,60

Per intervenir 18.104,40

Altres 8.257,39
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Longitut dels carrers segons tipus d'intervenció

Correctes
Per intervenir
Altres

 

 

Veure plànol VP5-01: Trams per tipologia d’intervenció. 

 

5. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ 
 

Al final del document del pla hem 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, i que és aplicable a qualsevol dels tres 

àmbits d’obra, és a dir via pública, edificis i transports. 

En el present document es presenta el criteri de priorització segons tipus d’actuacions 

proposades a la Via Pública, criteri purament tècnic que es deriva de la tipologia de 

carrer estudiada, tot i que es pot reordenar segons les necessitats municipals: 

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 interès. Val a dir quie la gran 

majoria d’aquests tipusde carrers ja estan convertits en plataforma única. 

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. 
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6. GUALS DE VIANANTS 
 

TIPUS DE GUAL QUANTITAT % 

1.Gual 120 687 21% 

2.Gual de Barca 819 26% 

3.Gual de Vorera Deprimida 784 24% 

4.Gual de Bisell 218 7% 

5.Recreixement local de la vorera 91 3% 

6.Inexistència de Gual 530 17% 

7.Gual en obres 8 0% 

8.Illes intermitges 64 2% 

 

Tipus de Guals de vianants

1.Gual 120

2.Gual de Barca

3.Gual de Vorera Deprimida

4.Gual de Bisell

5.Recreixement local de la
vorera
6.Inexistència de Gual

7.Gual en obres

8.Illes intermitges

 
 

Veure plànols VP6-01: Guals de vianants, i 

VP6-02: carrers i guals de vianants, tipus i estat d'accessibilitat. 

 

7. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS DE VIANANTS 
 

Al final del document del pla hem adjuntat l’ANNEX 2: Criteris per als itineraris 

urbans i els guals de vianants. 
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A més del recompte del tipus de Gual de vianants, també s’ha analitzat els paràmetres 

bàsics de qualitat dels guals de vianants. 

 

8. SEMÀFORS SONORS 
 

A l’estudi de la via pública s’ha recollit un total de 83 passos de vianants dotades de 

semàfors sonors per a les persones amb deficiències visuals. 

 

Veure Plànol SEM1: semàfors sonors per a invidents. 

 

9. ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES: PARCS I JARDINS 
 

Sobre els 118 parcs i jardins el primer que s’ha fet és discernir si és o no viable, és a dir 

si els vianants hi poden o no accedir. 

VIABILITAT Num

No viable 5

Viable 113

 118
 

Després s’ha diferenciat dos tipus d’accessibilitat als parcs. Per una banda s’ha 

analitzat si l’entrada o accés és o no accessible. 

ACCESSIBILITAT Num

Fora d'estudi 8

Accessible 85

No accessible 25

 118
 

Per altra banda s’ha analitzat si dins del parc o jardí hi havia un itinerari principal 

accessible o no. 

ITINERARIS Num

Fora d'estudi 8

Itineraris Acc. 61

Itineraris NO Acc. 46

En Obres 3

 118
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7%

51%

39%

3%

Fora d'estudi

Itineraris Acc.

Itineraris NO Acc.

En Obres

 
 

Veure Plànols ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc, i  

ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc. 

 

10. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE MATARÓ 
 

Les platges de Mataró s’han estudiat detalladament en l’Estudi de l’Accessibilitat de les 

Plages de Mataró que s’adjunat en l’ANNEX 3: Estudi de l’accessibilitat a les 

platges de Mataró. A continuació es presenten els indicadors obtinguts: 

 

PASSOS SOTERRATS 

Platges Adaptats % Practicables % No 
accessibles % TOTAL

Ponent 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 
Varador 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 3 
Callao 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 
Sant Simó 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
TOTAL 2 28,57% 1 14,29% 4 57,14% 7 

 

PASSOS SOTERRATS 
Platges Proposta d'adaptació Ajuntament  % TOTAL 
Ponent 0 0,00% 2 
Varador 2 66,67% 3 
Callao 0 0,00% 1 
Sant Simó 1 100,00% 1 
TOTAL 3 42,86% 7 
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ACCESSOS PLATJA 

Platges Adaptats % Practicables % No 
accessibles % TOTAL

Ponent 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
Varador 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 5 
Callao 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 3 
Sant Simó 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
TOTAL 0 0,00% 6 60,00% 4 40,00% 10 

 

ACCESSOS PLATJA 

Platges Proposta d'adaptació Ajuntament  % TOTAL 
Ponent 0 0,00% 2 
Varador 0 0,00% 3 
Callao 3 300,00% 1 
Sant Simó 1 100,00% 1 
TOTAL 4 57,14% 7 

 

PLATJA PONENT 

Serveis 
existents Adaptats % Practicables % No 

accessibles % TOTAL

Accessos 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
Dutxes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Serveis higiènics 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 
Creu Roja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

 

PLATJA PONENT 

Serveis 
existents 

total 
existents 

Intervencions d'adaptació o 
millora 

total 
adaptats % 

Accessos 1 1 1 100,00%
Dutxes 0 1 1 100,00%
Serveis higiènics 1 0 1 100,00%
Creu Roja 0 0 0 0,00%

 

PLATJA VARADOR 

Serveis 
existents Adaptats % Practicables % No 

accessibles % TOTAL

Accessos 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00% 5 
Dutxes 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 5 
Serveis 
higiènics 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 
Creu Roja 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 
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PLATJA VARADOR 

Serveis 
existents 

total 
existents 

Intervencions d'adaptació o 
millora 

total 
adaptats % 

Accessos 5 2 2 40,00% 
Dutxes 5 2 2 40,00% 
Serveis higiènics 2 0 2 100,00% 
Creu Roja 1 1 1 100,00% 
 

PLATJA CALLAO 

Serveis 
existents Adaptats % Practicables % No 

accessibles % TOTAL

Accessos 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 3 
Dutxes 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 3 
Serveis higiènics 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Creu Roja 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 
 

PLATJA CALLAO 

Serveis 
existents 

total 
existents 

Intervencions d'adaptació o 
millora 

total 
adaptats % 

Accessos 3 1 1 33,33% 
Dutxes 3 1 1 33,33% 
Serveis higiènics 0 1 1 100,00% 
Creu Roja 1 1 1 100,00% 
 

PLATJA SANT SIMÓ 

Serveis 
existents Adaptats % Practicables % No 

accessibles % TOTAL

Accessos 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
Dutxes 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 
Serveis higiènics 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Creu Roja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
 
 

PLATJA SANT SIMÓ 

Serveis 
existents 

total 
existents 

Intervencions d'adaptació o 
millora 

total 
adaptats % 

Accessos 1 1 1 100,00% 
Dutxes 1 1 1 100,00% 
Serveis higiènics 0 1 1 100,00% 
Creu Roja 0 0 0 0,00% 
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11. EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DE L’ACCESSIBILITAT 1996 - 2006 
 

S’han creuat dades envers els anàlisi de l’any 1996 i el del 2006, i els resultats són els 

següents: 

 

Respecte l’estat d’accessibilitat de les voreres – incloent els carrers que eren en 

plataforma única, tant els transformats com els pendents de transformar – i sense tenir 

en compte els guals de vianant – que estan analitzats en l’apartat següent, hem 

classificat  l’estat de l’accessibilitat de les voreres segons: 

 

• Accessibles: vorera suficientment ample i sense obstacles i carrers de plataforma 

única. 

• Parcialment accessibles: carrers que les voreres són suficientment amples però 

que tenen elements puntuals a reubicar. 

• Inaccessibles: carrers a reurbanitzar, ja sigui perque no ho estan, perque cal 

ampliar voreres o bé resten pendents de transformar en plataforma única  

 

ESTAT D'ACCESSIBILITAT DE LES VORERES ANY 1996

74%

10%

16%

Accessibles

Parcialment accessibles

Inaccessibles
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ESTAT D'ACCESSIBILITAT DE LES VORERES ANY 2006

86%

3%

11%

Accessibles

Parcialment accessibles

Inaccessibles

 
 

Pel que fa als guals, segons la seva existència / inexistència de gual: 

GUALS DE VIANANTS ANY 1996

53%
47% Gual

No Gual

 

GUALS DE VIANANTS ANY 2006

84%

16%

Gual

No Gual



Llegenda

AreaTotalEstudi

ZonesVerdes

ILLES

PARCEL·LES

 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
19/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
                       

Dates treball camp 
I :  01/09/2006 
F:  15/12/2006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

Vp1_01.pdf 
 

Plànol:  
Terme Municipal de Mataró. 

Zona de l’Estudi  

Num. Plànol: 

VP1-01 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Llegenda

A Sector-1: Centre, Eixample, Pla d'en Boet, Escorxador i Havana

A Sector-2: Cerdanyola i Peramas

A Sector-3: Llàntia i Cirera

A Sector-4: Cami de la Serra, Molins, El Palau, Rocafonda i Vista Alegre

 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
19/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
                       

Dates treball camp 
I :  01/09/2006 
F:  15/12/2006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

vp2_02.pdf 
Plànol:  
Àmbit d'estudi: Zones de treball 

Num. Plànol: 

VP2-02 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Llegenda

Molt Alt (més del 12%)

Alt (entre el 10% i el 12%)

Mitjà-Alt (entre el 8% i el 10%)

Mitjà (entre el 6% i el 8%)

Baix (entre el 0% i el 6%)

 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
22/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
Vicenç Delos
                   

Dates treball camp 
I :  01/09/2006 
F:  15/12/2006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

vp3_01.pdf 
Plànol:  

Trams segons el pendent   
Num. Plànol: 

VP3-01 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Llegenda

Plataforma única

Amb voreres

En obres

Escales

Carretera

No urbanitzat

 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
22/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
Joan Triadó
                       

Dates treball camp 
I :  01/09/2006 
F: 15/12/20006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

vp4_01.pdf 
Plànol:  

Trams segons la tipologia   
Num. Plànol: 

VP4-01 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Llegenda

Plataforma única correcte, sense intervenció

Voreres correctes, sense intervenció

Voreres sense continuïtat, intervencions puntuals

Voreres a ampliar, o a refer paviment o les dues coses

A convertir o urbanitzar en plataforma úncia

A urbanitzar amb voreres, reurbanització integral

No accessible (pendent alt o molt alt, o amb escales)

 
 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
23/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
Vicenç Delos
                        

Dates treball camp 
I : 01/09/2006 
F: 15/12/2006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

vp5_01.pdf 
Plànol:  
Trams per tipologia d'intervenció  

Num. Plànol: 

VP5-01 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Llegenda

120

Recreixement del paviment

De vorera deprimida

De barca

Illes intermitges

De bisell

En obres

Inexistència de gual

Té un problema

Té dos problemes

Té tres problemes

 
 

Dibuixat: 
Gerard Mas
                    

Data: 
26/01/2007 

Supervisat: 
Miquel Roca 

Verificat: 
Joan Triadó
                        

Dates treball camp 
I : 01/09/2006 
F: 15/12/2006 

 
 
 
 
 
Escola Universitària 
Politècnica de Mataró 

Projecte:  
Estudi d'accessibilitat a la via pública de 

Mataró 
Arxiu:  

vp6_01.pdf 
Plànol:  

Guals de vianants  
Num. Plànol: 

VP6-01 

Recollida dades:  
Ferràn Bayes 
Elena Borraz 
Josep Pozo 
Sergi Planas 
Ignasi Vilalta 
Gerard Mas 



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP6-02: carerrs i guals de vianants, tipus i estat d'acc.

Gual 120   (687)
Gual de Barca   (819)
Gual de Vorera Deprimida   (784)
Gual de Bisell   (218)
Recreixement local de Vorera   (91)
Inexistència de Gual   (530)
Gual en obres   (8)
Illetes intermitges (deprimides)   (64)

Tipus de carrers
Amb voreres   (1632)
Plataforma única   (193)
Escales   (34)
No urbanitzat   (15)
En obres   (21)
Carretera   (22)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol SEM1: semàfors sonors per a invidents

Pasos de vianants amb Semàfors Acústics  (83)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc

Fora d'estudi   (8)
Accessibles   (85)
No Accessibles  (25)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc

Fora d'estudi   (8)
Itineraris adaptats   (61)
Sense itineraris adaptats  (46)
En obres   (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VP1: MOSTRA DE FITXES 
DELS TRAMS DE CARRER 

ORDENADES PER NÚMERO DE TRAM 

(la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_num_tram.pdf) 
 

 

 

 

 

 



Pla accessibilitat Mataró Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per num de tram.

Carrer XAMMAR

Longitud del tram: 88,99

Entre SANT CRISTÊFOR i PALMA

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

Tipus Plataforma única

Tipus intervenció A.- Plataforma única, sense intervenció

Núm 1

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 47,33

Entre ROSSELLO i NAPOLS

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 2

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 45,22

Entre PRESIDENT 
TARRADELLAS

i ROGER DE LLURIA

Pendent Mig (6 % <= p < 8 %)

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 3

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 54,38

Entre NAPOLS i GATASSA

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 4

 1



Pla accessibilitat Mataró Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per num de tram.

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 45,34

Entre ROGER DE LLURIA i ALMOGAVERS

Pendent Mig (6 % <= p < 8 %)

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 5

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 59,79

Entre ALMOGAVERS i PERE III EL CERIMONIOS

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 6

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 46,55

Entre PERE III EL 
CERIMONIOS

i VERGE DE LA PALOMA

Pendent Mig - Alt (8 % <= p < 10 %)

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 7

Carrer VITORIA

Longitud del tram: 57,08

Entre VERGE DE LA 
PALOMA

i VALENCIA

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 8

 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VP2: MOSTRA DE FITXES 
DELS TRAMS DE CARRER 

ORDENADES PER NOM DE CARRER 

(la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_nom_carrer.pdf) 
 

 

 

 

 

 



Pla accessibilitat Mataró Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per nom de tram.

Carrer ABAD DORDA

Longitud del tram: 70,23

Entre VELODROM i TORNER

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 1817

Carrer ABAD DORDA

Longitud del tram: 71,29

Entre TORNER i CARLES PADROS

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció C.- Carrers que precisen intervencions puntu

Núm 1818

Carrer ABAT MARCET

Longitud del tram: 84,16

Entre AVILA i SANT IGNASI DE LOIOLA

Pendent Mig - Alt (8 % <= p < 10 %)

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres

Núm 1815

Carrer ABAT MARCET

Longitud del tram: 61,61

Entre SANT IGNASI DE 
LOIOLA

i MAGI RAVENTOS

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres

Núm 1816

 1



Pla accessibilitat Mataró Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per nom de tram.

Carrer ABAT OLIBA

Longitud del tram: 61,84

Entre SANT IGNASI DE 
LOIOLA

i MAGI RAVENTOS

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 1814

Carrer ALARCON

Longitud del tram: 99,01

Entre PRAT DE LA RIBA i FIVELLER

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 1811

Carrer ALARCON

Longitud del tram: 110,00

Entre MATA i (Inici o Extrem de Tram)

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 1812

Carrer ALARCON

Longitud del tram: 79,96

Entre FORTUNY i PRAT DE LA RIBA

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

Tipus Amb voreres

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte

Núm 1813

 2
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1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

S’han visitat un total de 106 edificis municipals, partint d’un llistat que ens ha traspassat 

l’ajuntament com a edificis municipals d’interès. 

 

Els edificis s’han escollit per ser de propietat municipal en els quals es portin a terme 

activitats d’ús municipal, i que a més siguin visitables pel públic. A més entre aquests 

s’han donat prioritat aquells que tenen una certa rellevància, ja sigui pel nombre de 

visites i la representativitat de l’edifici en qüestió. Es tracta de que el llistat de partida 

pugui establir actuacions de millora per als propers anys de manera finita. 

 

2. PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT ESTUDIATS 
 

Els principals paràmetres d’accessibilitat que s’han analitzat per a les visites són els 

que es descriuen en el DECRET 135/1995 i que resumim en els paràgrafs següents: 

 

ACCÉS: Número d’accessos i com són cadascun d’aquests, amb descripció literal dels 

mateixos, i també un comentari d’accés cas que hi hagi jardí o pati. 

 

COMUNICACIÓ HORITZONTAL: paràmetres d’accessibilitat o inaccessibilitat en la 

comunicació horitzontal com son els desnivells, les escales, els amples de pas, radis de 

gir, amples de porta, etc. ... 

 

COMUNICACIÓ VERTICAL: paràmetres d’accessibilitat o inaccessibilitat en la 

comunicació vertical, com son els mitjans per a accedir a les diverses plantes, els 

ascensors, les rampes, les escales, etc. ... 

 

SERVEIS HIGIÈNICS: on es troben, quants hi ha i quins paràmetres de bona 

accessibilitat presenten tots i cadascuns dels serveis higiènics de l’edifici. 

 

ALTRES: alçades de taulell d’informació, manetes i sistemes d’obertura de portes, 

senyalització dels paraments transparents, cas de vestidors com estan, cas de piscines 

si hi ha o no hi ha grua elevadora per accedir a la piscina, teatres, auditoris,... 
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3. QUALIFICACIÓ DE L’EDIFICI I INTERVENCIÓ NECESSÀRIA: 
 

Com a resultat d’aquestes auditories es desprenen dos tipus de dades: la 

QUALIFICACIÓ DE L’EDIFICI i el grau d’INTERVENCIÓ NECESSÀRIA 

 

3.1. Qualificació de l’edifici 

 

En aquest apartat se li dona una qualificació general a l’edifici, tenint en compte tots els 

paràmetres anteriors, i a més, en cas de dubte, els detalls d’accessibilitat o 

inaccessibilitat es poden consultar. La qualificació de l’edifici és la següent: 

 
1.- ACCESSIBLE: acompleix plenament els paràmetres bàsics d’accessibilitat, pel que 

fa a la mobilitat interior absoluta, tot i que es pot donar el cas de que calgui alguna 

intervenció de detall per a la seva millora, com per exemple que les manetes de les 

portes no siguin adients o que els mostradors d’atenció al públic no acompleixin les 

alçades reglamentàries. 

 
2.- PARC. ACCESSIBLE: parcialment accessible són els edificis que permeten un 

accés correcte i uns serveis higiènics accessibles, però que a una o vàries de les 

plantes superiors no és possible accedir-hi, perquè manca algun ascensor o alguna 

rampa. Es tracte d’edificis que per exemple permeten ser seus de col·legis electorals, o 

biblioteques que la seva planta baixa és accessibles i que a la planta de dalt no s’hi pot 

accedir perquè encara queda pendent de posar-hi un ascensor. 

 
2- PRACTICABLE: acompleix els paràmetres de practicable que descriu la llei. 

 
3- NO ACCESSIBLE: naturalment en aquest apartat estan inclosos tos els edificis que 

no es poden catalogar com a accessibles, parcialment accessibles o practicables, 

degut a la seva inaccessibilitat. 

 

4- ALTRES (DERRUÏT, EN OBRES, TANCAT, ETC. ...): en aquest grup hem inclòs 

tots els edificis que es troben o bé en situació de no disponibilitat, ja sigui de manera 

estacionària, transitòria, per diferents motius com els que es descriuen en l’enunciat. 
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3.2. Intervenció necessària 

 

En aquest apartat es fa una aproximació pressupostària segons el nivell d’intervenció 

necessària per tal d’adaptar completament l’edifici. Aquests nivells d’intervenció són 

orientatius, atenent a que fins que no es fa un estudi de viabilitat i programació, o bé 

l’avantprojecte, o bé el projecte executiu de la intervenció no es pot saber el pressupost 

exacte que caldrà destinar-hi a cada immoble.  Ara bé de manera orientativa, hem fet 

tres grans grups: 

 

INTERVENCIÓ NIVELL 1: es tracte d’intervencions amb pressupostos estimatius de 

menys de 10.000.- euros. (1.663.860.- de les antigues pessetes) que van des de el fer 

petites rampes, la necessitat d’endreçar elements en serveis higiènics, o arreglar petits 

ressalts, mostradors, senyalització de portes transparents, manetes de portes, o bé 

vàries d’aquestes actuacions a la vegada. 

 

INTERVENCIÓ NIVELL 2: es tracte d’intervencions amb pressupostos estimatius de 

més de 10.000.- euros i fins a 100.000 euros (de 1.663.860.- a 16.638.600 .- de les 

antigues pessetes) pel cas de per exemple tenir arreglar entrades amb problemes més 

importants, o bé tenir que fer nous serveis higiènics, o bé vàries d’aquestes actuacions 

a la vegada. 

 

INTERVENCIÓ NIVELL 3: es tracte d’intervencions amb pressupostos estimatius de 

més de 100.000.- euros i fins a 1.000.000 euros (des de 16.638.600 .- a 166.386.000.- 

a de les antigues pessetes) que corresponen bàsicament a la construcció de l’espai 

necessari per a ascensor i instal·lació de l’aparell ascensor. Tots els edificis que 

precisen ascensor, estan inclosos en aquest grup, bàsicament perquè normalment la 

necessitat de l’ascensor sovint precisa intervenció en els serveis higiènics o altres 

millores. 

 

INTERVENCIÓ NIVELL 99: en aquest grup hem inclòs els edificis no valorats, o bé 

perquè encara no s’han pogut visitar o bé perquè estan pendents de projectes o 

finalització d’obres, és a dir, situacions variades. 
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4. RESUM DELS RESULTATS 
 

Segons el tipus d’edifici: 

TIPUS Equipaments 
Culturals 11
Ensenyament 37
Esportius 22
Oficines municipals 3
Serveis 12
Serveis Socials 21

TOTAL 106
 

Veure Plànol ED1: Edificis segons tipus. 

 

Segons el seu estat de l’accessibilitat: 

QualificacioEdifici Equipaments
1. Accessible 45
2. Parcialment accessible 30
2. Practicable 4
3. Inaccessible 20
4. Altres 7

TOTAL 106
 

1. Accessible

2. Parcialment
accessible

2. Practicable

3. Inaccessible

4. Altres

 
 

Veure Plànol ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat. 
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Segons el grau d’intervenció necessària per a l’eliminació de barreres arquitectòniques: 

 

Intervenció necessària Equipaments 
0. Sense intervenció 35
1. fins a 10.000€ 35
2. de 10.000 a 100.000€ 7
3. >100.000€ 22
99. pendent d'anàlisi 7

TOTAL 106
 

0. Sense intervenció

1. f ins a 10.000€

2. de 10.000 a
100.000€

3. >100.000€

99. pendent d'anàlisi

 
 

Veure Plànol ED3: Edificis segons intervenció necessària. 
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Creuant les dades anteriors:  

 

TIPUS 1 
ACCESSIBLE 

2 
PARCIALMENT 
ACCESSIBLE 

2 
PRACTICABLE

3 
INACCESSIBLE 

4  
ALTRES 

Culturals 5 3  3 

Ensenyament 10 13 1 8 5

Esportius 8 10 2 2  

Oficines 
municipals 2   1  

Serveis 10 1 1    

Serveis Socials 10 3  6 2

TOTAL 45 30 4 20 7
      
      

TIPUS 
0 

SENSE 
INTERVENCIÓ 

1 
FINS A 
10.000€ 

2 
DE 10.000 A 

100.000 € 

3 
MÉS DE  
100.000€ 

99 
PENDENT 
D'ANÀLISI 

Culturals 3 5  3 

Ensenyament 6 9 3 14 5

Esportius 6 14 2    

Oficines 
municipals 2   1  

Serveis 10 2     

Serveis Socials 8 5 2 4 2

TOTAL 35 35 7 22 7
 
       

QUALIFICACIÓ 
EDIFICI 

0 
SENSE 

INTERVENCIÓ 

1 
FINS A 
10.000€ 

2 
DE 10.000 A 

100.000 € 

3 
MÉS DE  
100.000€ 

99 
PENDENT 
D'ANÀLISI 

1. Accessible 34 11     

2. Parcialment 
accessible 1 16  13  

2. Practicable   4     

3. Inaccessible   4 7 9  

4. Altres       7

TOTAL 35 35 7 22 7
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5. LLISTAT RESUM DELS EDIFICIS ANALITZATS I DELS RESULTATS 
 

CODI NOM ADREÇA QUALIFICACIÓ INTERVENCIÓ
NECESSÀRIA

1 CAN PALAUET C.D'EN PALAU 32 1 0 
2 ESPAI F EL CARRERÓ 17 2 1 
3 MUSEU DE MATARÓ EL CARRERO 17 1 1 

4 CA L'ARENAS, CENTRE D'ART DEL MUSEU DE 
MATARÓ C.D'ARGENTONA 64 1 1 

5 CAN XALANT C.DE FRANCESC LAYRET 75 1 1 
6 TEATRE MONUMENTAL LA RIERA 169 2 0 

7 AULA DE TEATRE C.DE JUAN MELÉNDEZ 
VALDÉS 2 1 0 

8 VIL.LA ROMANA DE TORRE LLAUDER AV. DE LLUÍS COMPANYS 
103 3 3 

9 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC 
MONTNEGRE I EL CORREDOR 

C.DE PASCUAL MADOZ 28, 
bxos 3 1 

10 CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS PG. DE CARLES PADRÓS 14 2 1 
11 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI C.DE GALÍCIA s/n 2 1 

12 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL A 7 DE CIRERA AV. DEL CORREGIMENT DE 
MATARÓ s/n 1 0 

13 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIRERA CTRA. DE CIRERA S/N 2 1 
14 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT CAMÍ DEL SANT CRIST S/N 2 1 

15 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PALAU (SENSE ADREÇA) FORA DEL 
CASC URBÀ 2 1 

16 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA LLANTIA C.DE BLANES S/N 1 0 
17 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PLA D'EN BOET AV. DE LLUÍS COMPANYS 95 2 1 

18 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE - 
MOLINS C.D' ALMERIA S/N 2 1 

19 ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME CTRA. DE CIRERA S/N 1 0 
20 PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS JOSEP MORA PG. DE CARLES PADRÓS 12 3 2 
21 PISTA DE PETANCA DE LA LLANTIA C.DE BLANES S/N 1 0 

22 PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DEL PALAU C.DELS MADERN I 
CLARIANA, BOMBERS 2 1 0 

23 POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA AV. DEL CORREGIMENT DE 
MATARÓ 62 2 1 

24 POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN C.DE SANT CUGAT 146 3 2 
25 VELÒDROM MUNICIPAL AV. DEL VELÒDROM 27 1 1 
26 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CASAL DE JOVES PL. D'ESPANYA 1 2 1 
27 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CERDANYOLA C.DE L'ESTADI 1 2 PR 1 

28 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE ROCAFONDA RONDA DE RAFAEL 
ESTRANY 24 2 1 

29 PISTES MUNICIPALS DE PETANCA DE CERDANYOLA C.DE LA MARE DE DÉU DE LA 
CISA S/N 1 1 

30 CASAL DE GENT GRAN HAVANA CAMÍ RAL 163 3 1 

31 CASAL DE GENT GRAN EL PARC AV. DEL CORREGIMENT DE 
MATARÓ 28 1 0 

32 CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA RONDA DE FREDERIC 
MISTRAL 8 1 0 

33 CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA C.DE COLÒMBIA 55 1 0 

34 CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS C.DE LA MARE DE DÉU DELS 
ÀNGELS 16 1 0 

35 CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA C.NOU DE LA MERCÈ 60 3 2 

36 CASAL DE GENT GRAN DE CERDANYOLA PG. DE RAMON BERENGUER 
III 84 1 0 

37 CASAL DE GENT GRAN DE PLA D'EN BOET C.DE JUAN SEBASTIÁN 
ELCANO 6 1 0 

38 RESIDENCIA SANT JOSEP MURALLA DE SANT 
LLORENÇ 15 1 0 
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CODI NOM ADREÇA QUALIFICACIÓ INTERVENCIÓ
NECESSÀRIA

39 AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA C.DE CUBA 47 2 3 

40 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FIGUERETES BAIXADA DE LES 
FIGUERESTES S/N 1 0 

41 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA LLÀNTIA C.DE GALÍCIA 3-9 1 0 

42 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA RIERETA RONDA DE FREDERIC 
MISTRAL 8 1 0 

43 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ROCAFONDA C.DE SANTIAGO RUSIÑOL 1-
23 1 0 

44 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TABALET RONDA DE FRANCESC 
MACIÀ 119 1 0 

45 BIBLIOTECA POMPEU FABRA PL. D'OCCITÀNIA S/N 1 0 
46 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CERDANYOLA C.DEL PEDRAFORCA 2 3 2 

47 NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (PENDENT 
NOM) 

C.DE FRANCISCO HERRERA 
71 4 99 

48 CEIP ÀNGELA BRANSUELA RONDA DE SANT OLEGUER 
76 2 3 

49 CEIP ANGELETA FERRER PL. DE CUBA 10 3 3 
50 CEIP ANXANETA C.FLORIDABLANCA 43 4 99 
51 CEIP CAMÍ DEL CROS RONDA DEL CROS 13 3 2 
52 CEIP CAMÍ DEL MIG CAMÍ DEL MIG 1-3 3 3 

53 CEIP CIRERA AV. DEL CORREGIMENT DE 
MATARÓ 67 3 3 

54 CEIP GERMANES BERTOMEU C.DE COLÒMBIA 15 2 3 

55 CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS C.DE JOSEP MONSERRAT 
CUADRADA 11 2 3 

56 CEIP JOSEP MONTSERRAT C.DE JOSEP MONSERRAT 
CUADRADA 3 2 3 

57 CEIP LA LLÀNTIA C.DE SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ 8 3 3 

58 CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO C.DE ROCAFONDA 20 3 3 
59 CEIP ROCAFONDA C.DE TÀRREGA 41 2 1 

60 CEIP TOMÀS VIÑAS PG. DE RAMON BERENGUER 
III 130 2 3 

61 CEIP TORRE LLAUDER C.DE CIUTAT FRETA 31 2 3 

62 CEIP VISTA ALEGRE RONDA DE SANT OLEGUER 
91 2 3 

63 CEIP DE MATARÓ I PARC CENTRAL S/N 4 99 

64 CEIP DE MATARÓ II RIERA DE FIGUERA MAJOR 
72 4 99 

65 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ALARONA AV. DE LLUÍS COMPANYS 13 3 2 
66 CENTRE FORMACIO ADULTS CAN MARFA C.DE JORDI JOAN 5 4 99 
67 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOÈ C.DE JOSEP PUNSOLA 45-47 2 3 

68 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS C.DE LA MARE DE DÉU DE LA 
CISA 80-92 1 1 

69 IES ALEXANDRE SATORRAS AV. DEL VELÒDROM 37 2 1 
70 IES DAMIÀ CAMPENY PL. DELS BOUS 5 1 0 

71 IES JOSEP PUIG I CADAFALCH C.DE SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ 16 2 PR 1 

72 IES MIQUEL BIADA AVINGUA DE JOSEP PUIG I 
CADAFALCH 89-99 2 1 

73 IES PLA D'EN BOET C.DE CIUTAT FRETA 26 1 1 

74 
IES THOS I CODINA (1 RECINTE, 5 EDIFICIS: 
A.PRINCIPAL B.SECUNDARI C.VESTIDORS 

D.OFICINES E.CANTINA) 
RIERA DE CIRERA 57 2 3 

75 PISCINA MUNICIPAL AV. DEL VELÒDROM 25 2 PR 1 

76 CENTRE OBERT PLA D'EN BOET RONDA DE FRANCESC 
MACIÀ 103 1 1 

77 CENTRE OBERT ROCAFONDA C.DE PABLO RUIZ PICASSO 1 1 
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CODI NOM ADREÇA QUALIFICACIÓ INTERVENCIÓ
NECESSÀRIA

30 
78 CASAL DE JOVES PL. D'ESPANYA 1 3 3 
79 ALBERG MUNICIPAL DE CAN SOLERET TORRENT DE LES PIQUES 52 1 0 

80 ESPAI JOVE DE ROCAFONDA C.DE PABLO RUIZ PICASSO 
30 3 1 

81 ESPAI JOVE DE LA LLANTIA LA BOIXA 29 (PENDENT 
CONFIRMAR) 4 99 

82 CENTRE D'ATENCIÓ ALS ANIMALS DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA C.DE GALÍCIA s/n 2 1 

83 LA MODERNA C.DE CUBA 47 2 3 

84 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ BAIXADA DE LES 
FIGUERETES 1, 2n pis 1 1 

85 PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS C.D' ENRIC PRAT DE LA RIBA 
110 bis 3 3 

86 PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA C.DE SANT JOSEP 9 3 3 
87 NOVA CIUTADANIA PL. CATALUNYA 20 3 1 

88 CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL RONDA DE JOSEP 
TARRADELLAS 103 1 0 

89 ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL LES AIGÜES RONDA DEL CROS 1 2 1 

10001 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS PG. DE RAMON BERENGUER 
III 86 2 3 

10002 CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA C.CADIS 1 3 2 
10003 CENTRE CIVIC MOLINS C.NICOLAU GUANYABENS 23 1 0 
10004 CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET PRESIDENT MACIÀ 103 4 99 
10005 CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET (NOU) - CC TESA C.HERNAN CORTES 44 1 1 
10006 CASA CONSISTORIAL LA RIERA 48 1 0 
10007 COMISARIA POLICIA LOCAL PG. DE LA GEGANTA 2 PR 1 
10008 EDIFICI DE VIDRE C.PABLO IGLESIAS 63 1 0 
10009 APARCAMENT CAN XAMMAR CAMÍ RAL 1 0 
10010 APARCAMENT LES TERESES PL. DE LES TERESES 1 0 

10011 APARCAMENT PL. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE PL. FRANCISCO TOMAS Y 
VALIENTE 1 0 

10012 APARCAMENT PL. SANTA ANNA PL. SANTA ANNA 1 0 
10013 APARCAMENT PARC CENTRAL CAMÍ DE LA GEGANTA 2 1 0 
10014 APARCAMENT PL. GRANOLLERS CAMÍ DE LA GEGANTA 86 1 0 
10015 MERCAT EL TRAMVIA PL. GRAN 11 1 0 
10016 MERCAT PL. DE CUBA PL. CUBA 47 1 0 

10017 ESMANDIES RONDA DE LEOPOLDO 
O'DONELL 94 2 3 
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6. EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DE L’ACCESSIBILITAT 1996 – 2006 
 

L’any 1996 es varen analitzar un total de 18 edificis – en front dels 106 que s’han 

analitzat en aquesta revisió - , el llistat del qual adjuntem a continuació: 

 

NÚM NOM_1996 NÚM 
ACTUAL NOM_ACTUAL EVOLUCIÓ 

1996-2006 

1 Ajuntament "Casa Gran" 10006 CASA CONSISTORIAL 1- S'ha adaptat 

2 El Carreró 0 EL CARRERÓ (OFICINES 
MUNICIPALS) 

0- Ja era parcial. 
accessible 

3 El Vidre 10008 EDIFICI DE VIDRE 0- Ja era accessible 

4 Mercat Pl. Cuba 10016 MERCAT PLAÇA DE CUBA 0- Ja era accessible 

5 Sanitat i Serveis Socials 39 
AGENCIA D'ATENCIÓ A LA 
GENT GRAN I PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA 

2- Manca adaptar 

6 Centre Cívic Cirera 10002 CENTRE CIVIC CIRERA LA 
LLÀNTIA 2- Manca adaptar 

7 Casal Cívic Rocafonda 67 
CENTRE DE FORMACIÓ 
D'ADULTS CAN NOÈ (CENTRE 
CIVIC ROCAFONDA) 

2- Manca adaptar 

8 Casal d'Avis "La Llantia" 35 CASAL DE GENT GRAN DE LA 
LLANTIA 2- Manca adaptar 

9 Casal de Joves 33 CASAL DE GENT GRAN DE 
ROCAFONDA 1- S'ha adaptat 

10 Casal de Joventut 78 CASAL DE JOVES 2- Manca adaptar 

11 Casal de Joves "La 
Llantia" 81 ESPAI JOVE DE LA LLANTIA 4- Altres - traslladat 

12 Centre Cívic/Casal Avis 
Molins (Can Clavell) 34 CASAL DE GENT GRAN DE 

MOLINS 1- S'ha adaptat 

13 Casal de Joves 
Cerdanyola 0 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I 

CASAL D'AVIS 0- Ja era practicable

14 Centre Cívic i Serveis 
Públics Cerdanyola 10001 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I 

CASAL D'AVIS 0- Ja era accessible 

15 Casal d'Avis Cirera 32 CASAL DE GENT GRAN DE 
CIRERA 0- Ja era accessible 

16 Casal d'Avis Cerdanyola 36 CASAL DE GENT GRAN DE 
CERDANYOLA 0- Ja era accessible 

17 
Casal de Joves/Escola 
Bressol/ Centre Cívic 
(Molins) 

10003 CENTRE CIVIC MOLINS 1- S'ha adaptat 

18 Pla d'En Boet 10004 CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET 4- Altres - Trasladat 
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EVOLUCIÓ 1996-2006 EQUIPAMENTS 

0- Ja era accessible 5 

0- Ja era parcial. accessible 1 

0- Ja era practicable 1 

1- S'ha adaptat 4 

2- Manca adaptar 5 

4- Altres - Traslladat 2 

TOTAL 18 

 

EVOLUCIÓ 96-06

27%

6%

6%

22%

28%

11%
0.- Ja era accessible

0.- Ja era
parcialm.accessible

0.- Ja era practicable

1.- S'ha adaptat

2.- Manca adaptar

4.- Altres - Trasladat

 
 



88

51

89

68

60

27

29 46

56

55

36 10001

16

82 13

11

21

35

81

57

41

19

71

72

87

65
52

17

8

5

73 61

24

14
10008

10004

76
44

45

10005
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED1: Edificis segons tipus

Culturals   (11)
Ensenyament   (37)
Esportius   (22)
Oficines municipals   (3)
Serveis   (12)
Serveis Socials   (21)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat

1. Accessible   (45)
2. Parcialment accessible  (30)
2. Practicable   (4)
3. Inaccessible   (20)
4. Altres   (7)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED3: Edificis segons intervenció necessària

0. Sense intervenció   (35)
1. fins a 10.000€   (35)
2. de 10.000 a 100.000€   (7)
3. >100.000€   (22)
99. Altres   (7)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED4: Evolució dels 18 edificis analitzats el 1996

0.- Ja era accessible   (5)
0.- Ja era parcialm.accessible  (1)
0.- Ja era practicable   (1)
1.- S'ha adaptat   (4)
2.- Manca adaptar   (5)
4.- Altres - Trasladat   (2)

Id96 Nom Evol9606

1 CASA CONSISTORIAL 1.- S'ha adaptat
2 EL CARRERÓ (OFICINES MUNICIPALS) 0.- Ja era parcialm.accessible
3 EDIFICI DE VIDRE 0.- Ja era accessible
4 MERCAT PLAÇA DE CUBA 0.- Ja era accessible
5 AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA2.- Manca adaptar
6 CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA 2.- Manca adaptar
7 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOÈ (CENTRE CIVIC ROCAFONDA)2.- Manca adaptar
8 CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA 2.- Manca adaptar
9 CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA 1.- S'ha adaptat

10 CASAL DE JOVES 2.- Manca adaptar
11 ESPAI JOVE DE LA LLANTIA 4.- Altres - Trasladat
12 CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS 1.- S'ha adaptat
13 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS0.- Ja era practicable
14 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS0.- Ja era accessible
15 CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA 0.- Ja era accessible
16 CASAL DE GENT GRAN DE CERDANYOLA 0.- Ja era accessible
17 CENTRE CIVIC MOLINS 1.- S'ha adaptat
18 CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET 4.- Altres - Trasladat
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Imatge no disponible

Equipament CAN PALAUET

Adreça CARRER D'EN PALAU 32

Núm plantes PB+2Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 24/01/2007

Accés 2. Parcialment accessible Descripció accés Des de la vorera a la porta d'accés cal superar un graó que separa el paviment de la vorera del 
paviment del vestíbul que va de 0,5 cm en un extrem a 13,5 cm en l'altre, i passar per un espai 
d'amplada de 0,73 m. entre un pilar i el límit del paviment del porxó. La porta d'accés és de vidre, 
accessible, de dues fulles de 0,90 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. El paviment interior, de la planta baixa, té un pendent de 6%. en un 90 % de la planta. La resta de la 
planta és horitzontal i a diferent cota que cal superar a través de rampa de 2,14 m. de longitud amb 
18,22% de pendent i escala amb graons de 40x17 cm.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Te ascensor. No hi ha indicadors en relleu ni en braille. L'escala amb graons de 30x18 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat en el gir d'1,50 m. No té mirall. Les barres de suport a 0,84 m. del terra. No hi ha indicatiu ni 
en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Només són d'ús públic la planta baixa i la primera.



Estat de l'accessibilitat als equipaments  Municipals de MataróFitxa d'accessibilitat 2 Pàgina 2 de 106

Imatge no disponible

Equipament ESPAI F

Adreça EL CARRERÓ 17

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha uns graons entre la vorera i el paviment on està situat el local. Oscil·len de 1,7cm a 6 cm. 
L'accés al local és per porta de dues fulles de 0,80 m cadascuna.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament MUSEU DE MATARÓ

Adreça EL CARRERO 17

Núm plantes PB+2Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Graó arrodonit d'1 cm. en un extrem a 5 cm en l'altre. Porta exterior de fusta de dues fulles de 0,90m. 
cadascuna i porta interior de vidre de dues fulles sense sòcol de 0,80 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La planta segona esta a dos nivells separats per tres trams d'escales, de 2, 2 i 4 graons, tot i que s'hi 
pot accedir per ascensor amb parada tipus entreplanta.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. L'ascensor té les dimensions de 1,79 x 1,00 m. amb dues portes situades, una en el costat curt de 
l'ascensor i  l'altra a l'extrem del cosat llarg. Les portes de la cabina són automàtiques però no les del 
recinte. No disposa de passamans. Les botoneres no són ni en relleu ni en braille. No hi ha indicador 
de planta.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No es pot fer el gir d'1,50 m. El mirall a 1,06 m del terra. Dificultats en l'apropament lateral al vater. 
Les barres de suport a una alçada de 86 cm. del terra. L'aixeta no té mecanisme de pressió o 
palanca. No té indicadors en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris Amb l'ascensor es pot arribar al dos nivells de la planta segona havent de passar , des de  l'ascensor a la sala d'exposicions, per l'interior del magatzem.
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Imatge no disponible

Equipament CA L'ARENAS, CENTRE D'ART DEL MUSEU DE MATARÓ

Adreça CARRER D'ARGENTONA 64

Núm plantes PB+2+PSNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de dues fulles de 0,76 m cadascuna.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en totes les plantes és correcta en general. Dificultats en el accessos a la cambra 
higiènica.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. No hi ha indicatius de planta ni tampoc en relleu ni en braille. Escales amb trams de graons de 
dimensions diverses.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No es pot fer el gir d'1,50 m. No té indicatiu ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris La planta soterrània no està oberta al públic. Només per a tallers. La segona planta és per a serveis interns.
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Imatge no disponible

Equipament CAN XALANT

Adreça CARRER DE FRANCESC LAYRET 75

Núm plantes PB + 1Núm accessos 2 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 02/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'espai que queda entre les dues portes de l'accés permet el cercle de 1,20m. Les portes són de 
vidre. No tenen cap franja de color ni logotip. El sòcol de les portes és de 10 cm.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Tres portes de dues fulles, de 50 cm cada fulla. Un pas on no es pot inscriure el cercle 1,50 m davant 
d'una porta.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. L'interior de la cabina només té un passamans. No té botonera ni número indicatiu, en braille o alt 
relleu, en replà. Té una escala amb graons amb alçada de més de 16 cm i l'estesa de més de 30 cm. 
Barana en un costat que no és segons la norma.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. L'espai és suficient.Falten les barres de suport en ambdós lavabos, homes i dones. L'indicador  
exterior no és en alt relleu.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris Per a arribar a l'accés de l'edifici hi ha, a l'exterior, una escala i una rampa. La rampa és de més de 10 metres amb un pendent del 6,6% i no disposa de baranes.
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Imatge no disponible

Equipament TEATRE MONUMENTAL

Adreça LA RIERA 169

Núm plantes PB+1Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 16/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de vidre sense sòcol ni logotip ni franga horitzontal. Per a arribar fins a la porta hi ha una rampa 
de 1,50 m de longitud i 13% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Rampa entre la zona del vestíbul i zona de sala de 2,30 m de longitud i 17,7% de pendent. El 
paviment de la sala te un pendent aproximat de 8,7%.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació amb l'anfiteatre s'ha de fer per escala de graons de 28x17 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat per a fer el gir de 1,50 m. No té l'espai d'apropament lateral al vater perquè les dues barres 
de suport són fixes. El mirall està a 0,92 m del terra. No té indicadors en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris La planta primera correspon a l'anfiteatre del teatre. Té portes diferents de la porta d'accés que són sortides d'emergencia que posen en comunicació l'interior de l'edifici 
amb la vorera a traves de graons.
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Imatge no disponible

Equipament AULA DE TEATRE

Adreça CARRER DE JUAN MELÉNDEZ VALDÉS  2

Núm plantes PB+2Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 16/11/2006

Accés 2. Practicable Descripció accés La porta està sitada de tal manera que l'espai de paviment davant de la porta, per l'exterior, no 
permet el gir d'1,50 m. Entre el repla on està situada la porta i la vorera hi ha un graó de 6 cm.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general correcte en totes les plantes. A la planta primera hi ha una rampa de 2,73 m.de longitud i 
10,6% de pendent amb una barana a 0,98 m del terra i passamà de diàmetre 3 cm. Hi ha unes 
prestatgerie en una paret que estan a una alçada d'1,63 m del terra d'una amplada de 23 cm.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Ascensor de 1,30x 1,20 m. Té dues portes. No te passamans. No té botonera ni en relleu ni en braille 
ni en cada planta ni en la cabina.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Les portes no obren cap a fora. Això no permer el gir d'1,50 m. La barra batent és de secció 
rectangular. No té indicadors ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament VIL.LA ROMANA DE TORRE LLAUDER

Adreça AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 103

Núm plantes PB+1Núm accessos 1 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 29/01/2007

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Graó des de la vorera al  paviment on està situada la porta d'accés al recinte de 14 cm.

Comun. Horitzontal3. Inaccessible Descripció C. Horz. L'itinerari està fet emb carreus irregualars i separats, imitant una calçada romana.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Per a accedir a l'itinerari de les restes arqueològiques cal pujar escales de graons de 29,5x17 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Inaccesible perquè s'ha d'arribar a través d'escales i perquè no està adaptat.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC MONTNEGRE I EL CORREDOR

Adreça CARRER DE PASCUAL MADOZ 28, bxos

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 22/01/2007

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Cal usar rampes portatils, una per l'exterior de 0,26 m de longitud amb 44,5% de pendent i per 
l'interior de 1,90 m. de longitud amb 17,5% de pendent. i per escala de graons de 27x17,5 cm. La 
porta és d'una fulla de 1,20 m.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general bé. Hi ha un graó per a passar del vestíbul a la biblioteca de 3,5 cm. L'entorn de pas de la 
cambra higiènica és de dificil trànsit. Dificultat pel gir d'1,50 m. davant de la porta. Les mecanismes 
de les portes no són de palanca.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No es pot fer el gir d'1,50 m. El mirall a 1,26 m.del terra. L'aixeta no és de palanca ni pressió. La 
barra de suport abatible a 0,72 m. del terra.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS

Adreça PASSEIG DE CARLES PADRÓS 14

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de dos fulles de ferro.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. L'accés a un lateral de grades a través de rampa formada per dos trams, un d'1m de longitud i 26% 
de pendent seguida d'un tram 1,20 m de longitud amb 3% de pendent sense repla intermedi. El 
paviment irregualar de saulo. La resta de grades són inaccessibles. Escales per accedir a l'itinerari 
que comunica tots els vestidors i d'aquests amb el camp de futbol.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. Escales per accedir des dels vestidors al camp de futbol.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Esgraó per a pujar a vorera des de la qual s'accedeis als lavabos. Els lavabos estan fora de norma 
quan als elements i a les dimensions. Les mesures del  d'homes són 4,54x3,15 m i el de dones 
3,15x138 m.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats ni el vestidor ni la dutxa malgrat que hi ha espai per a fer l'adaptació.

Comentaris Rampa
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI

Adreça CARRER DE GALÍCIA s/n

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha una rampa de 4 m de longitud i 14,8 % de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Paviment irregular de terra.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Està instal·lat en un mòdul metàl·lic situat damunt d'una platafoma de formigó. Hi ha un graó de 12 
cm per a accedir a la cambra higiènica. Cal fer netejar i manteniment de les instal·lacions. L'espai 
interior és correcte. És usat com a magatzem.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors Està instal·lat en un mòdul metàl·lic situat damunt d'una platafoma de formigó. Hi ha dos graons d'alçades diferent amb un desnivell toral de 27 cm. Es usat com a 
magatzemt i cal fer manteniment.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL A 7 DE CIRERA

Adreça AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ s/n

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Paviment de saulo amb pendents diferents.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Hi ha un graó en la porta d'accés a la cambra higiènica de 10 cm. El mirall està a 94 cm del terra. No 
té indicadors ni en braille ni en relleu.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors No té vestidors.

Comentaris És una instal·lació provisional.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIRERA

Adreça CARRETERA DE CIRERA S/N

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. Situació d'un arbre que limita l'amplada del pas i esgraons per a accadir al bar, cambra higiènica i 
vestidors. L'accés al bar per graó de 7 cm d'alçada. No és possible l'accés a les grades.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No estan adaptats. S'ha d'accedir salvant un desnivell de 25 cm en dos graons d'alçades diferents. 
Les portes són de 0,70 m d'amplada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats. S'ha d'accedir salvant un desnivell de 17 cm en tres graons d'alçades diferents. Les portes són de 0,70 m. D'amplada.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT

Adreça CAMÍ DEL SANT CRIST S/N

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 28/09/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Els accessos a lavabos, vestidors i bar a través d'escales.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Tres esgraons per a accedir i les dimensions i elements fora de norma.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors Dimensions suficients però no està adaptada ni la zona de vestidor ni les dutxes.

Comentaris Els lavabos, vestidors i bar estan instal·lats en mòduls metàl·lics prefabricats.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PALAU

Adreça (SENSE ADREÇA) FORA DEL CASC URBÀ

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 27/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés esta en contacte amb un paviment, exterior al recinte, de formigo en massa amb pendent, i 
de sauló per l'interior amb irregularitats.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. L'itinerari ha de fer-se pels laterals del camp de futbol i el paviment és de sauló, herves i una vorera 
pensada pel públic que no pas com a circulació. Les portes són de 0,70 m. d'amplada.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No estan adaptats. per arribar a la plataforma o vorera que comunica amb els serveis hi ha un 
esgraó i canalització d'aigües pluvials.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA LLANTIA

Adreça CARRER DE BLANES S/N

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Accés principal amb rampa de llambordes al carrer de pendent de 5 % a 7%. El segon accés és per 
a anar  als vestidors i és inaccessible. Te dos graons pel cantó del carrer de 16cm i 12 cm d'alçada i 
una estesa de 40 cm i una rampa per l'interior de L=2,77m i pendent 8,3%.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. El paviment exterior de formigó té un pendent general de 2%. La porta d'accés al bar és de 0,70 m. 
de vidre amb sòcol de 9 cm i franja a 1,10 m d'alçada i logotips.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La cambra higiènica d'homes no està adaptada i la de dones és l'unica adaptada. No disposa de 
barres de suport. El mirall a 1,08m del terra. No hi ha indicadors d'home, dona i adaptat.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PLA D'EN BOET

Adreça AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 95

Núm plantes PBNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 28/09/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Paviment de sauló. Porta de dues fulles amb reixes. Un segon accés per porta de 0,70m d'amplada i 
un tercer accés a través d'escala de 19 graons de 43cm d'estesa i 13 cm d'alçada. Hi ha un accés 
interior que comunica amb l'institut a través de rampa de 9,40 m de longiud i 10,2% de pendent.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. Rampa sense baranes amb paviment irregular per a accedir a la zona del bar de 14,82 m i 6,3% de 
pendent. Rampa per a accedir a la plataforma on esta situat el bar de 1,95m i 18,1% de pendent. 
Graó per a accedir a vestidors. Paviment de sauló i trams de formigó. Tram d'escales que impedeix el 
pas al lavabos.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Dos esgraons per a accedir i les dimensions i elements fora de norma.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors Dimensions suficients però no està adaptada ni la zona de vestidor ni les dutxes.

Comentaris L'accés al bar no està adaptat.
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Imatge no disponible

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE - MOLINS

Adreça CARRER D' ALMERIA S/N

Núm plantes PBNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 27/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés accessible es a través de paviment de sauló. Un altre accés es a través de paviment de 
llambordes amb accés restringit i perillós a grades perque no esta preparat i un tercer accés no es 
accessible perque cal passar per escales.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació horitzontal es limita a part de la zona perimetral del camp, accés a lavabos, vestidors 
i bar, amb taulell d'alçada 1,25 m del terra. A les grades cal accedir per escales.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No està adaptat. En l'accés hi ha un graó de 8 cm d'alçada

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME

Adreça CARRETERA DE CIRERA S/N

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha un esgraó de 4 cm. d'alçada entre el pavimet del vial i la vorera on esta situada la porta d'accés.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Cal fer ús de rampa contínua amb trams de diferent longitud i pendent per a accedir als vestidors. 
Per a acedir a l'oficina hi ha un graó de 15 cm i la porta és de 0,70 m. d'amplada.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Cal accedir per una rampa de 3,50 m de longitud i 16,2 % de pendent i dificultat en els canvis de 
direcció en la plataforma previa a l'accés per no permetre el cercle de diametre 1,20.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors No estan adaptades les dutxes i la comunicació interior és parcialment difícil en els girs de canvi de direcció malgrat tenir superficie suficient.

Comentaris Els vestidors i cambra higiènica adaptada estan situat a diferent cota que la pista d'atletisme i l'accés s'ha de fer per rampa i escales.
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Imatge no disponible

Equipament PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS JOSEP MORA

Adreça PASSEIG DE CARLES PADRÓS 12

Núm plantes PBNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/10/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Graó d'una alçda mitjana de 21cm des de la vorera fins al nivell on estan situades la reixa i la porta 
de vidre d'accés. Dos accessos són per a manteniment.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. En el perímetre de l'itinerari les bigues inclinades, que suporten les grades, en el contacte amb el 
parament vertical estan a una alçada respecte del paviment de 1,54 a 2m.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Escales per a accedir a les grades i al paviment de la pista d'esports.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. L'amplada de les portes d'accés inferior a l'indicada a la norma. Les dimensions dels recintes són 
suficients per a fer els lavabos adaptats. Actualment no estan adaptats.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€

Vestidors Les dimensions dels vestidors i de les dutxes permeten que es puguin adaptat. Actualment no estan adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament PISTA DE PETANCA DE LA LLANTIA

Adreça CARRER DE BLANES S/N

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés En tractar-se una instal·lació totalment oberta.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha un esglao entre la vorera que envolta l'edifici i el paviment de sauló. En l'extrem de la vorera 
aquest graó disminueix fins a quedar en el mateix nivell el paviment de la vorera i el paviment de 
sauló.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DEL PALAU

Adreça CARRER DELS MADERN I CLARIANA, BOMBERS 2

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 27/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Els dos accessos ho son. Per un cal arribar per una rampa de més de 10 m. de longitud i 9,4 % de 
pendent. La porta de l'altre accés esta situada en l'extrem de la pista i entre aquesta que és 
horitzontal i la vorera que té pendent hi ha una connexió formada per una rampa que va varian de 
pendent des de l'extrem on la diferncia de cota és major, de 0,37 m de longitud i 57% de pendent a 
l'altre extrem amb pendent de 7,5 % que és per on es pot accedir sense dificultats.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. Peu en el lavabo. No té mirall. Gir de 1,20 m. Interruptor a mes d'1,40 m del terra.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors No estan adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA

Adreça AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 62

Núm plantes PBNúm accessos 1 accés principal i 2 d'emergència. Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Estan fent obres en el paviment que connecta la vorera amb l'accés principal.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. El paviment és lliscant.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. L'accés a les grades cal fer-ho per escales.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cap cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats. Hi ha un graó de 10,5 cm. entre el paviment general del vestidor i el paviment de la dutxa. Té grandària suficient per a fer-lo adaptat.
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Imatge no disponible

Equipament POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN

Adreça CARRER DE SANT CUGAT 146

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 28/09/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Cal passar per tres graons amb una alçada total de 47 cm. Quan convé posen una rampa. Hi ha una 
porta de sortida d'emergència i si convé fan passar els discapacitats amb cadira. Per accedir a 
aquesat porta des de l'exterior s'ha de passar per una rampa de llambordes de 9m de longitud, 8,4% 
de pendent amb esgraó inicial de 7,5cm i esgraó final de 7,5cm.

Comun. Horitzontal2. Practicable Descripció C. Horz. Graó des de l'accés a recepció de 21 cm.Hi ha un esgraó longitudinal, de19 cm, entre la pista i 
l'itinerari d'accés als lavabos i vestidors dels esportistes. Les portes dels vestidors de dues fulles i 
cadascuna no fa 0,80 m. Mecanismes de les portes avariats.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. Escales per a accedir a les grades. Alçada de 17,5 cm, estesa de27 cm. Amb 18 graon per tram.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Cap lavabo està adaptat ni pel públic ni pels esportistes. Les lavabos dels esportistes per dimensions 
i elements. El lavabo públic de dones té unes dimensionsde 2,87m per 2,175 m però no esta adaptat 
per elements específics. El lavabo públic d'homes és inaccessible per dimensions i elements.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€

Vestidors Els vestidors i les dutxes ( 2,53x1,71) corresponents tenen dimesions per a estar adaptats.

Comentaris El taulell de recepció a un alçada de 1,09 m. i no disposa d'apropament frontal de 0,70 m. d'alçada. Els espectadors en cadira de rodes han de situar-se en el nivell de 
la pista. No hi ha elements de comandament en els vestidors.
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Imatge no disponible

Equipament VELÒDROM MUNICIPAL

Adreça AVINGUDA DEL VELÒDROM 27

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati semi jardí

Enquestador Muro Data visita 16/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de dos fulles metàl·liques. Hi ha una curta rampa de 0,60 m de longitud amb pendents de 
23,9% i 13,3%. El pendent va canviant d'un extrem a l'altre en el sentit de l'amplada de la porta.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha possibilitat d'accedir a llocs des dels quals es pot veure tot el circuit del velòdrom sense rampes 
ni graons. Part del paviment és de formigó i part de sauló.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Les portes obren cap a l'interior i no permeten fer el gir de diamètre 1,50 m. Els miralls estan a mes 
de 0,90 m del terra. No hi ha indicadors de serveis homes o dones.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors N'hi a dos sense identificador homes o dones. Cap dels dos està adaptat.

Comentaris En el vestidor d'homes hi ha tres graons per a arribar a les dutxes i lavabos i en el de dones el paviment de la dutxa està a diferent nivell del paviment general del 
vestidor. La zona específica de vestidor té superfície suficient per a adaptar-lo.
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Imatge no disponible

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CASAL DE JOVES

Adreça PLAÇA D'ESPANYA 1

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/10/2006

Accés 2. Practicable Descripció accés Esgraó de més de 2 cm. Entre 2,5 a 6 cm. Un accés a través del Casal de Joves.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. Comprén una rampa de 0,98 m de longitud i 26,66% de pendent. No permet el gir de cercle de 1,50 
m davant de la porta de la cambra higiènica.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No disposa de les barres de suport ni de la distancia d'apropament al water. La dimensió interior es 
justa.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€



Estat de l'accessibilitat als equipaments  Municipals de MataróFitxa d'accessibilitat 27 Pàgina 27 de 106

Imatge no disponible

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CERDANYOLA

Adreça CARRER DE L'ESTADI 1

Núm plantes PB+SSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 31/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha una petita rampa prèvia a la porta d'accés, que forma part de la vorera, de 8% de pendet.

Comun. Horitzontal2. Practicable Descripció C. Horz. En zona superior al mateix nivell que la vorera és accesible. En la planta on està situat el camp de 
futbol amb dificultats.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. Hi ha una rampa que comunica els dos nivells, formada per trams diferents en longitud i pendent.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Les portes obren cap a dins. Dificultat a causa de la porta per a fer el gir d'1,50 m. El mirall a 0,99 m. 
del terra. No hi ha indicadors, ni en relleu ni braille.

Qualificació equipament 2. Practicable

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats i l'accés a ells s'ha de fer per escales.

Comentaris Aquesta instal·lació esportiva és provisional.
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Imatge no disponible

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE ROCAFONDA

Adreça RONDA DE RAFAEL ESTRANY 24

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 03/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés El segon accés és a través d'una porta des de la pista polisportiva i és inaccessible per haver un 
marxapeu de 13 cm d'alçada i un tram d'escala, de 12 graons, entre la pista polisportiva i el camp de 
futbol.  Per accedir a la pista polisportiva s'ha de passar per una rampa de 1,70 m de longitud, 3,50 
m d'amplada i 13,1% de pendent.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. És accesible en el perímere del camp de futbol però per a accedir a la cambra higiènica i vestidors 
s'ha de puja un grao, de 20 cm. d'alçada, en la vorera que hi ha en el perímetre de l'edifici que 
comprén la cambra higiènica i vestidors.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Cap de les dues cambres higièniques no estan adaptades.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats malgrat que la superfíe és suficient.
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Imatge no disponible

Equipament PISTES MUNICIPALS DE PETANCA DE CERDANYOLA

Adreça CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA  S/N

Núm plantes PBNúm accessos Obert Jardí o pati Espai públic obert

Enquestador Muro Data visita 08/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Es una instal·lació sense tanques. L'accés a l'edifici cal fer-ho superant un grao d'alçada variable de 
40cm. A 5 cm.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La superfície de l'espai de joc es de saul ió i es irregular. L'edifici està sobre una base pavimentada.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. Estan tancats.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris L'edifici on estan instal·lats els lavabos i magatzem estan tancats al public i en periode de rehabilitació.
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN HAVANA

Adreça CAMÍ RAL 163

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 29/01/2007

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Cal una rampa portàtil per a superar el graó de 13,5 cm entre el nivell de la vorera i el nivell del 
paviment del local. La rampa és d'1 m. de longitud amb 18% de pendent. La porta de vidre sense 
sòcol ni franja i separada del límit del paviment exterior per 0,48 m.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general és correcte.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN EL PARC

Adreça AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 28

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 16/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Rampa en l'exterior per a accedir a la porta d'accés de 2 m. de longitud i 5,1% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. El taulell d'informació està a una alçada de 1,08 m del terra.

Comun. Vertical Descripció C. Vert. Dificultat en alguna porta per a fer el gir d'1,50 m.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Hi ha dos cambres higièniques. Els mecanismes de les portes no són de palanca. Disposen d'aixetes 
per a dutxa però no tenen la cadira corresponen. No hi ha indicadors en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA

Adreça RONDA DE FREDERIC MISTRAL  8

Núm plantes PB+1Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 29/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. És correcte en general en ambdues plantes. Passadis d'accés a cambra higiènica adaptada de 1,23 
amb dificultat pel gir d'1,50 m. davant de la porta.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. La comunicació es fa a través de rampa de més de 20m. de longitud, 8,5% de pendent, barana de 
0,92 m. d'alçada. Hi ha una escala que comunica la planta baixa amb les oficines, les quals, estan 
separades de la planta primera per escala amb graons de 30x19 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Les barres de suport són de secció rectangular a una alçada de 0,80 m. El mirall a 1.01 m del terra. 
El radi de gir d'1,50 m. just. Les aixetetes no són de pressió.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris No és possible l'accés als despatxos, degut a 4 graons, però no es considera necessari accés al públic (despatxos administratius)
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA

Adreça CARRER DE COLÒMBIA 55

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 10/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés La porta d'accés està formada per dues fulles que sense obrir amiden 0,80 m. i si estan obertes 
l'espai de pas de cadascuna és de 0,68 cm. Hi ha una rampa, des del nivell de la vorera a la porta 
d'accés, de 3,33 m. de longitud i 4,3% de pendent. Les fulles són de vidre emmarcat sense logotip i 
barra vertical per a maniobrar-les.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha tres nivells interiors. Cadascun d'ells accessible en la comunicació horitzontal.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Hi ha un elevador per a salvar el primer desnivell i escala de 5 graons de 34x15 cm i  una rampa de 
3,53 m. de longitud i 11,78% de pendent, 1,11m d'amplada amb barana a un costat sense sòcol 
acompanyad d'una d'escala de tres graons de 30x14 cm de 0,83 m. d'amplada amb dues baranes, 
per a salvar el segon desnivell.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. No hi ha l'espai d'apropament lateral al vater de 0,80 m. Dificultat en apropament frontal al lavabo. 
Només té una barra de suport, l'abatible. El gir d'1,50 m. amb dificultat. No té indicador en relleu ni 
en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS

Adreça CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 16

Núm plantes PBNúm accessos 4 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 24/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'edifici està situat a l'interior de zona pública amb vegetació. Per a arribar des del carrer a l'edifici 
s'ha de passar per rampes. L'itinerari més curt, des del carrer,  comprén una rampa de 5,30 m. de 
longitud i 5,5% de pendent. Des de la segona porta, amb accés a persones discapacitades, fins a 
l'edifici hi ha 5 rampes. Hi ha una comunicació entre el Casal i el Centre Cívic Molins a traves de 
rampa. L'accés principal a l'edifici és a través de porta de dues fulles de 0,80 m.cadascuna. Té dues 
portes d'accés lateral accessibles de vidre amb sòcol de 10 cm., sense franja i una sortida 
d'emergència que no és accessible perquè en l'itinerari, havent sortint, hi ha una escala.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació interior és en general correcta. La barra del bar està a una alçada 1,18 m. del terra. 
Les taules tenen l'alçada correcte. La porta al depatx de 0,70 m. Dificultat de pas en accés a la 
cambra higiènica adaptada.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta obre cap a dins. Amb la porta tancada hi ha l'espai d'apropament lateral al vater. La barra de 
suport batent a una alçada de 0,79 m del terra. No disposa de indicatiu en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA

Adreça CARRER NOU DE LA MERCÈ 60

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Per a arribar a la porta de l'edifici cal passar per una rampa de 1,57 m.de longitud, 24,2% de 
pendent, amplada 0,90m. amb dues baranes a 0,89 m.d'alçada i d'una escala amb graons amb 
discontinuitat de 30,5x19 cm. La porta d'accés, de vidre, amb sòcol de 14 cm., sense franja, de dues 
fulles de 0,90 m. cadascuna, davant de l'escala i una porta de 0,90 m. davant de la rampa. No hi ha 
espai per a fer el gir d'1,50 m. en l'exterior de la porta.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La barra del bar a 1,06 m.d'alçada. Els mecanismes no són de palanca.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE CERDANYOLA

Adreça PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 84

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 08/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Rampa en accés de 0,95m. De longitud i 10,3% de pendent. Un segons accés és a través del Centre 
Cívic a través d'una rampa composta de dos trams, de 0,12m. de longitud i 32,44 % de pendent i 
1,35 m. de longitud i 14,44 % de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. La porta per a accedir a la cambra higiènica per homes és de 0,70 m. Tampoc té la distància de 0,80 
m d'aproximació lateral. La cambra higiènica de dones està bé. En cap hi ha indicadors en relleu ni 
braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE PLA D'EN BOET

Adreça CARRER DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO 6

Núm plantes PBNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 07/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Es pot accedir o bé des del Centre Cívic (itineraris accessibles), o bé per una porta porta pròpia 
d'accés directe des del carrer. Aquest porta (ample 0,90, vidre sense franja ni sócol) és amb graons 
descendents de 30x15 cm cap a l'interior,  i per fora hi ha un resalt de 3,7 cm per l'exterior. La porta 
d'accés des del Centre Cívic és d'1 m. Els altres dos accessos són d'accés al Centre Cívic Pla d'en 
Boet (nou) - Tesa. Aquestes dues entrades disposen de rampes amb 6,55 m. de longitud amb 10,2% 
de pendent i 5,30 m. de longitud amb 11,8% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació entre el casal, la cambra higiènica i els altre dos accessos és correcta.

Comun. Vertical Descripció C. Vert. No cal.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat de gir d'1,50 en espai de la tassa del vater que està separat de la zona amb lavabos. El 
mirall a 1,10 m. del terra.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris En el mateix edifici conviuen Centre Cívic i Casal
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Imatge no disponible

Equipament RESIDENCIA SANT JOSEP

Adreça MURALLA DE SANT LLORENÇ 15

Núm plantes PB+4Núm accessos 5 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 23/02/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha un petit graó en l'entrada al recinte des de la vorera. En una longitud de 5,50 m el graó va de 0 
cm en un extrem a 9 cm. a l'altre. Des d'aqui fins a la porta principal de l'edifici hi ha una rampa de 
8,10 m. de longitud amb 14% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general correcte. Cal usar elevador de cadires en dues plantes per a salvar desnivells.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Hi ha dos ascensors amb dimensions de 2,26 x 1,08 m i 2,11 x 1,11 m suficient per al transport de 
lliteres. No hi ha indicatiu de planta. Hi ha dos elevadors de cadira per a salvar diferències de nivells 
a la planta primera i entre la planta segona i tercera.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. La dificultat està en arribar a la cambra higiènica ja que previament cal passar per un pas de 0,70 m 
d'ample.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Adreça CARRER DE CUBA 47

Núm plantes PB + 1Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 01/08/2006

Accés 2. Parcialment accessible Descripció accés Per a poder arribar a la porta d'accés a l'edifici cal superar un dels dos graons que hi ha. Un de 5,5 
cm i altre entre 3 a 7,5 cm. Donen accés al porxo on està ubicada la porta.

Comun. Horitzontal2. Practicable Descripció C. Horz. Canvis de direcció que no permeten el cercle de1,20m de diàmetre i graó per accedir a un despatx. 
No és possible el cercle de diàmetre 1,50 metres davant de diverses portes de l'itinerari. Esgraó de 5 
cm per a entrar a despatx.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. L'accés a la planta primera és fa per una escala. La planta primera no és d'ús públic.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Els mecanismes de la porta no són de pressió o palanca. Els indicadors exteriors no són en alt relleu 
i estan a mes d'1,40 metres del terra. El disseny de les barres de suport no és anatòmic.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FIGUERETES

Adreça BAIXADA DE LES FIGUERESTES S/N

Núm plantes PB+1Núm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 22/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés principal que comunica amb el patí es accessible. La dificultat està en el vial on hi ha rampes 
i escales. Te un segon accés que comunica des del vestíbul de l'Institut Municipal d'Educació.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. És accesible el tram de l'itinerari des de la porta d'accés fins al distribuidor de la planta baixa. La 
resta de la planta és inaccessible. Per a poder anar a la cambra higiènica adaptada cal passar pel 
segon accés a través d'una rampa d'1,26 m.de longitud amb 13% de pendent. Per a accedir al 
despatxos situats a la planta primera l'accés és una porta de 0,70 m. i rampa interior de 0,51 m. de 
longitud amb 9,9% de pendent.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. L'ascensor és compartit amb l'Institut Municipal d'Educació. Comunica amb la zona de despatxos a  
la planta primera. La comunicació interior amb la planta superior a través d'escales.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Carrer amb dificultats
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA LLÀNTIA

Adreça CARRER DE GALÍCIA 3-9

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 30/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés La porta d'accés des del carrer al recinte és duna fulla d'1 m. I la porat d'accés a l'edifici es de dues 
fulles de 0,80 m. cadascuna, de vidre amb socol i sense franja.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Des de la porta  del carrer fins a la porta de l'edifici hi ha trams de rampes de longitud i pendent 
diferents. De 15 m de longitud, 2% de pendent, amplada 1,30 m. sense barana, de 10,80 m. de 
longitud, 2,7% de pendent, sense barana, de 2,50 m. de longitud, 4,9% de pendent i 2,80 m. de 
longitud, 7,4% de pendent.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Mirall a 1,20 m. del terra. La barra de suport batent està a 0,90 m.d'alçada. Hi ha accessoris a més 
alçada de la normativa. Porta anterior a la d 'accés amb mecanisme que no és de palanca.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA RIERETA

Adreça RONDA DE FREDERIC MISTRAL 8

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 24/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés La vorera anterior a la porta principal té un pendent 4,6% i una longitud de 4,37 m. La porta és de 
vidre sense sòcol ni franja. El segon accés és la porta d'emergència.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Portes i mecanismes correctes en general. Hi ha rampa interior de 12,04 m. de longitud i 1,6% de 
pendent. Paviment lliscant. Alguna dificultat en girs en accessos a despatxos.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Paviment lliscant. La barra de suport batent és de secció rectangular. El mirall està a 1.01 m del 
terra. No hi ha indicatiu ni tampoc en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ROCAFONDA

Adreça CARRER DE SANTIAGO RUSIÑOL 1-23

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 10/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Accés al vestíbul per porta de dues fulles, cadascuna de 0,70 m. El segon accés donar al pati i la 
porta és accessible.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació per l'interior és correcte i pel pati també pero en les portes entre les classes i el pati 
hi ha un desnivell entre el paviment interior i exterior salvat per un graó de  5 cm.d'alçada.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. No té indicadors, ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Hi ha una rampa al carrer prèvia a l'entrada a l'edifici de 3,96 m. de longitud i 16,2% de pendent.
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TABALET

Adreça RONDA DE FRANCESC MACIÀ 119

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 14/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés La porta d'accés és de vidre amb sòcol de 12,5 cm. sense logotip. El segon accés és una sortida 
d'emergència des del pati.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Correcte en general. Més ajustada en la zona interior dels despatxos. Petits graonets formats pels 
bastiments de les portes en la comunicació entre les classes i el pati.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Té dues portes. El mirall a 0,97 m. del terra. No disposa d'indicadors, ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament BIBLIOTECA POMPEU FABRA

Adreça PLAÇA D'OCCITÀNIA S/N

Núm plantes PB + 2Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 20/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de vidre corredissa. El taulell d'atenció no té lliure la part inferior a una alçada de 0,70 m.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En la sala d'actes hi ha una rampa mòbil de fusta 1,48 m de longitud i 18,8% de pendent.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. No hi ha indicador en planta. Per a comunicar les plantes hi rampes.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Mecanismes en les portes que no són de pressió o palanca. Les barres de suport i els miralls a més 
alçada de la indicada en la normativa. No hi hi indicadors en relleu, ni a l'alçada i dimensions 
indicada en la normativa.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CERDANYOLA

Adreça CARRER DEL PEDRAFORCA 2

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 05/12/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés L'accés principal des del carrer al recinte per escala i rampa de 3,50 m. de longitud i 8% de pendent. 
El segon accés és para vehicles. L'accés a l'edifici per la porta principal és inaccesible perquè cal 
superar un graó de 12 cm. Des del pati cal superar escales i petits graons per a accedir a les aules.

Comun. Horitzontal3. Inaccessible Descripció C. Horz. La comunicació interior s'ha de fer passant per escales que separant diferents nivells interiors.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. Per a arribar al pati cal passar per una rampa exterior de 6 m. de lomgitud i 18,3% de pendent i per 
escales interiors.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No estan adaptats

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€
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Imatge no disponible

Equipament NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (PENDENT NOM)

Adreça CARRER DE FRANCISCO HERRERA 71

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris En construcció (pendent visita)
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Imatge no disponible

Equipament CEIP ÀNGELA BRANSUELA

Adreça RONDA DE SANT OLEGUER 76

Núm plantes PB+2Núm accessos 3 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 17/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Els accessos al recinte són dos. A l'edifici Hi ha tre accessos. Un com a principal,  un altre al sector 
de parvulari i un tercer que facilita l'accés a la planta 1 a través d'una rampa.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. És correcte en les diferents plantes de l'edifici principal.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical s'ha de fer per escales interiors, amb graons de 31,5x17,5 cm i per una 
rampa exterior, composta per trams diversos, que comunica la planta baixa amb la planta primera.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Comentaris La comunicació des del carrer fins als dos edificis s'ha de fer a traves de rampes diverses i escales.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP ANGELETA FERRER

Adreça PLAÇA DE CUBA 10

Núm plantes PB+2Núm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 02/02/2007

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Te dos accessos. El principal és inaccessible per que cal arribar superant un tram d'escala de 4 
graons. El segon accés te una curta rampa de 17 cm.de longitud amb 71,11% de pendent sota la 
porta de fusta de dues fulles de 1,10 m. cadascuna. Un cop passada la porta cal transitar per una 
rampa de 15,70 m. de longitud amb 5,11% de pendent que condueix al pati.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. És accessible en la planta primera i segona. A la planta primera ja no és accesible perque per a 
arribar al vestíbul, des del carrer, hi ha una escala de 4 graons i per a sortir al pati, des del vestíbul, 
una escala de 6 graons.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical per escales.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CEIP ANXANETA

Adreça CARRER FLORIDABLANCA 43

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris En construcció (pendent visita)
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Imatge no disponible

Equipament CEIP CAMÍ DEL CROS

Adreça RONDA DEL CROS 13

Núm plantes PB+PSNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 01/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de 0,90 m. integrada en port més gran. Petit graó arrodonit.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Correcte en general en cadascuna de les planrtes. Dificultat en el pas a zona de despaxos i dificultat 
en gir d'1,50m . davant de les portes.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. A través de rampes exteriors es pot arribar a la planta soterrani. Per l'interior cal fer servir escales de 
graons de 29,5x18 cm. El menjador està per sota de la planta baixa i s'arriba per una rampa de 8,70 
m. de longitud i 10% de pendent.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té serveis higiènics accessibles

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CEIP CAMÍ DEL MIG

Adreça CAMÍ DEL MIG 1-3

Núm plantes PB+2Núm accessos 3 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 14/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha tres accessos al recinte. Un està al mateix nivell que la cota del pati i és accessible. Un segon 
accés que està a la mateixa cota del pati i que actualment estan en obres el vial . Des del tercer 
accés fins a arribar a la cota del pati hi ha una rampa de 9,30 m de longitud amb rampa de 23,8% de 
pendent adossada a escala amb graons de 3 30x13,5 cm. L'edifici de primària tés dos accessos per 
a arribar a cadascun d'ells cal superar dues rampes. Per un canto hi ha una de 5,30 m. de longitud 
amb 11,1% de pendent i per l'altre cantó una altre de 3,15 m. de longitud amb 22,6% de pendent. 
Les dues portes d'accés a l'edifici són de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. Els accessos a les 
classes de parvulari estan bé.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació horitzontal en cadascuna de les plantes és correcte en general. La comunicació a 
l'edifici de parvulari s'ha de fer superant un graó de 20 cm o escala amb graons 35,5x13 cm. Per 
accedir al vestidor cal superar graó de 10 cm.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Per accedir a les plantes superiors cal usar escala de graons de 32,5x15,5 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té serveis higiènics adaptats

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Vestidors Vestidors no adaptats.

Comentaris La instal·lacio comprén dos edificis. Un de primària amb PB+2 i el de parvulari amb PB. La comunicació entre ells es fa amb escales i rampes per l'exterior.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP CIRERA

Adreça AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 67

Núm plantes PB+2 -1(semiplantes decalades)Núm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 15/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés L'accés principal al espai exterio te dues portes. Una  de dues fulles i una altra d'una fulla. Per a 
passar per la porta de dues fulles hi ha un graó de 20 cm. i per la petita hi ha un graó de 6 cm. Hi ha 
un tercer accés per a vehicles. A la porta d'accés a la planta baixa de l'edifici hi ha un graó que va de 
3 cm en un extrem a 1cm a l'altre.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació des de la porta d'accés al recinte fins a la porta d'accés a l'edifici transita per una 
rampa de 5,23 m .de longitud i 18,4% de pendent. La comunicació horitzontal en cada planta és en 
general correcta. Per a arribar a les plantes inferios a la baixa, per l'exterior, cal usar el vial per a 
vehicles amb un pendent de 13,7% en una longitud superior a 20 m.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical s'ha de fer per dues escales interiors amb graons de 28,5x15,5 cm., per 
escales exteriors amb tram de 27 graons de 29x15,5 cm i tram de 21 graons de 15,5 cm d'alçada. Es 
pot arribar per l'exterior per la rampa per a vehicles.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. El lavabo té peu i el mirall està a 0,96 m del terra. Per a arribar a la cambra higiènica cal passar una 
porta metàl·lica anterior a la porta de la cambra higiènica. Aquesta porta és de dues fulles de 0,60 m. 
en comptes de 0,80 m.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Vestidors Té vestidors que no estan adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP GERMANES BERTOMEU

Adreça CARRER DE COLÒMBIA 15

Núm plantes PB+ 5 + PSNúm accessos 2 Jardí o pati Si

Enquestador Muro Data visita 10/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés des del carrer al recinte té dos accessos, un per escales i un altre amb un petit un petit graó, 
de 0 a 2 cm. Hi ha una rampa que comunica aquest accés amb el nivell on estan situats els 
accessos a l'edifici, que són accessibles.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Des de l'acces al recinte a l'accés a l'edifici hi ha una rampa. Té dos trams, un de 4 m de longitud, 
4% de pendent longitudinal i 5,3% de pendent transversal i un altre de 4 m de longitud i 13,5% de 
pendent longitudinal. La comunicació horitzontal en l'edifici és accesible en la planta baixa perquè per 
a accedir a la resta de plantes s'ha de fer per escales.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. S'ha de fer per escales perquè no hi ha ascensor. L'escala té graons de 30x17 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada. La cambra higiènica de professors està en la planta primera.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS

Adreça CARRER DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA  11

Núm plantes PB+3Núm accessos 3 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 22/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés La porta d'accés a l'edifici és de vidre amb franja metàl·lica intermedia on està instal·lat el 
mecanisme de pressió. Dos accessos són al recinte. Un és per a vehicles i l'altre comunica a través 
del pati amb el Ceip Tomàs i Viñas. El tercer és l'accés a l'edifici. Des de la vorera a la cota de la 
porta d'accés hi ha un tram d'escala amb graons de 28x17,5 cm i rampa de 6,50 m.de longitud, 
10,1% de pendent , amplada irregular, en un extrem de 0,99 m. i en l'altre 1,17m. amb una barana.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació horitzontal en la planta baixa no és possible en tota l'extensió però si és possible en 
la resta de plantes.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical s'ha de fer a través d'escales amb graons de 33x16,5 cm.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Comentaris Hi ha el forat per a la instal·lació d'un ascensor.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP JOSEP MONTSERRAT

Adreça CARRER DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA  3

Núm plantes PB+1Núm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 22/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés al recinte és un graó amb una alçada que oscil·la entre 19cm i 1 cm. Des de l'accés al 
recinte fina l'entrada a l'edifici hi ha un tram d'escala, amb graons amb discontinuitat de 33,5x15,5 cm 
i 6 trams de rampa. El segon accés, a través d'escala, és interior i comunica amb el pati del Ceip 
Tomàs i Viñas.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. L'interior de l'edifici, en les dues plantes, és accesible en general, pero l'accés al pati s'ha de fer a 
través de graó o graons.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicacó vertical és a través d'escala amb graons amb discontinuitat de 33,5x17 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Vestidors Inaccessibles i no adaptats.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP LA LLÀNTIA

Adreça CARRER DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 8

Núm plantes PB+2Núm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 29/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Des de l'accés al recinte fins a qualsevol accés a l'edifici cal circular per rampes i escales. L'accés 
principal es fa per la planta 1 i és una porta de dues fulles de 0,80 m cadascuna de vidre amb sòcol 
de 12 cm., amb rampes, exterior, de 1,73, m. de longitud i pendent de 7,1% i rampa interior de 2,40 
m. de longitud i pendent de 1,6%.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en cada planta independentment dels accessos a cadascuna és en general correcta. 
Hi ha porte de diferents mides.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació entre plantes cal fer-la per escales exteriors i interiors i per rampa combinada amb 
graons.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Comentaris Ceip situat en una zona topografia amb forts desnivells. La comunicació entre els tres accessos al recinte fins a l'edifici escolar son inaccessibles perquè pert tots tres 
s'ha de pasar per escales. Dos accessos són per un carrer amb un pendent molt gran que difícilment poden ser usats de forma autònoma.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO

Adreça CARRER DE ROCAFONDA 20

Núm plantes PB+2Núm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Té dos accessos directament a l'edifici que tots dos són inaccessibles i un tercer que es l'accés des 
del carrer al pati. Des del pati hi ha dos accessos a l'edifici que tampoc són accessibles.

Comun. Horitzontal2. Practicable Descripció C. Horz. Limitada per l'amplada de les portes i per les dimensions dels espais.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical a través de dues escales amb graons amb discontiunitat  de 32x15,5 cm i 
27x17,5 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha serveis higiènics accessibles

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CEIP ROCAFONDA

Adreça CARRER DE TÀRREGA 41

Núm plantes PB+2Núm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 23/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Per l'accés al recinte pel cantó de l'edifici de primària hi ha un petit graó, anterior a la porta, que 
oscil·la de 6 cm. en un extrem a 0,5 cm. a l'altre extrem. L'itinerari fins a la porta d'accés a l'edifici de 
primària passa per una rampa, de 1,90 m.de longitud, 7,5% de pendent, adossada a una escala amb 
dos graons de 38x12 cm. En l'accés a l'edifici hi ha una porta de dos fulles, de vidre, amb una franja 
metàl·lica intermèdia amb el mecanisme de pressió. L'accés al recinte pel cantó del parvulari es fa 
per una porta de ferro amb paviment de sauló i per a arribar a aquest accés cal passar per un vial 
amb pendent. La porta d'accés al parvulari s'ha de fer passant per una rampa de de 4 m. de longitud, 
8,6% de pendent, amplada 1.01 m barana de 0,94 m d'alçada i sòcol. La porta d'accés a l'edifici del 
parvulari esta composta per dues fulles que són de vidre, amb sòcol de 10 cm i logotip.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En cada planta dels edificis és correcte. Les portes i mecanismes en ambdós edificis en general bé.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. La botonera de cabina i de replà no és ni en relleu ni en braille. No hi ha número identificador a cada 
planta. La escala amb graons de 27,5x17,5 cm en edifici de primària i amb graons de 33x18 cm. Es 
pot pujar a la planta primera del parvulari amb un elvador amb carril a la barana.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. No te la cambra higiènica adaptada segons la normativa. Té superfície suficient però cal una 
reordenació dels aparells.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris Està compost per dos edificis, primària i parvulari. L'edifici de primaria de PB+2 i el parvulari PB+1.La comunicació es per paviment irregular i també de sauló i rampes. 
L'edifici de primària té ascensor i l'edifici de parvulari té elevador de cadira.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP TOMÀS VIÑAS

Adreça PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 130

Núm plantes PB+2Núm accessos 3 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 22/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés a l'edifici principal és través una porta de vidre de dues fulles, amb sòcol i sense franja. Té 
un petit graó de 4 cm. Té cinc accesos al recinte, un, el principal, un altre per a vehicles, un tercer 
que comunica amb el parvulari  i dos que són interiors que comuniquen amb els patis dels Ceips 
Josep Monserrat i Josep Manuel Peramàs. L'edifici té tres accessos, el principal, un segon d'accés a 
la cuina i un tercer que està al final d'una escala exterior que comunica la planta baixa i la planta 
primera.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació horitzontal en cada planta de l'edifici principal és correcta. També és correcta en el 
parvulari.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical en l'edifici principal s'ha de fer per escala amb graons amb discontinuitt de 
32x15,5 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Vestidors Inaccessible perquè hi ha un graó per a passar del paviment de sauló del pati al paviment del vestidor i no està adaptat.

Comentaris En aquest ceip hi ha un conjunt d'edificis que estan comunicats per rampes i escales.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP TORRE LLAUDER

Adreça CARRER DE CIUTAT FRETA 31

Núm plantes PB+2Núm accessos 4 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 23/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha tres accessos al recinte. Per proximitat, un per a l'accés a l'edifici de primària, un segón per a 
accedir a l'edifici del parvulari  i el tercer per a l'entrada de vehicles. Disposa d'un accés des del 
Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet. Des de l'accés al recinte, per la porta de primària, fins 
arribar a l'edifici cal passar per una rampa de 8,20 m.de longitud amb 15,33% de pendent adossada 
a escala amb graons de 32x18 cm. Des de l'accés al recinte, per la porta de parvulari,  fins arribar a 
l'edifici cal passar per una rampa de 7,50 m. de longitud amb 9,55% de pendent. La comunicació 
amb el camp de futbol és a través de rampa de 9,40 m. de longitud amb 10,2% de pendent. Els 
accessos principals als l'edificis de primària i parvulari són accesible. Per a accedir, per la segona 
porta d'entrada a l'edifici de primària, cal salvar graons de 31x14 cm entre la cota del pati i la cota del 
paviment de la planta baixa.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en les diferents plantes, d'ambdós edificis, en general bé. La comunicació entre els 
edificis de primària i parvulari cal ferl-a a través de'escales i rampa. No hi ha rampa per a accedir a la 
cambra higiènica que esta a diferent cota a la dels dos edificis de primària i parvulari.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. En ambdós edificis cal usar escales, de graons amb discontinuitat de 31x17 cm., en l'edifici de 
primària i graons amb discontinuitat de 29,5x16,5 cm. en l'edifici de parvulari.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No hi ha mirall. No hi ha indicador, ni en relleu ni en braille. No hi ha itinerari adaptat per falta de 
rampa.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Vestidors No estan adaptats. Estan en les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet.

Comentaris Aquesta instal·lació està composta per un edifici de primària de PB+2, un edifici de parvulari amb PB+1 i la cambra higiènica adaptada separada d'ambdós edificis. 
Disposa de tres accessos al recinte, dos a l'edifici de primària i un a l'edifici del parvulari. Disposa d'un accés des del Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet pel 
qual accedeixent als vestidors del camp.
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Imatge no disponible

Equipament CEIP VISTA ALEGRE

Adreça RONDA DE SANT OLEGUER 91

Núm plantes PB+1Núm accessos 1 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 17/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés al recinte és correcte i l'accés a l'edifici també ho és.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha dos edificis. Per a arribar a la cota del paviment de l'edifici principal s'ha de fer per escala i 
rampa de 2,75 m.de longitud, 13,5% de pendent, amplada d'1,86 m. i barana a 0,90 m d'alçada. La 
comunicació entre els dos edificis es fa sobre paviment irregular de sauló. Per a accedir al paviment 
del segon edifici s'ha de passar per una escala amb graons de 29x22 cm i per rampa de 6 m. de 
longitud, 10% de pendent, amplada 1,69 m i barana de 1. 06 cm del terra. La comunicació 
horitzontal, en l'edifici principal, és correcte en general excepte en la zona d'administració on 
l'amplada de pas dificulta el gir en els canvis de direcció i el gir d'1,50 m davant de les portes. En la 
porta d'ccés a l'edifici annex és accesible pero hi ha dos graonets de 2 cm i 3 cm.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació cal fer-la per escala de graons de 33x17,5 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CEIP DE MATARÓ I

Adreça PARC CENTRAL S/N

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris En construcció (pendent visita)
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Imatge no disponible

Equipament CEIP DE MATARÓ II

Adreça RIERA DE FIGUERA MAJOR 72

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris En construcció (pendent visita)
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ALARONA

Adreça AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 13

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 14/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. Sòcol de 14 cm.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general correcte.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No esta adaptat

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€



Estat de l'accessibilitat als equipaments  Municipals de MataróFitxa d'accessibilitat 66 Pàgina 66 de 106

Imatge no disponible

Equipament CENTRE FORMACIO ADULTS CAN MARFA

Adreça CARRER DE JORDI JOAN 5

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris Desapareix (de moment no es visita)
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOÈ

Adreça CARRER DE JOSEP PUNSOLA 45-47

Núm plantes PB+1Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 10/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Des del carrer fins a la porta d'accés al Centre de Formació s'ha de transitar per un parells de 
rampes. L'accés al Centre de Formació és accessible. Té dos trams, un de més de 15 m.fe longitud i 
15% de pendent i un altre de 5 m. De longitud i 11,5% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. L'itinerari horitzontal en la planta baixa es accessible. En el vestíbul hi ha un pilar al mig de l'itinerari 
que redueix l'amplada de pas a cada cantó en 0,70 m. i 0,80 m. El taulell té una alçada de 1,05 m. 
Del terra.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Per accedir a la planta 1, que és un espai reduït s'ha de fer per una escala de cargol

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. La porta obre cap a l'interior. El lavabo té peu. Les dues barres de suport són fixes. L'aixeta no és ni 
de pressió ni de palanca. No hi ha espai d'apropament lateral al vater perquè no té barra abatible. A 
causa de la porta i les barres no es pot fer el gir d'1,50 m. No té indicador ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS

Adreça CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA 80-92

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 13/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Des de la cota de la vorera a la cota de la porta d'accés s'ha de puja per un graó de 16,5 cm. o per 
dues rampes longitudinals a la vorera de 2,40 m.de longitud amb 7,6% de pendent i 2,26 m. de 
longitud amb 7,1 de pendent. L'amplada de les rampes és de 0,90 m. amb dos puns amb amplada 
de 0,83 m. i 0,81 m. La porta principal d'1 m. El segon accés és per a entrar al jardi i s'ha de superar 
un graó de 7,5 cm.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Tota la comunicció interior és correcte pero la sortida al jardí s'ha de fer passant per graons des del 
paviment interior a la vorera perimetral i d'aquesta per un altre graó fins al terra del jardí.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta obra cap a dins. El lavabo té peu. El mirall a 1,07 m. del terra. No es pot fer el gir d'1,50 m. 
No es pot fer l'apropament lateral per la situació del lavabo. No te indicadors. ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament IES ALEXANDRE SATORRAS

Adreça AVINGUDA DEL VELÒDROM 37

Núm plantes PB+3+PSNúm accessos 1 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 15/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés principal a l'edifici és accessible. Per a entrar al recinte hi ha dos accessos. Un per a 
vehicles que permet el pas a persones discapacitades i una altre davant de la porta d'accés a l'edifici 
que té un graó que va d'una alçada de 14,5 cm en un extrem a 5cm en l'altre extrem. Per arribar a la 
porta d'accés s'ha de passar per una rampa de 12,54 m. de longitud, 10,7% de pendent, amplada 
1,41m.i barana a 0,90 m. d'alçada. d'alçada. La porta és de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. És de 
vidre amb sòcol.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació horitzontal en les diferents plantes a l'edifici principal, en general, és correcte. En 
general les portes de les aules són de 0,70 m.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical cal fer-la per escales amb graons de 32x16,5 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No disposa de cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats.

Comentaris Aquest institut comprén dos edificis. El segon edifici es inaccessible perquè la comunicació cal fer-la per escales i part de la comunicació horitzontal s'ha de fer passant 
per escales.
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Imatge no disponible

Equipament IES DAMIÀ CAMPENY

Adreça PLAÇA DELS BOUS  5

Núm plantes PB+3+2PSNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Per accedir al vestíbul es pot fer a través de rampa des del carrer, en dos trams de més de 10 m. de 
longitud cadascun amb 11,5% i 2,22,% de pendent respectivament. La rampa té l'inici inferior en la 
planta PS2. Per aquesta planta hi ha un accés que permet arribar a l'ascensor a partir del qual es pot 
arribar a totes les plantes. La porta d'accés al vestíbul, en la PB, és de vidre sense socol ni franja de 
fulles de 0,90 m.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunciació en l'interior de l'edifici és en general correcta. En el pati hi ha rampes i escales per a 
comunicar els diversos nivells exitents i entre el pati i el carrer pel tercer accés. Alguna dificultat en la 
zona d'oficines en el gir d'1,50 m. davant d'una porta.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Falta indicatiu en relleu i en braille. Escales interiors amb graons de 29,5x16 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Els lavabos separats dels vaters. Mobles per sota dels lavabos.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors Vestidors no adaptats. Annexos al vestidos hi ha cambra higiènica adaptada amb dutxa per ambdós sexes.
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Imatge no disponible

Equipament IES JOSEP PUIG I CADAFALCH

Adreça CARRER DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 16

Núm plantes PB+1+PSNúm accessos 2 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 29/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Al recinte on està ubicat l'edifici principal hi ha dos accessos, un pel qual es pot circular a través de 
rampa, de 5,70 m de longitud, 9,3% de pendent i 1,00 m. d'amplada, fins a l'ascensor i un altre 
pensat per a vehicles. També des de la porta d'accés hi ha una escala que comunica el carrer amb la 
planta baixa. Per a passar la porta d'accés del carrer cal superar un graó de 5,5 cm. entre la vorera i 
el nivell on està el paviment del recinte. L'accés a la planta baixa per a persones discapacitades es fa 
a través d'ascensor.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. A l'interior dels edificis i a les diferents plantes en general correcte. Per a accedir al vestidor cal sortir 
al carrer i entrar per la porta de vehicles, travessar el pati, i per rampa de 10,68 m.de longitud, 8,1% 
de pendent i amplada 1,68 m. arribar a la cota on està situat el vestidor. Per a passar a l'interior cal 
superar un graó que va de 3,5 cm. en un extrem a 7 cm. en l'altre extrem.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. A més de l'ascensor hi ha dos escales amb graons de 3,5x15 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat de gir d'1,50 m. El lavabo té peu. El mirall a 1,20 del terra. No té indicador, ni en relleu ni en 
braille.

Qualificació equipament 2. Practicable

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors El vestidor disposar de cambra higiènica adaptada usat com a magatzem.

Comentaris Aquest IES comprén l'edifici principal, l'edifici del vestidor i un annex al qual s'accedeix pel carrer de Galícia.
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Imatge no disponible

Equipament IES MIQUEL BIADA

Adreça AVINGUA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH  89-99

Núm plantes PB+2 +4PSNúm accessos 3 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 05/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Rampa prèvia a la porta d'accés principal de 1,80 m. de longitud, amb 9,4% de pendent. La porta és 
de vidre de dues fulles de 0,90 cadascuna sense sòcol ni franja.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en les diferents plantes de les dependencies és en general correcta sobretot en les 
plantes on arribar l'ascensor. La comunicació per l'exterior es fa usant petites o mitjanes rampes i 
graons. La rampa d'accés a la sala d'actes és de dos trams de 2,80 m. de longitud, amb 10% de 
pendent i 5,10 m. de longitud, amb 10,6% de pendent.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Falta indicador de planta, ni en relleu ni en braille. Hi ha escales per a accedir a les planrtes PS3 i 
PS4.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris Aquest institut degut a la situació topografica té desnivells entre les diferents dependències. La comunicació interior entre la PB, PL1 i  PL 2 es fa amb ascensor, escala 
i rampa interior per a arribar a la sala d'actes. Per a arribar a les plantes PS1 i PS2 hi ha plataformes elevadores amb carrils a les baranes de les escales . Per a accedir 
a les plantes PS3 i PS 4 cal fer-ho per escales.
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Imatge no disponible

Equipament IES PLA D'EN BOET

Adreça CARRER DE CIUTAT FRETA 26

Núm plantes PB+2 i PB+3 (2 cossos)Núm accessos 4 Jardí o pati SI

Enquestador Muro Data visita 23/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha quatre accessos al recinte i sis a l'edifici. Des del punt de vista d'itinerari adaptat, des de la 
porta d'accés al recinte a la porta principal de l'edifici hi ha una rampa de 10,64 m.de longitud amb 
16,88% de pendent. La porta d'accés a l'edifici és de vidre d'1,10 m. Amb sòcol de 12 cm. Cinc 
portes més d'accés però queden més restringides a ús intern

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació és en general correcte en les diferents plantes i en el accessos corresponents. Hi ha 
una dificultat a la planta baixa a causa d'haver una escala de graons amb discontinuitat 30,5x14 
cm.que obliga a fer un recorregut al públic que vol accedir als despatxos. En aquest cas si cal passar 
per una rampa de 10 m.de longitud amb 6,66% de pendent.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Ascensor compartit per dos cossos edifici. No té indicatiu de planta ni està en relleu ni en braille en 
les plantes. Té braille la botonera interior. Escales amb graons de 32x18 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta obre cap a dins. No es pot fer el gir d'1,50 m. No té mirall. No té indicatiu, ni en relleu ni en 
braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors Vestidors no adaptats.

Teatres La sala d'actes és accessible.

Comentaris La instal·lació està situada amb terreny amb desnivells la qual cosa fa necessaria l'existència de rampes i escales exteriors per a comunicar els diferens nivells d'ús.
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Imatge no disponible

Equipament IES THOS I CODINA (1 RECINTE, 5 EDIFICIS: A.PRINCIPAL B.SECUNDARI C.VESTIDORS D.OFICINES E.CANTINA)

Adreça RIERA DE CIRERA 57

Núm plantes A:PB+1, B:PB+1, C:PB, D:PB, E:PBNúm accessos RECINTE:2 A:3 B:1 C:1 D:1 E:1 Jardí o pati Si, amb desnivells

Enquestador Muro Data visita 24/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés DESCRIPCIÓ ACCÉS RECINTE: (veure comentaris) / - EDIFICI A.DOCENT PRINCIPAL: Accés 
principal: rampa L=2,92 m, p=7,8%. Porta de dues fulles de vidre de 0,80 m.cadascuna sense socol 
ni franja. Segona porta d'accés (façana posterior) amb Graó= 10 cm. Tercer accés per escala 
exterior que comunica la PB amb la P1. / - EDIFICI B.SECUNDARI: Graó = 6 cm des del paviment 
de sauló a la vorera perimetral. A la porta, rampa exterior L= 0,80 m. p= 15%  i rampa interior L=3,93 
m. p= 5,8%. Porta de dues fulles de 0,80 m. cadascuna amb sòcol de 0,14 m. i sense franja. / - 
EDIFICI C.VESTIDORS: Graó=alçada irregular entre el paviment de sauló i la vorera perimetral i un 
altre Graó=13 cm  entre la vorera i el paviment del �vestidor. La porta és de dues fulles metàl·liques 
d'amplada suficient cadascuna d'elles. / - EDIFICI D.OFICINES: La porta és de dues fulles de 0,80 
m.cadascuna, amb sòcol de 15 cm., sense franja. / - EDIFICI E.CANTINA: Graó = 4,5 cm. La porta 
és de dues fulles de 0,80 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general correcte. Dificultat de gir en l'edifici D.OFICINES. El mobiliari en general correcte.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Edificis A, B (PB+1) sense ascensor. Edifici A actualment en obres per a instal·lar-ne un.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. WC adaptat a edifici A. Barra batent H=0,93 m Mirall H= 0,93 m, manca indicatius relleu/braille.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€

Comentaris ACCÉS I MOBILITAT EN TOT EL RECINTE: Porta principal, rampa accessible (L= 13,54 m i p= 6,2%, ample= 1,52, h(barana)= 0,87 m.). A més hi ha escala.S'arriba al 
nivell dels edificis A.DOCENT PRINCIPAL i E.CANTINA. Des d'aquest nivell, i per arribar al nivell dels edificis B.DOCENT AUXILIAR, C.VESTIDORS i D.OFICINES, cal 
salvar 2 rampes inaccessibles (L=8,40 m. p=19,4% ample= 1.02 i h(barana) =0,98 m, i una segona rampa en dos trams L1=5,90 m p1= 14,75% i L2=0,22 m.i p2= 
52,3% sense baranes). A més hi ha dues escales.
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Imatge no disponible

Equipament PISCINA MUNICIPAL

Adreça AVINGUDA DEL VELÒDROM 25

Núm plantes PB + 1 PSNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 16/10/2006

Accés 2. Parcialment accessible Descripció accés Hi ha dues rampes, una, de 0,50 m. de longitud, 29,1 % de pendent i 1,15 m d'amplada. que 
comunica la vorera amb al pati anterior a la porta d'accésa l'edifici on està ubicada la piscina i una 
altra en la porta d'accés a l'edifici de 0,36 m. de longitud i 17,2 % de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Cadascuna de les dues plantes té l'itinerari accesible. Existeix una passarel·la per sobre de la planta 
baixa que comunica l'acces amb les grades passant per sobre de les dues piscines.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. La comunicació vertical és fa a través d'escales. En conjunt cap escala  reuneix totalment les 
característiques definides en la normativa per a ser considerades adaptades.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta s'ha d'obrir amb clau per a fer-lo servir. Les dues barres de suport són fixes a 0,85 m 
d'alçada. No es pot fer apropament lateral per falta de barra abatible. El cantell inferior del mirall a 
1,14 m del terra. No hi ha indicadors de Homes_Dones.

Qualificació equipament 2. Practicable

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors El vestidor d'homes integra la cambra higiènica i ambdós serveis son usats per homes i dones. Han de passar una cortina per a separar la zona e vestidor de la cambra 
higiènica.

Piscines / Grua Te dues grues. Una fixa i una altre mòbil. Hi ha dues piscines.

Comentaris El vestidor d'homes incorporar la cambra higienica adaptada. L'espai ocupat pel vestidor i cambra higienica és part d'itinerir adaptat per a accedir al vestidor de  les 
dones. Cal passar una cortina per a separar la zona on estan els elements de cambra higienica  i dutxa del vestidor de la zona de pas de l'itinerari adaptat.
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE OBERT PLA D'EN BOET

Adreça RONDA DE FRANCESC MACIÀ 103

Núm plantes PBNúm accessos º Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 07/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Una porta de dues fulles de 0,95 m. cadascuna. Petit graó arrodonit de 4 cm, anterior a la porta 
d'accés.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Porte de dues fulles de 70cm o menys cadascuna. Mecanismes de palanca menys en el despatx 
privat.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La barra de suport abatible a 0,83 m. del terra. No es pot fer el gir d'1,50 m. L'aixeta no és de 
palanca ni pressió. El mirall a 0,98 m. del terra. No hi ha indicadors en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE OBERT ROCAFONDA

Adreça CARRER DE PABLO RUIZ PICASSO 30

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 17/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Hi ha un petit graó entre la vorera i la cota del paviment del centre. Oscil·la entre 1 cm en un extrem 
a 3 cm en un altre. L'accés es fa a través de dues portes de vidre amb sòcol, sense franja, 
separades entre elles per 1 m. Des de la porta exterior al límit del graó hi ha aproximadament 0,80 
m. El segon accés és accessible, és interior, des de l'Espai Jove Rocafonda.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La majoria de les portes correctes. Les de dues fulles de 0,70 m cada fulla.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta obre cap a dins. El lavabo té peu. Falta la barra de suport batent. El mirall està a 0,97 m del 
terra. L'aixeta no es de pressió ni palanca. No té indicadors ni en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament CASAL DE JOVES

Adreça PLAÇA D'ESPANYA 1

Núm plantes PB+1Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 30/11/2006

Accés 2. Practicable Descripció accés L'accés principal és inaccesible. L'accés practicable cal fer-lo a través de la zona esportiva municipal 
del cadal de joves.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general és accessible en cadascuna de les plantes. Per a arribar, de la zona esportiva, a la planta 
baixa del casal de joves s'ha de superar un graó de 7,5 cm.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical ca fer-la per escala amb discontinuitat amb graons de 29x18cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament ALBERG MUNICIPAL DE CAN SOLERET

Adreça TORRENT DE LES PIQUES 52

Núm plantes PB+2+PSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 23/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Certa dificultat en girs en accés a la cambra higiènica.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Escala interior amb graons amb discontinuitat amb graons de 29,5x18 cm.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. La porta obre cap a dins, no es pot fer el gir d'1,50 m., el mecanisme de la porta no és de palanca, 
l'espai d'apropament lateral es pot fer segon estigui oberta o no la porta i no té indicadors en relleu ni 
en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament ESPAI JOVE DE ROCAFONDA

Adreça CARRER DE PABLO RUIZ PICASSO  30

Núm plantes PBNúm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 17/11/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Tos dos accessos i estan a diferent cota de la vorera. El graó per l'entrada principal té una alçada de 
20,5 cm per un extrem a 14 cm per l'altre extrem. Per a entrar per la segona porta cal passar per dos 
graons de  8cm i 17 cm. L'espai, exterior, entre la porta principal i el límit del graó és 
d'aproximadament d'1 m. La porta és de vidre amb sòcol, sense franja i obre cap a fora. El tercer 
accés és interior des del Centre Obert Rocafonda

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general les portes i mecanismes correctes. Alguna dificultat en els canvis de sentit. En l'itinerari hi 
ha penjat un quadre elèctric que està a 0,94 m.del terra i separat del parament 0,26 m.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. Els mecanismes de la porta no són de palanca. No es pot fer el gir d'1,50 m. Les dues barres de 
suport són fixes i no adequades al a norma. No hi ha espai d'apropament lateral al vater. Dificultats 
per a fer l'aproximació al lavabo. Les aixetes no son ni de palanca ni pressió. El lavabo té peu. El 
mirall està per sobre de l'alçada normativa.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament ESPAI JOVE DE LA LLANTIA

Adreça LA BOIXA 29 (PENDENT CONFIRMAR)

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris Enderroc, es trasllada
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE D'ATENCIÓ ALS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

Adreça CARRER DE GALÍCIA s/n

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 24/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés a la gossera és practicable. En la porta d´'accés de la via pública hi ha dos plafons de fusta, 
un per l'exterior i un altre per l'interior que forman els corresponents graons.

Comun. Horitzontal3. Inaccessible Descripció C. Horz. Hi ha un graó longitudinal de 17 cm entre el paviment general de la gossera i el nivell del paviment on 
està situada l'oficina d'informació i administracio i per a passar a la cambra higiènica encara hi ha un 
petit graó de 3 cm.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. No està adaptat malgrat que té dimensions suficients.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament LA MODERNA

Adreça CARRER DE CUBA 47

Núm plantes PB+1Núm accessos Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 01/08/2006

Accés 2. Parcialment accessible Descripció accés Per a poder arribar a la porta d'accés a l'edifici cal superar un dels dos graons que hi ha. Un de 5,5 
cm i altre entre 3 a 7,5 cm. Donen accés al porxo on està ubicada la porta.

Comun. Horitzontal2. Practicable Descripció C. Horz. Canvis de direcció que no permeten el cercle de1,20m de diàmetre i graó per accedir a un despatx. 
No és possible el cercle de diàmetre 1,50 metres davant de diverses portes de l'itinerari. Esgraó de 5 
cm per a entrar a despatx.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. L'accés a la planta primera és fa per una escala. La planta primera no és d'ús públic.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Els mecanismes de la porta no són de pressió o palanca. Els indicadors exteriors no són en alt relleu 
i estan a mes d'1,40 metres del terra. El disseny de les barres de suport no és anatòmic.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Adreça BAIXADA DE LES FIGUERETES 1, 2n pis

Núm plantes PB+3Núm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 22/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Accessible la porta d'accés del carrer al replà de planta baixa i la de la planta tercera. La porta 
d'accés a la planta tercera és una porta de vidre de dues fulles de 0,72 m. cadascuna, sense socol 
amb logotip.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Correcte en general, a la zona d'accés del públic. No és fàcil l'itinerari als lavabos.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Ascensor d'1,20x1,20 m. No té barres de suport. No té indicatius en relleu ni braille. No hi ha 
indicadors de planta.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No hi ha cambra higiènica adaptada. Si de cas a la Pl B de l'altra dependència.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris L'Institut Municipal d'educació està situat en el mateix edifici ocupat per l'Escola Bressol Municipal Figueretes. L'Institut ocupa la tercera planta.



Estat de l'accessibilitat als equipaments  Municipals de MataróFitxa d'accessibilitat 85 Pàgina 85 de 106

Imatge no disponible

Equipament PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Adreça CARRER D' ENRIC PRAT DE LA RIBA 110 bis

Núm plantes PB + 1 PSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 27/12/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés L'accés per la planta baixa és pel públic i és inaccessible. El segon accés és per la planta -1 i és pels 
treballadors.

Comun. Horitzontal3. Inaccessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Comunicació per escales.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

Adreça CARRER DE SANT JOSEP 9

Núm plantes PB+2Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 01/02/2007

Accés 2. Practicable Descripció accés L'accés principal te un bastiment de la porta que forma un petit desnivell entre el pavient exterior i 
l'interior. La porta d'accés és de dues fulles de 0,60 m cadascuna. Des del paviment interior a la part 
superior del travesser inferior del bastiment hi ha 9,3 cm. Hi ha un segon accés al qual cal accedir 
per una escala.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en planta baixa és correcta en general. Hi ha una curta rampa de 0,78 m., amb 12% 
de pendent. Dificultat per a l'accés a la cambra higiènica.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. Cal fer la comunicació a través d'escala.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament NOVA CIUTADANIA

Adreça PLAÇA CATALUNYA 20

Núm plantes PBNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 20/10/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Dos graons. Porta d'accés dos fulles de 0,70 m

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Comentaris Pendent de trasllat
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL

Adreça RONDA DE JOSEP TARRADELLAS  103

Núm plantes PB+1+ 1 PSNúm accessos 1 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 08/11/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Portes de vidre sense sòcol, amb logòtip.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general correcte.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Hi ha tres ascensors. Paviment lliscant. Un passamans. No hi ha indicador en relleu ni braille que 
identifiqui la planta.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. El mirall a 1,0 m. del terra. Disposa de cadira de dutxa a una alçada de 42 cm. Del terra. Està a 
l'interior del vestidor.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors Està parcialment adaptat. La cadira de la dutxa està a la cambra higiènica i no disposa de barres.

Piscines / Grua Hi ha dues piscines. Una piscina disposa de grua  i  a l'altra l'accedeix per escala situada a l'interior de la piscina.
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Imatge no disponible

Equipament ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL LES AIGÜES

Adreça RONDA DEL CROS 1

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati Si

Enquestador Muro Data visita 01/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta de 0,90 m. integrada en porta basculant més gran. El segon accés és per a vehicles.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació interior és correcte en general, per a accedir a despatxos, aules, sala d'actes, 
menjador i lavabos. Només hi ha dues rampes interiors, de 8,40 m. de longitud amb 5,7% de pendent 
i 8,25 m. de longitud amb 6,1% de pendent.

Comun. Vertical Descripció C. Vert. Per a circular pel pati i sortir de determinades aules i accedir al vestidor hi ha rampes i escales 
perquè queden per sota de la cota de la planta baixa.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No té una cambra higiènica adaptada.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€

Vestidors No estan adaptats.

Comentaris És un centre per a tractar discapacitats mentals i altres tipus de malalties amb retards mentals.
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS

Adreça PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 86

Núm plantes PB + 2Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 04/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés L'accés principal es através de dues portes separades per 0,94m. La porta exterior és metàl·lica 
combinada amb vidre, de dues fulles de 0,90 cadascuna i la porta interior corredissa de dues fulles, 
és de vidre sense socol i franjes opaques, amb amplada de pas 1,34 m. A l 'exterior, per a salvar el 
desnivell entre la vorera i el nivell de l planta baixa, hi ha dues rampes de la mateixa longitud, 1,15 m 
i el mateix pendent 14,75 %, d'1,26 m d'amplada sense baranes ni sòcol. El segon accés és a través 
de porta que comunica amb el Casal de Gent Gran. Hi ha un desnivell entre el casal i el centre salvat 
per dues rampes justaposades de 0,12 m i 1,35 m de longitud i 32,44 % i 14,44 % respectivament de 
pendent. Sense baranes.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. En general la comunicació és correcte. Les portes en general correctes, amb mecanismes de 
palanca.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical s'ha de fer per escala de graons de 29x18 cm.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA

Adreça CARRER CADIS 1

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 04/10/2006

Accés 3. Inaccessible Descripció accés Graó amb una alçada mitjana de 33,5 cm. Porta de vidre, amb sòcol de 13cm i logotip, obre cap a 
l'exterior i escombra el replà anterior a la porta d'entrada i no permet el cercle d'1,50 m. L'altre accés 
comunica amb una escala de veïns trams d'escala. La porta de vidre.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. En vestíbul el taulell d'una alçada 1.07 m. En l'itineri un pas de 0,86 m. Les portes en general no 
tenen mecanismes de pressió o palanca.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 3. Inaccessible Descripció S. Hig. No disposa ni de les dimensions ni dels elements. Podria fer-se adaptat traslladant un envà 
prefabricat de fusta i ampliant les dimensions de la cambra higiènica.

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€



Estat de l'accessibilitat als equipaments  Municipals de MataróFitxa d'accessibilitat 10003 Pàgina 92 de 106

Imatge no disponible

Equipament CENTRE CIVIC MOLINS

Adreça CARRER NICOLAU GUANYABENS 23

Núm plantes PB + 1Núm accessos 4 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 04/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés A més del principal en planta baixa n'hi ha dos més en la planta segona. Un està al mateix nivell que 
el paviment exterior i per l'altre s'ha de passar prèviament per uns graons. En plata baixa hi ha un 
espai reservat a l'Assoxiació e Veïns que habiliten un accés a través d'una porta demergència.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha espais davant d'alguna porta que no permet el cercle de diametre 1,50 m. En vestibul el taulell 
és d'una alçada d'1 m. Sense apropament frontat de 70 cm. d'alçada.

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. Cabina de l'ascensor de 1,20 x 1 m. Hi ha dos escales. Una amb 22 graons sense trams amb estesa 
de 27cm i alçada de 18 cm.i un passamà. L'altra amb dos replans. Dos trams amb esgraons amb 
discontinuitat entre l'alçada i l'estesa. Un passamà. Un tram amb tres graons amb estesa de 29,5 cm 
i alçada 17,5 cm.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. Hi ha 4 cambres higièniques. Dues per a homes i dues per a dones . Totes adaptades. En els 
lavabos d'homes la porta obre cap a dins i no permet en l'interior el cercle d'1,50 m sense ser 
escombrat per la porta. Els miralls en tots els lavaboas tenen el mirall a 1 m d'alçada des del terra. 
Els indicadors no són en alt relleu.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Vestidors Els vestidor no està adaptat però hi ha dimensió suficient per a l'adaptació. La dutxa annexa no està adaptada però te dimensioó suficient per a adaptar-la. La cambra 
higiènica annexa no està adaptada i no té dimensioó suficient per a ser adaptada..
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET

Adreça PRESIDENT MACIÀ 103

Núm plantesNúm accessos Jardí o pati

Enquestador Data visita

Accés Descripció accés

Comun. Horitzontal Descripció C. Horz.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 4. Altres

Intervenció necessària 99. pendent d'anàlisi

Comentaris S'ha traslladat a nou edifici
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Imatge no disponible

Equipament CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET (NOU) - CC TESA

Adreça CARRER HERNAN CORTES  44

Núm plantes PB+2Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 01/08/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Ambdós accessos amb portes de vidre de dues fulles de 1,23 m. cadascuna, socol de 9,5 cm. i 
logotip. Aquestes dues entrades disposen de rampes amb 6,55 m. de longitud amb 10,2% de 
pendent i 5,30 m. de longitud amb 11,8% de pendent.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Escales amb graons de 29x18 cm.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat de gir d'1,50 en espai de la tassa del vater que està separat de la zona amb lavabos. El 
mirall a 1,10 m. del terra.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament CASA CONSISTORIAL

Adreça LA RIERA  48

Núm plantes PB+2Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 24/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Per l'accés principal hi ha un graó, que separa el pviment de la vorera del pviment de l'edifici, que va 
de 0 cm., en un extrem, a 7,5 cm. en l'altre extrem. Té un segon accés per la façana posteior, 
clausurat. Per aquest accés cal transitar per escala interior, amb graons de 29x18cm., per a passar 
de la cota de la vorera a la cota del vestíbul.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. A la planta baixa correcte. S'ha de passar per accessos amb portes de vidre sense sòcol i amb 
franga. La planta primera correcta. A la planta segona hi ha una rampa de 2,83 m. de longitud amb 
18,22% de pendent. Hi ha dos passos que són de menys de 2 m. d'alçada. La planta primera és 
correcta.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Te un ascensor accessible.No hi ha l'indicatiu de planta, ni en relleu ni en braille.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat pel gir d'1,50 m. El mirall a 0,98 m. del terra. No té indicadors en relleu ni en braille.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament COMISARIA POLICIA LOCAL

Adreça  PASSEIG DE LA GEGANTA

Núm plantes PBNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 18/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés El segon accés es solament de sortida i té rampa exterior. El taulell d'atenció al public és de 1,07 m 
des del terra

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Diverses portes d'accés a despatxos de menys de 0,80 i sense mecanisme de pressió o palanca..

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. Hi ha lavabos adaptats per ambdos sexes per a l'ús del públic i lavabos adaptats per a l'ús dels 
treballadors. En els públics les portes obren cap a l'interior i no deixen fer el cercle 1,50 m. La barra 
abatible a 0,85 m del terra. Els indicacdors no estan en alt relleu.

Qualificació equipament 2. Practicable

Intervenció necessària 1. fins a 10.000€
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Imatge no disponible

Equipament EDIFICI DE VIDRE

Adreça CARRER PABLO IGLESIAS 63

Núm plantes PB + 2 + 1 PSNúm accessos 1 principal, 1 a través del bar Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 15/12/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés S'arriba al vestíbul per un accés per la façana principal i per un altre que comunica amb un bar que té 
un accés des del carrer.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Des de la vorera del carrer fins a la plataforma, a la cota de la qual, està situada la porta d'accés 
directe al vestíbul hi ha una rampa de 6,95 m de longitud i 13,33 % de pendent, sense baranes amb 
amplada irregular de més d'un metre. Les portes dels espais visitats tenien el mecanisme  de 
palanca per l'interior i de pany per l'exterior. A l'interior de l'edifici en l'accés de les escales a les 
plantes hi ha portes de vidre sense sòcol .

Comun. Vertical 2. Practicable Descripció C. Vert. A més de l'ascensor hi ha dues escales. Una amb trams rectes i graons de 27,5x17,5 cm i una altre 
de trams en planta no recte amb graons de 34x18,5 cm amb esteses de vidre sense contrapetges.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Dificultat per a descriure el cercle 1,50m a l'interior. Els miralls a 0.99 m d'alçada del terra. No hi ha 
indicadors en alt relleu.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Els espais visitats són de dependències municipals.
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT CAN XAMMAR

Adreça CAMÍ RAL

Núm plantes -4PSNúm accessos 4 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 29/01/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés  Dos accessos són per a ascensor i escala i dos més només per escales.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Accessible en el recorregut entre les placés adaptades i l'ascensor, l'oficina i la cambra higiènica 
adaptada.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Hi ha 2 ascensors.Falta indicador per planta en relleu i en braille.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Els mecanismes de les portes no són de palanca. Les barres de suporta 0,84 m.del terra. El mirall a 
1 m. del terra.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Comprem dos cossos. Un cos amb dues plantes i l'altre amb quatre plantes. Hi ha 6 places adaptades. Dues a la planta cinquena i quatre a la planta quarta, repartides, 
dues en el cos de dues plantes i dues en el cos de quatre plantes.
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT LES TERESES

Adreça PLAÇA DE LES TERESES

Núm plantes -3PSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 01/02/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Un accés es fa a través d'ascensor i escala i l'altre només per escala.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació en general correcta des de les places d'aparcament a l'ascesor. S'ha de superar graó 
per a accedir a la cambra higiènica situada a la planta PS1 i a l'oficina de l'aparcament.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. L'ascensor fa 1,39x1,06 m. No hi ha indicador de planta ni en relleu ni en braille. En la cabina no hi 
botonera en relleu ni en braille.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Aquest aparcament té dues places adaptades a cada planta.
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT PLAÇA FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE

Adreça PLAÇA FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE

Núm plantes PB + 2Núm accessos 3 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 02/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Per escala i ascensor.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. A la cabina de l'ascesor només hi ha un passamans separat 3cm del parament. La botonera de replà 
no és braille i tampoc hi ha indicadors de planta.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. El mirall a 1,20 m del terra. Interruptor i endoll a 1,50 m del terra. Indicador exterior però no en alt 
relleu, de 12x12cm a una alçada del trerra d'1,66 m.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT PLAÇA SANTA ANNA

Adreça PLAÇA SANTA ANNA

Núm plantes -4PSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 02/02/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Accés per ascensor que descarrega i carrega per plantes. Hi ha un segon ascensor practicable que 
descarrega entre plantes. En ambdós accessos hi ha escales.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. La comunicació des de les places adaptades a l'ascensor és correcta en general.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Té dos ascensors, un adaptat i un altre practicable. Respecte a l'adaptat en planta  0  té indicador de 
planta en braille. En la resta de plantes no hi ha indicadors de planta ni en relleu ni en braille. La 
botonera de cabina en braille. Respecte al practicable presenta la dificultat que queda entre dos 
plantes i des del replà cal pujar o baixar escales.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. La porta d'accés té una alçada d'1,82 m. La porta obre cap a dins. Les barres de suport són de 
secció rectangular a una alçada del terra de 0,80 m. No té indicador, ni en relleu ni en braille. El 
mirall a 0,84 m. del terra. En la zona del lavabo té una alçada d'1,67 m.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Té tres places adaptades a la planta PS1.
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT PARC CENTRAL

Adreça CAMÍ DE LA GEGANTA 2

Núm plantes PB + 4Núm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 18/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Porta formada per reixa amb obertura cap a l'exterior.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi ha portes de 0,80m en l'itinerari i una rampa de 2,20 m de longitud i 5,7% de pendent

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Des de l'accés pel qual s’accedeix a l'ascensor també es poden fer servir escales. Per l'altre accés 
nomes hi ha escales per a arribar a totes les plantes. L'ascensor només té una barra. No hi ha 
indicador de planta.

Serveis Higiènics 1. Accessible Descripció S. Hig. El lavabo té peu. Només hi ha una barra de suport. El mirall està a 1,23 m del terra. No hi ha 
indicador en alt relleu.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Les places d'aparcament són adaptades. L'espai davant la porta del conductor és 1,30 m.
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Imatge no disponible

Equipament APARCAMENT PLAÇA GRANOLLERS

Adreça CAMÍ DE LA GEGANTA 86

Núm plantes -3 PSNúm accessos 2 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 18/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Accés a través d'ascensor i escales.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. Hi hi dues portes, en l'itinerari, de 0,80 m d'amplada i una curta rampa d'1 m de longitud i 6,7% de 
pendent.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. L'ascensor no disposa de passamans. Ni la botonera interior ni la dels replans incorpora braille. No hi 
ha número indicador de planta.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Cal reparar, les barres de suport dels vàter, el mecanisme de la porta d'acces al lavabo d'homes i  
modificar l'alçada del mirall d'ambdos lavabos així com treure els peus dels lavabos. Falta l'indicador 
de lavabos.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris Les places d'aparcament són adaptades. El senyal vertical és petit.
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Imatge no disponible

Equipament MERCAT EL TRAMVIA

Adreça PLAÇA  GRAN 11

Núm plantes PBNúm accessos Està obert. Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 26/07/2007

Accés 1. Accessible Descripció accés Està obert completament.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. El mercat ocupa el centre de la plaça i tot el paviment que l'envolta està al mateix nivell.

Comun. Vertical Descripció C. Vert.

Serveis Higiènics Descripció S. Hig. No hi ha.

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris L'alçada, dels taulells de les parades, no està a l'alçada indicada a la normativa.
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Imatge no disponible

Equipament MERCAT PLAÇA DE CUBA

Adreça PLAÇA CUBA  47

Núm plantes PB+ 1 OFIC.NO PUB+SS (WC)Núm accessos 6 Jardí o pati

Enquestador Muro Data visita 26/07/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés A cadascu, de dos accessos, es pot arribar a través de rampa o a través d'escala. Una rampa no 
compleix la norma i l'altra només compleix en el pendent. Als altres accessos s'arriba a través 
d'escales.

Comun. Horitzontal1. Accessible Descripció C. Horz. A cadascun dels accessos hi ha rampes que comuniquen el nivell del paviment d'arribada de les 
rampes i escales exteriors amb el nivell del paviment interior. Totes aquestes rampes sóm adaptades.

Comun. Vertical 1. Accessible Descripció C. Vert. Ascensor muntacàrregues, dimensions adients. A més, hi ha dos comunicacions verticals. Les dues 
per escales. Des del nivell del paviment del mercat a l'oficina de la direcció (fora de norma) i l'altre a 
la cambra higienica que està a una cota inferior.

Serveis Higiènics 2. Parcialment accessible Descripció S. Hig. Accés a cambra higiènica, des del carrer, a través de grao (fora de norma) en la porta i rampa del 
13,6% i per l'interior  escala que comunica amb el nivell, superior, del mercat. El WC està a la Semi 
soterrani. No es obligat wc a un mercat ?

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció

Comentaris El nivell del paviment del mercat està a més alçada que el paviment de la plaça on està ubicat l'edifici.
WC al pis SS (no sabem si cal) s'hi arriba amb un ascensor - muntacàrregues.
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Imatge no disponible

Equipament ESMANDIES

Adreça RONDA DE LEOPOLDO O'DONELL 94

Núm plantes PB + 1 + 1 PSNúm accessos 1 principal, 1 per pl soterrani Jardí o pati si

Enquestador Muro Data visita 20/10/2006

Accés 1. Accessible Descripció accés Accessible per l'accés de la planta baixa. Inaccessible per l'accés de la plana soterrani. Des del 
carrer fins a l'accés accesible, de l'edifici, s'ha de transitar per un tram de paviment amb llambordes i 
per una rampa.

Comun. Horitzontal2. Parcialment accessible Descripció C. Horz. Nomes és accessible la planta baixa.

Comun. Vertical 3. Inaccessible Descripció C. Vert. La comunicació vertical s'ha de fer per escales.

Serveis Higiènics 2. Practicable Descripció S. Hig. L'interior del lavabo és practicable, peró és inaccessible, perquè està a la planta soterrani, a la qual 
s'ha d'accedir, per linterior de l'edifici, per escales o per l'accés de la planta soterrani que és 
inaccessible. A més a més hi ha un grao per a passar de nivell del paviment de la planta soterrani al 
nivell on està situada la cambra higiènica.

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€
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1. ÀMBITS 
 

Els elements analitzats en l’apartat dels transports són les parades de d’autobús, les 

parades de taxi i les places d’aparcament reservat. 

 

L’estació de RENFE, tal com s’ha comentat anteriorment es realitzarà en fases 

posteriors de l’estudi. 

 

2. PARADES DE D’AUTOBÚS 
 

2.1.  Àmbit d’actuació 
 

Segons les dades aportades per l'Ajuntament de Mataró i el treball de camp realitzat, al 

municipi de Mataró hi trobem els següents elements de transport: 

 

Element Nombre 
Parades d'autobús urbà 108 
Parades d'autobús interurbà 22 
Parades d'autobús urbà i interurbà 24 
TOTAL 154 

 

Concretament, les parades que s’han analitzat es troben relacionades en l’Annex adjunt 

i representades en el plànol TR0. Situació de les parades que s’adjunta a continuació. 
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Id_muroNom

1 Mataró Parc

2 Mataró Parc

3 Hospital de Mataró

4 Cementiri  Les Valls

5 Cementiri Les Valls

6 La Llàntia

7 La Llàntia

8 La Llàntia

9 Galícia

10 Berguedà

11 Parc La Llàntia

12 Parc La Llàntia

13 Gatassa

14 Gatassa

15 Salesians

16 Universitat Politècnica

17 Pl. Gatassa

18 Queralbs

19 Escola El Turó

20 Escola El Turó

21 Roca Blanca

22 Roca Blanca

23 Roca Blanca

24 Tarragona

25 Ample

26 Vallès

27 Ronda Cerdanya

28 Rosselló

29 Rosselló

30 Parc Cerdanyola

31 Cerdanyola

32 President Tarradellas

33 València

34 Bombers

35 Blanes

36 Blanes

37 Euskadi

38 Euskadi

39 Pl. Itàlia

40 Pl. Itàlia

41 Irlanda

42 Irlanda

43 Via Europa

44 Via Europa

45 Parc Central

46 Parc Central

47 La Riera

48 Caminet

49 Muralla

50 Caminet

51 Sant Isidor

52 J. Isern

53 Geganta

54 Geganta

55 Pl. Granollers

56 Pl. Granollers

57 Pl. Granollers

58 Pl. Granollers

Id_muroNom

59 O'Donnell

60 Biblioteca P. Fabra

61 Cirera

62 Riera Cirera

63 Alberg Can Soleret

64 Joan Oliver

65 Camí de la Serra

66 Oleguer

67 Sant Oleguer

68 Figuera Major

69 Figuera Major

70 Carlos Padrós

71 Carles Padrós

72 Joaquim Blume

73 Institut A. Satorras

74 CAP Cirera Molins

75 CAP Cirera Molins

76 Pl. A. Machado

77 Centre Cívic Cirera

78 Joan Peiró

79 Pl. França

80 Plaça França

81 Estació Renfe

82 Estació Renfe

83 Estació Renfe

84 Lepanto

85 La Rambla

86 Santa Anna

87 Pl.Tereses

88 M. Biada

89 Alfons XII

90 Pl. Doctor Fleming

91 Ronda Barceló

92 Iluro

93 Jutjats

94 Pres. Macià

95 Pres. Macià

96 Sant Valentí

97 Sant Valentí

98 Edifici de Vidre

99 Edifici de Vidre

100 I. Català Salut

101 I. Català Salut

102 I. Català Salut

103 Alarona

104 Biblioteca P. Fabra

105 Montalt

106 Vista Alegre

107 Salvador Espriu

108 Caputxins

109 Vista Alegre

110 Perú

111 Perú

112 Franck Marshall

113 Rafael Estrany

114 Cervantes

115 Cra de Mata

116 Pau Picasso

Id_muroNom

117 P. Picasso

118 Pl. dels Molins

119 Cabanelles

120 Alfons X

121 El Palau

122 Escorxador

123 Escorxador

124 Sant Simó

125 Sant Simó

126 Pl. del Gas

127 El Cargol

128 Antic Hospital

129 Floridablanca

130 Floridablanca

131 Plaça Fivaller

132 La Coma

133 Via Sèrgia-Camí del Mig

134 Sant Crist-Camí del Mig

135 Camí del Mig-Camp de futbol

136 Incineradora

137 Incineradora

138 Les Hortes

139 Les Hortes

140 Camí Ral

141 Camí Ral

142 Discosa

143 Pl. Les Tereses

144 Alfons XII

145 Camí del Mig-Av. President Companys

146 Sant Simó

147 Pl. Granollers

148 Ramon Berenguer

149 Ctra. d'Argentona-"Garden Center"

150 Ctra. d'Argentona-"Garden Center"

151 Av. Puig i Cadafalch-Olot

152 Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre Palauet

153 Pg. Carles Padrós

154 Mataró-Ctra. Cirera

TR0: Situació de les parades
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2.2. Anàlisi de l'estat actual i propostes d'intervenció 
 
 2.2.1. Introducció 
 

Per tal de realitzar l’anàlisi de l’estat actual de l’accessibilitat de les parades d’autobús, 

s’ha realitzat una fitxa de recollida de dades en la qual es recollien les característiques 

de cadascuna de les parades pel que fa a la seva accessibilitat. 

 

En concret, per cadascuna d’elles s’analitzaven els paràmetres definits pel Codi 
d’accessibilitat de Catalunya (tan els específics del capítol de transports com dels 

capítols de via pública o comunicació) així com les recomanacions i bones pràctiques 

que s’acostumen a tenir en compte a l’hora d’estudiar l’accessibilitat de les parades 

d’autobús (com les incloses en el llibre Accesibilidad para personas con ceguera y 
deficiencia visual de la ONCE). 
 
Per altra banda, atès que al passat novembre (després de realitzar el treball de camp) 

es va publicar el RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, s’han 

analitzat alguns dels paràmetres que aquest defineix a partir de la documentació 

fotogràfica i escrita que es disposava de les parades. 
 

Per tal de facilitar la comprensió del document, s’ha utilitzat el següent codi de colors: 

 

Font dels paràmetres analitzats Color del text 
Codi d’accessibilitat  Blau 
Llibre ONCE Taronja 
RD1544/2007 Verd 
Altres Negra 

 

S’ha realitzat un estudi de camp molt detallat i s’han obtingut els resultats que 

s’expliquen a continuació. Cal tenir en compte que hi ha paràmetres de característiques 

comunes per totes les parades i d’altres que divergeixen entre unes i altres. Per això, 

en l’explicació s’ha diferenciat entre els paràmetres comuns i els específics. 
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 2.2.2. Tipus de parades 
 

Amb el treball de camp realitzat s’ha pogut observar que al municipi es disposen de 

diferents tipus de parades (veure plànol TR1:  Parades d’autobús segons tipus): 

 

- Marquesines, la majoria de les quals són d’un mateix model, excepte en dos casos 

se n’utilitza un de diferent. 

     
Marquesina tipus de Mataró    Marquesina de les parades 62 i 74 

 

- Pals de parada, entre els quals diferenciem els pals de parada pròpiament dit (suport 

vertical circular amb una banderola i un suport per col·locar la informació) i la “columna” 

(un element vertical de secció ovoïdal).  

     
 Pal de parada tipus de Mataró Columna 

 

En algunes parades, fins i tot, es combinen més d’un element: pal de parada + 

marquesina o columna + pal de parada. Excepcionalment, la parada 146 – Sant Simó 

no disposa de cap element senyalitzador del punt de parada. 
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TR1: Parades d'autobús segons tipus

îColumna   (44)
îColumna i pal   (2)
îInexistent   (1)
�Marquesina   (81)
�Marquesina i pal   (9)

Pal de parada   (17)
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    Parada amb marquesina + pal de parada      Parada sense element senyalitzador 

 

 2.2.3. Paràmetres comuns a la majoria de parades 
 

A continuació s’analitzen els paràmetres que en general són comuns a totes les 

parades del municipi.  

 

 2.2.3.1. Paràmetres generals de les parades 

 

- Nivell d'aixecament vorera sobre carrer? (en vorera 10 cm i en la zona d'accés a 
l'autobús de 20 cm) [Annex 3.1.2 del Codi]: Aquest paràmetre del Codi no s’ha tingut 

en compte ja que és un requisit que tenia sentit el dia que aquest es va publicar però 

que avui en dia es considera inadequat ja que implica recréixer les voreres en l’entorn 

de totes les parades d’autobús (amb els inconvenients que això provoca quan la parada 

canvia d’emplaçament) quan en realitat el problema del gap vertical existent entre la 

vorera i el pis de l’autobús s’aconsegueix reduir gràcies a la maniobra d’agenollament 

lateral que poden realitzar els autobusos moderns. 

 

- Informació acústica [Comentari de l’annex 4.4.3 del Codi, Article 33.4 del Codi 
per terminals d’autobusos de més d’una línia] / Las paradas estarán indicadas, 
para facilitar su localización, mediante un emisor-receptor de señales, sistema 
Ciber (mediante un mando a distancia) o similar [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la 
ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: Actualment 

cap de les parades d’autobús de Mataró disposa d’informació acústica ni de 

mecanismes de localització acústics. És una tecnologia que tot just s’està estudiant 

com es podria implementar en alguns dels municipis de Catalunya.   
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 2.2.3.2. Paràmetres que fan referència a les marquesines 

 
- La marquesina disposarà d’un superfície lliure de  0.9 m x 1.2 m reservada a la 
col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d’ajut [Annex 3.1.2 del 
Codi]:  Es compleix en totes les marquesines presents al municipi. La majoria de 

marquesines són del mateix model (model A) excepte dues (en les parades 62 – Riera 

Cirera i 74 – CAP Cirera Molins) que són d’un model diferent (model B). 

     
 Marquesina tipus de Mataró Parada 74 – CAP Cirera Molins 

 

- Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a 
menys que se senyalitzi la superfície amb elements opacs [Annex 3.1.2 del Codi] / 
Si está acristalada o contiene elementos translúcidos y/o transparentes, llevará 
una doble franja de vivos colores, de 20 cm de anchura, la primera a 85 cm y la 
segunda a 150 cm, medidos desde el pavimento a la parte inferior de la franja 
[Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y 
deficiencia visual”]:  La majoria de marquesines (86 parades) disposen de parets de 

vidre transparents sense senyalitzar amb elements opacs. Només en dues d’elles (la 89 

– Alfons XII i la 140 – Camí Ral) no disposen de paret (ni de vidre ni de cap altre 

material) i en dues altres (la  62 – Riera Cirera i la 74 – CAP Cirera Molins) es disposa 

d’un pannell rectangular amb informació sobre el servei, ocupant només una quarta 

part de l’amplada de la marquesina (la situada més a un extrem). 

     
 Parada 140 - Camí Ral               Parada 62 – Riera Cirera 
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- Sota la marquesina, si n’hi ha, l’alçada mínima lliure serà de 2.1 m [Annex 3.1.2 
del Codi]:  Es compleix en totes les marquesines presents al municipi. 

               

- Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten 
amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 
d’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s’han de situar a una 
alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi] / La parte inferior de los 
elementos de la marquesina debe prolongarse hasta guardar una distancia 
máxima con el pavimento de 25 cm [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE 
Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: En les 

marquesines que disposen de parament de vidre (86 parades) aquest no arriba fins al 

terra, sinó que molts cops queda excessivament elevat dificultant la seva detecció per 

les persones que es desplacen amb bastó. El mateix passa, amb l’anunci situat al 

lateral de la marquesina. Aquest problema es veu agreujat en les parades situades en 

carrers amb pendent on un dels extrems del parament de la marquesina se situa a una 

alçada correcte respecte del terra, però l’altre extrem pot arribar a situar-se a fins a 61 

cm d’aquest. L parada 84 – Lepanto sí que ho compleix. 

       
Parada 68 – Figuera Major  Parada 2 – Mataró Parc             Parada 3 – Hospital de Mataró 

 
- Es disposarà com a mínim d’un recolzament isquiàtic [Annex V.1 del RD 
1544/2007]: Les marquesines del municipi no disposen de suports isquiàtics. 
 
- Es disposarà d’algun seient [Annex V.1 del RD 1544/2007]: Totes les marquesines 
del municipi disposen de seient excepte la parada 89 – Alfons XII on no hi ha ni seient 

ni parament vertical (veure fotografia), entenem que per altres qüestions de força major.  
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Parada 89 – Alfons XII 

 

- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 
1.3.2 del Codi] / En su diseño debe primar la seguridad, por lo que no incorporará 
cantos vivos [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas 
con ceguera y deficiencia visual”]: Tot i que les marquesines no són senyals, sí que 

són un element de mobiliari urbà i, com a tals, es considera que han tenir els caires 

arrodonits, fet que acompleixen totes les marquesines del municipi.  

 

- La informació corresponent a la identificació, denominació i esquema de 
recorregut de les línies, comptarà amb la seva transcripció en braille [Annex V.1 
del RD 1544/2007]: En la majoria de les marquesines es disposa d’un pannell amb 

informació sobre el servei de transport. Excepcionalment, en la parada 151 - Av. Puig i 

Cadafalch-Olot no es disposa de cap tipus d’informació i en la parada 30 – Parc 

Cerdanyola només d’unes enganxines amb l’horari de pas de les línies. De cara al futur 

s’haurà de preveure la seva transcripció en braille. 

              
Informació en la marquesina tipus Parada 62 – Riera Cirera     Parada 151  Parada 30 

 

- El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1.2 m [Annex 
3.1.2 del Codi] / La información básica que contiene la marquesina (el/los 
número/s del autobús/es que tiene/n su parada en ese lugar y el/los trayecto/s 
que recorre/n) se situará entre 140-170 cm de altura con la línea central a 160 cm 



Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró                                                                               Volum IV: Transports
 

 177

[Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y 
deficiencia visual”]:  El límit inferior del pannell amb informació visual de les 

marquesines es troba a menys d’1.2 m d’alçada, excepte en la parada 30 on la 

informació es troba a més alçada. No s’ha tingut en compte la recomanació del Manual 

ja que aquesta és menys restrictiva al que determina el Codi pel que fa a l’alçada 

inferior dels anuncis. 

 

 2.2.3.3. Paràmetres que fan referència a les “columnes” 

 

- Els “postes” corresponents a les parades comptaran amb informació sobre 
identificació i denominació de la línia en sistema braille [Annex V.1 del RD 
1544/2007]: Totes les “columnes” disposen d’informació sobre el servei de transport. 

De cara al futur s’haurà de preveure la seva transcripció en braille. 

         
Informació en una columna tipus 

 
- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 
1.3.2 del Codi] / En su diseño debe primar la seguridad, por lo que no incorporará 
cantos vivos [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas 
con ceguera y deficiencia visual”]: Tot i que les columnes no són senyals pròpiament 

dites, sí que són un element de mobiliari urbà i, com a tals, es considera que han tenir 

els caires arrodonits. Acompleixen correctament.  

 
- Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten 
amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 
d’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s’han de situar a una 
alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi]: Les columnes no disposen 

d’elements sortins i/o volants. Acompleixen correctament. 
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 2.2.4. Paràmetres que divergeixen segons les parades 
 

Els resultats obtinguts s’han presentat en unes fitxes, que s’adjunten en l’annex 2 del 

final d’aquest volum, en les quals només s’han relacionat els paràmetres que divergien 

entre les diferents parades, però no s’han inclòs els paràmetres comuns o que es 

considerava que aportaven poca informació (tractats en l’apartat anterior).  

 

En funció de la valoració dels paràmetres estudiats se’ls ha assignat un color el qual 

permet una interpretació ràpida de la fitxa i saber quins paràmetres són correctes i 

quins cal millorar.  

 
Exemple de fitxa de parada d’autobús 

 

A continuació es relacionen els paràmetres estudiats així com els colors associats a 

cada valoració: 

 

 2.2.4.1. Paràmetres generals de les parades 

 

- Informació general de la parada: Codi de la parada, situació, línies que s’hi aturen, 

classe (segons si és urbana i/o interurbana) i tipus (pal de parada, columna o 

marquesina). 
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- Els itineraris d’accés han de ser adaptats en les condicions establertes al 
capítol 2 [article 33.5 del Codi]: S’analitza si l’accés a l’entorn de la parada és 

adaptat, és a dir, disposa d’una amplada lliure d’obstacles de 0.9 m i 2.1 m d’alçada 

lliure, no disposa de cap graó aïllat,... Així, s’han obtingut els següents resultats: 

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Nº parades % Color

Sí 144 93,51  

No, en vorera estreta, no accessible o en carretera 7 4,55  

No, entorn envaït per vehicles 1 0,65  

En obres 1 0,65  

No es pot valorar 1 0,65  

 

       
Parada en vorera no accessible Parada en carretera Entorn envaït per vehicles 

 

Per tant, en 8 de les 154 parades caldrà intervenir ampliant voreres, urbanitzant-les, 

impedint l’invasió dels vehicles a la vorera,...  (veure plànol TR2 adjunt). 

 
- És permès estacionar vehicles abans, després o en la parada?: És important 

conèixer si es disposa d’una franja d’estacionament abans i/o després de la parada ja 

que aquesta dificultarà l’acostament de l’autobús a la parada a no ser que se senyalitzi 

correctament i/o es disposa d’una plataforma d’embarcament. Per altra banda, i 

evidentment, l’estacionament en la parada no ha d’estar permès. Els resultats obtinguts 

són: 

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Nº parades % Color 

No (sigui en carretera o en carrers) 64 41,56  

Sí, abans o després 61 39,61  

Sí, abans i després 21 13,64  

Sí, en la parada o autoescoles 3 1,95  

Benzinera 1 0,65  

En obres 4 2,60  
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TR2: Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí   (144)
No, vorera no accessible   (2)
No, parada en carrertera   (3)
No, entorn envait vehicles   (1)
No, en vorera estreta   (2)
No es pot valorar   (1)
En obres   (1)
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Destaca la parada 4 – Cementiri Les Valls on es permet l’estacionament de vehicles 

d’autoescoles, així com la 135 - Camí del Mig-Camp de futbol i 138 - Les Hortes on es 

permet l’estacionament de qualsevol tipus de vehicles. Destaca també l’incivisme en la 

parada 134 – Sant Crist Camí del Mig, on tot i estar prohibit d’estacionar, la zona de 

parada d’autobús està plena de vehicles estacionats. 

     
4 - Cementiri Les Valls 138 - Les Hortes 134 - Sant Crist Camí del Mig 

 

Distingim entre si l’estacionament abans o després del d’abans i després ja que en 

aquest segon cas acostuma a ser més dificultós l’acostament dels vehicles i és 

important assegurar-se que l’espai reservat a la zona de parada és suficientment gran 

com per permetre la correcte maniobra de l’autobús. En aquests casos molts cops és 

recomanable col·locar una plataforma d’embarcament, tal i com es veurà més tard. 

 
- Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?: És important que la 

zona de parada estigui senyalitzada com a tal en els carrers on és permès la parada i 

estacionament de vehicles (en els que està prohibit no és necessari) per evitar que els 

vehicles dificultin l’acostament dels autobusos a la vorera. Els resultats obtinguts són: 

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Nº parades % Color 
Sí, horitzontalment i vertical (inclòs si és un carril bus o si està 
prohibit en tot el carrer) 93 60,39  

Sí, horitzontalment o verticalment 27 17,53  
No, però no cal ja que les parades estan en una carretera o en 
carrers d’un sol carril 6 3,90  

No, vorera ampliada 8 5,19  

No 15 9,74  

Sí, només estacionar 1 0,65  

En obres 4 2,60  
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Senyalització horitzontal i vertical 

 

Cal destacar que en molts casos que la zona de parada no es troba senyalitzada ja que 

són emplaçaments on per sentit comú seria estrany d’estacionar (carrers d’un sol carril 

de circulació, voreres ampliades,...).  

En canvi, n’hi ha d’altres 24 parades on serà necessari col·locar senyalització de 

prohibició tan d’estacionament com de parada de vehicles. 

 

- Presència d'obstacles al seu entorn?: En l’entorn de la parada és important que no 

hi hagi elements o mobiliari urbà que puguin suposar un obstacle per les persones que 

embarquen o desembarquen de l’autobús. En concret, és imprescindible que en la 

vorera hi hagi espai suficient com per a que l’autobús pugui desplegar la rampa d’accés 

per a persones que es desplacen amb cadira de rodes i deixar espai suficient per a que 

aquesta pugui maniobrar (espai lliure d’obstacles d’1.2 m de diàmetre ja que el gir serà 

a 90º). Els resultats obtinguts són (veure el plànol adjunt TR3: Presència d’obstacles al 

seu entorn): 

Presència d'obstacles al seu entorn? Nº parades % Color 

No 60 38,96  

Sí 89 57,79  

No es pot valorar 1 0,65  

En obres 4 2,60  

 

        
 Parada amb obstacles Parada amb vorera ampliada i obstacles 
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TR3: Presència d'obstacles al seu entorn?

Sí   (89)
No es pot valorar   (1)
No   (60)
En obres   (4)
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Per tant, en 89 parades caldrà desplaçar elements de mobiliari urbà, reubicar la parada 

d’autobús o col·locar una plataforma d’embarcament per evitar interaccions entre els 

elements urbans i els passatgers dels autobusos. 

 

- Disposa de plataforma d'embarcament? Les plataformes es col·loquen en les 

calçades, enfront la parada de d’autobús, ocupant una part del carril de serveis (carril 

destinat a estacionament, contenidors,...) per tal de facilitar l’embarcament als usuaris 

dels autobusos, acomplint dues funcions: permetre que l’autobús s’acosti perfectament 

a la vorada assegurant així que el gap horitzontal sigui reduït i assegurar, al ser un 

espai diàfan, que no hi hagi obstacles que dificultin l’embarcament.  

Segons les casuístiques de les parades serà recomanable o no col·locar una 

plataforma d’embarcament. Així, es recomana col·locar-les en les parades on: 

- El carril de serveis estigui destinat a estacionament just abans i després de la parada.  

- Es disposi de carril de serveis i, a més, hi hagi obstacles en la vorera.  

Per altra banda, cal tenir en compte que en algunes parades s’opta per ampliar la 

vorera ocupant la part de la calçada corresponent al carril de serveis facilitant així 

l’acostament de l’autobús a la vorada. Tot i això, en aquests casos pot ser que hi hagi 

elements urbans que dificultin l’embarcament. Així distingim (veure plànol adjunt TR3: 

Disposa de plataforma d’embarcament?): 

Disposa de plataforma d'embarcament? Nº parades % Color 

Sí, plataforma 9 5,84  

Sí, vorera ampliada 25 16,2  

No, però no cal 34 22,1  

No, però és recomanable 40 26  

No, però no és possible 42 27,3  

No es pot valorar 1 0,65  

En obres 3 1,95  

 

 2.2.4.2. Paràmetres que fan referència a les marquesines 

 
- Ser accessible a través d’un itinerari adaptat [Annex 1.3.1 del Codi]: En les 

parades amb marquesines es pot donar la casuística que l’accés a l’entorn de la parada 

sigui accessible, però que no es disposi d’un itinerari accessible per arribar a l’espai 

lliure d’obstacles o al pannell d’informació. Així trobem: 
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TR4: Disposa de plataforma d'embarcament?

Sí, vorera ampliada   (25)
Sí, plataforma   (9)
No, però no és possible   (42)
No, però no cal   (34)
No, però és recomenable  (40)
No es pot valorar   (1)
En obres   (3)
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Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Nº parades % Color 

Sí 78 86,67  

No 12 13,33  

 

    
Parades on l’espai lliure d’obstacles de les marquesines no són accessibles 

 

 2.2.4.3. Paràmetres que fan referència als pals de parada 

 
- Els “postes” corresponents a les parades comptaran amb informació sobre 
identificació i denominació de la línia en sistema braille [Annex V.1 del RD 
1544/2007]: Algunes de les parades d’autobús disposen d’informació visual. De cara al 

futur s’haurà de preveure la seva transcripció en braille. A més, 4 de les parades amb 

pal de parada disposen del suport per col·locar informació però la informació és 

inexistent. Així tenim: 

Disposa d’informació visual? Nº parades % Color 

Sí 19 67,86  

No 9 32,14  

 

         
Informació en un pal de parada tipus 

 
- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 
1.3.2 del Codi] / El elemento señalizador de la parada se elevará, sin aristas ni 
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salientes, hasta 220 cm de altura [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE 
Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: Els pals de parada 

són un senyal i, per tant, han de tenir els caires arrodonits. Els pals de parada en sí no 

disposen de caires arrodonits, però moltes vegades (en 20 parades), el suport que 

s’utilitza per col·locar la informació del servei de busos és una xapa rectangular que té 

cantells vius i, per tant, serien millorables. En aquest sentit, cal destacar que 3 dels pals 

de parada disposen la informació en un suport cilíndric concèntric amb el pal que 

només sobresurt 3 cm respecte d’aquest (és la solució idònia), i 3 més disposen 

d’aquest tipus de suport però sense informació.  Per altra banda, cal tenir en compte 

que en 2 pals de parada no es disposa d’un suport per col·locar la informació. Per tant, 

d’entre les parades amb pal de parada del municipi trobem: 

Té cantells vius? Nº parades % Color 

No 8 22,22  

Sí 20 77,78  

 

           
 Suport circular de caires arrodonits  Suport de xapa rectangular ...................  

 

- Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten 
amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 
d’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s’han de situar a una 
alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi]: Els pals de parada sense 

suport per col·locar la informació (2 parades) o amb un suport cilíndric (6 pals) no 

presenten problemes d’elements sortints. Tampoc presenta problemes el pal de parada 

on el suport de xapa rectangular sobresurt menys 13 cm (que és menys de 15 cm). La 

resta de pals, 19 en total, sí que presenten problemes al sobresurtir el suport 

rectangular més de 15 cm i estar situat per sota dels 2.1 m d’alçada 
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Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Nº parades % Color 

No té cartell informatiu 2 7,14  

Sí, sobresurt entre 0 i 15 cm 7 25,00  

Sí, sobresurt més de 15 cm 19 67,86  

 
 
2.3. Conclusions 
 

L’estat de l’accessibilitat de les parades de bus de Mataró és correcte, tot i que 

s’observen algunes millores, de les quals prioritzem les següents: 

- Millores d’accessibilitat en l’itinerari fins a la parada, la qual queda condicionada per 

l’accessibilitat general a la via pública en aquell indret. 

- Accés a l’espai proper a la marquesina: s’observen 12 parades en les quals una 

persona amb cadira de rodes no hi pot “entrar”. En alguns casos aquest problema es 

podria veure solucionat amb la incorporació d’una plataforma d’embarcament. 

- Obstacles a la vorera que impedeixen l’embarcament i desembarcament al vehicle 

dels usuaris i impedeixen el desplegament de la rampa.  

- La incorporació de plataformes d’embarcament en els casos que s’han comentat 

poden millorar molt l’accessibilitat per a tothom. 

- Senyalitzar les superfícies de vidre transparent de les marquesines. 

 
3. ESTACIONS DE FERROCARRILS  

 
S’ha analitzat l’estació de la Renfe que pertany a la línia C-1 de rodalies, que connecta 

l’Aeroport del Prat, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró i Maçanet. 

 

3.1. Descripció de l’estació  
 

L’estació  s’ubica a l’Avinguda del Maresme, un dels noms que rep la carretera nacional 

al seu pas per Mataró. Disposa d’un únic vestíbul, a nivell de la via pública, que dona 

accés a les diferents andanes. L’estació disposa de 5 andanes amb el següent ordre de 

numeració: 
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• Andana 4: andana més propera a l’Avinguda del Maresme. Dona servei a una via 

morta. L’itinerari des del vestíbul es realitza totalment a través d’un recorregut 

horitzontal. 

• Andana 2: andana més propera al vestíbul des d’on s’arriba mitjançant un 

recorregut totalment horitzontal. 

• Andana 1: següent andana en direcció a la platja. Per accedir a aquesta andana des 

del vestíbul s’utilitza un pas subterrani, connectat amb dos plataformes elevadores i 

escales fixes. 

• Andana 3: següent andana en direcció a la platja. Com en el cas anterior, la 

comunicació des de l’andana del vestíbul és també utilitzant un pas subterrani amb 

plataformes elevadores i escales fixes. 

• Andana 5: andana més allunyada del vestíbul de l’estació. S’utilitza el mateix pas 

subterrani per accedir-hi, connectat per tant amb plataformes elevadores i escales 

fixes. 

 

3.2. Diagnòstic de l’estat actual   
 

Seguidament es presenta la diagnosis d’accessibilitat de l’estació de ferrocarrils. En 

aquest apartat es fa un exhaustiu repàs de les especificacions tècniques i funcionals 

d’accessibilitat que han de complir les estacions de ferrocarril en general. S’han agrupat 

els aspectes objecte de l’estudi en 5 espais per facilitar-ne la lectura i la comprensió: 

1. La connexió amb la via pública 

2. El vestíbul principal 

3. Les andanes 

4. La comunicació entre les andanes 

5. La informació 

 

En funció de les característiques dels diferents documents de referència, s’utilitza una 

simbologia basada en colors per determinar fàcilment si es compleixen els seus criteris  

i recomanacions. La següent taula mostra els codis de colors que s’utilitzen: 
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 Adaptat Compleix la normativa d’accessibilitat vigent  i els criteris de Disseny per 
a Tothom o altres recomanacions 

 Millorable No compleix els criteris de Disseny per a tothom o altres recomanacions 
(no d’obligat compliment) però sí la normativa d’accessibilitat 

 No adaptat No compleix els requisits de la normativa vigent: el Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya o el Real Decreto 1544/2007 

 

 3.2.1. La connexió amb la via pública  
 

La importància de garantir l’accessibilitat en la connexió entre el vestíbul i la via pública 

és evident per facilitar a tothom l’accés al vestíbul de l’estació. És en aquest espai on 

cal posar a disposició dels usuaris els diferents productes i serveis. 

 

L’estació s’ubica en un entorn urbanitzat amb connexions adaptades amb la resta de la 

via pública. Existeix un pas de vianants adaptat amb un gual de vianants tipus barca 

ben dissenyat i amb paviment per a invidents davant de l’edifici de l’estació. Les 

voreres són amples i sense elements que impedeixin el pas. Aquests, papereres i 

semàfors, s’alineen a la part exterior de la vorera. 

 

Existeix un pas soterrat proveït de rampes que permet travessar les vies i accedir a les 

platges i a una zona d’aparcament que no s’incorpora e l’àmbit d’estudi per no ser 

responsabilitat de l’estació.  

 

Al document de platges Estudi de l’accessibilitat a les platges existeix una diagnosis 

detallada de l’entorn de l’estació juntament amb les propostes d’actuació necessàries 

paer adaptar-lo, en cas de ser necessari 
 
 
 
 

 Existeixen 3 portes d’accés de doble fulla amb una amplada de 
pas de 120 cm. i una alçada mínima de 2 m. Cap de les fulles 
té una amplada mínima de 80 cm., de totes maneres en horari 
de servei de l’estació es portes estan sempre obertes. 
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 Es recomana que la força d’obertura de les portes sigui sempre 
inferior a 65 N. Cal evitar portes excessivament pesades i 
limitar la força necessària per contrarestar els mecanismes de 
tancament. El fet que les portes d’accés a l’estació estiguin 
sempre obertes eximeix d’aquest requisit. 

 No es considera que aquestes portes siguin transparents 
doncs presenten un marc metàl·lic moderadament ample a 
més de 2 bandes horitzontals a diferents alçades. 

 La vorera davant de les portes permet la inscripció d’un cercle 
d’ 1’50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció. 

 

 

 Les portes d’accés no tenen cap esglaó, restant a nivell. Una 
d’elles presenta un petit ressalt inferior a 2 cm. 

 
 

 

 3.2.2. Vestíbul principal   
 

El vestíbul és un dels punts mes importants de l’estació. En aquest espai usualment 

s’ubiquen tots els serveis complementaris que Renfe ofereix als clients, des de la 

compra dels bitllets o targetes, la seva validació i la informació sobre el servei a altres 

serveis com per exemple els telèfons públics, el bar o els serveis higiènics. 

 

 3.2.2.1. Característiques arquitectòniques  
 

 
El vestíbul es desenvolupa a un únic nivell sense esglaons 
aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm. 

 
No existeix cap itinerari que tingui una amplada de pas inferior 
a 90 cm. 
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No existeix cap itinerari que tingui una alçada lliure d’obstacles 
inferior a 2,20 m.  

 
El vestíbul disposa de suficient espai lliure a ambdós costats 
de les barreres tarifàries permetent la inscripció d’un cercle   
d’ 1’50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció. 

 A l’interior del vestíbul davant de totes les portes existeix 
suficient espai, no escombrat per l’obertura de la pròpia porta, 
per permetre la inscripció d’un cercle d’ 1’50 m. de diàmetre 
per a poder realitzar canvis de direcció. 

 

 

 

 Aquestes portes no tenen presenten cap esglaó, restant a 
nivell. 

 Les portes existents, de doble fulla, tenen una amplada de pas 
de 120 cm. i una alçada mínima de 2 m. Cap de les fulles té 
una amplada mínima de 80 cm., de totes maneres en horari de 
servei de l’estació totes les portes estan sempre obertes. 

 Es recomana que la força d’obertura de les portes sigui sempre 
inferior a 65 N. Cal evitar portes excessivament pesades i 
limitar la força necessària per contrarestar els mecanismes de 
tancament. El fet que les portes d’accés a l’estació estiguin 
sempre obertes eximeix d’aquest requisit. 

 
El paviment no presenta irregularitats i és antilliscant. 

 
El vestíbul no disposa d’itineraris per a invidents. Es recomana 
que existeixin encaminaments amb paviment de textura 
diferenciada que guiïn a usuaris amb resta visual als principals 
serveis del vestíbul. 

 
Al mig del vestíbul existeix una columna de grans dimensions 
relativament contrastada respecte l’entorn. 
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3.2.2.2. Compra i validació de targetes  

 

Existeixen al vestíbul 5 màquines d’auto-venda expenedores de targetes i 11 barreres 

tarifaries que serveixen també com a màquines validadores. D’aquestes, una és 

adaptada per permetre el pas a usuaris de cadira de rodes.  
 
 

 La finestreta de venda de bitllets es troba a una alçada 
excessiva (112 cm.). Qualsevol mobiliari d’atenció al públic ha 
de tenir, totalment o parcial, una alçada màxima de 85 cm. 

 Les màquines d’auto-venda expenedores de targetes són 
adaptada: els elements de comandament (pantalla tàctil, 
botons de selecció i ranures de pagament) es troben entre els 
110 i els 140 cm. d’alçada. La safata de recollida es troba entre 
els 70 i els 85 cm. Alçades totes correctes. 

 Les màquines expenedores interaccionen mitjançant pantalla 
tàctil sense feedbacks acústics. 

 Les màquines expenedores disposen d’un sistema d’ajuda en 
la navegació per a persones invidents.  

 Les màquines validadores tenen la ranura d’introducció de 
targetes a una alçada accessible a tothom, 95 cm. (dins el rang 
70 - 140 cm.).   

 Les màquines validadores disposen de feedback acústic 
(escriptura quan el bitllet és vàlid) que permet a una persona 
invident conèixer l’estat de validació del bitllet. També disposen 
de feedback visual mitjançant pantalla. 

 La barrera tarifaria adaptada disposa d’una amplada de pas 
superior als 80 cm i està correctament senyalitzada. 
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3.2.2.3. Mobiliari del vestíbul   

 

El mobiliari del vestíbul ha de ser adaptat i accessible a través d’itineraris adaptats. 

 
 El vestíbul no disposa de bancs 

 El vestíbul disposa de 2 telèfons adaptats ubicats a una alçada 
correcte (l’element de comandament més alt es troba a una 
alçada inferior a 1’40 m. 

 Un dels telèfons no és accessibles a través d’un itinerari 
adaptat (ni practicable): no es possible la inscripció d’un cercle 
d’ 1’50 m. de diàmetre (1,20 m. en itineraris practicables) per a 
poder realitzar canvis de direcció  

 Las papereres son adaptades: tenen una alçada aproximada 
de 92 cm i són de color contrastat. 

 Les papereres sobresurten més de 15 cm. Es recomana que 
exteriorment siguin continues fins al terra.  

 Una de les papereres no és accessibles a través d’un itinerari 
adaptat (ni practicable) per la presencia d’uns panells mòbils 
damunt seu. 

 Existeixen uns panels informatius mòbils que sobresurten més 
de 15 cm. 

 

 

 

3.2.2.4. Cafeteria   

 

La cafeteria de l’estació es divideix en 2 espai separats per la barra, un amb accés des 

del vestíbul (desprès de passar les barreres tarifaries) i l’altre des de l’exterior.  

 

Aquest espai de la cafeteria accessible des de la via pública no s’analitzarà tot i que 

comentarem que la porta d’accés no es adaptada (porta completament transparent 

sense elements contrastats, de doble fulla, cap de les quals te una amplada mínima de 

80 cm.) i que disposa de serveis higiènics adaptats que en el moment de la visita 

estaven tancats.  
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La cafeteria es desenvolupa a un únic nivell sense esglaons 
aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm. 

 
Els itineraris principals tenen una amplada de pas igual o 
superior a 90 cm. 

 
No existeix cap itinerari que tingui una alçada lliure d’obstacles 
inferior a 2,20 m. 

 
La cafeteria disposa de suficient espai lliure permetent la 
inscripció d’un cercle d’ 1’50 m. de diàmetre per a poder 
realitzar canvis de direcció.  

 
La cafeteria disposa de mobiliari adaptat i accessible a través 
d’itineraris adaptats.  

 La barra de la cafeteria es troba a una alçada excessiva. 
Qualsevol mobiliari d’atenció al públic ha de tenir, totalment o 
parcial, una alçada màxima de 85 cm. 

 L’accés a la cafeteria es realitza a nivell a traves d’una porta 
d’amplada de pas superior a 80 cm. i una alçada mínima de   
2 m. La porta està sempre oberta.  

 Les portes d’accés directe a l’andana són de doble fulla i tenen 
una amplada de pas de 120 cm. Cap de les fulles té una 
amplada mínima de 80 cm. Aquestes portes usualment no 
estan obertes. 

 A l’interior del vestíbul davant d’aquestes portes no existeix 
suficient espai, no escombrat per l’obertura de la pròpia porta, 
per permetre la inscripció d’un cercle d’ 1’50 m. de diàmetre 
(1,20 m en itineraris practicables). 

 El paviment de la cafeteria no presenta irregularitats i és 
antilliscant. 

 

 

 

3.2.2.5. Serveis higiènics 

 

L’estació disposa d’uns serveis higiènics amb accés des de la cafeteria. Aquests 

serveis estan formats per 2 cabines, una per a homes i l’altra per a dones que al mateix 

és la cabina adaptada. 
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 No existeix una cabina adaptada per a cada sexe 

 L’accés a la cabina adaptada compartida per ambdós sexes no 
és independent del resta de cabines ja que és compartida amb 
la cabina de dones. Seria recomanable que el servei d’homes 
també fos adaptat.  

 Els lavabos es desenvolupen a un únic nivell sense esglaons 
aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm. 

 La porta d’accés obre cap a l’exterior i té una amplada de pas 
superior a 80 cm. 

 Existeix suficient espai lliure a ambdós costats de la porta 
d’accés als lavabos per permetre la inscripció d’un cercle   
d’ 1’50 m. de diàmetre no escombrat per la pròpia porta.  

 La senyalització exterior dels lavabos incorpora el Símbol 
Internacional d’Accessibilitat però no és la usual. 

 La cabina adaptada no està senyalitzada. 

 La porta d’accés obre cap a l’exterior i té una amplada de pas 
superior a 80 cm. 

 Existeix suficient espai exterior lliure davant la porta d’accés a 
la cabina adaptada per permetre la inscripció d’un cercle   
d’ 1’50 m. de diàmetre no escombrats per la pròpia porta.  

 El pestell de la porta es troba a excessiva alçada, 
aproximadament a 1’60 m. (fora del rang 70 - 140 cm.).   

 Els poms de les portes dels serveis higiènics són de rotació i per 
tant no adaptats. Haurien d’accionar-se mitjançant mecanismes 
de pressió o de palanca. 

 Les dimensions interiors de la cabina adaptada permeten amb 
prou feines el gir d’ 1’20 m. de diàmetre (practicable) 

 Existeix espai d’apropament lateral al wàter d’una amplada 
superior als 80 cm. 

 Disposa d’una única barra d’ajuda a una altura adequada, per 
permetre la transferència lateral. Falta la barra abatible situada 
al teòric costat de l’espai d’apropament. 
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 El lavabo disposa de peu que en pot dificultar el seu us. 

 El cantell inferior del mirall es troba a una alçada superior als 
90 cm. De totes maneres, el mirall es troba lleugerament 
inclinat millorant la visibilitat de les persones usuàries de 
cadires de rodes  

 Les aixetes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió. 

 
 

 

 

 3.2.3. Les andanes  
 

Les andanes són una part fonamental de les estacions de ferrocarril. Aquests espais 

són utilitzats com a punts d’espera i també és on es produeix l’acció d’embarcament als 

trens.  

 

Aquest apartat es centra en les característiques arquitectòniques de les andanes i del 

mobiliari existent però no analitza el desnivell horitzontal i vertical que existeix entre la 

pròpia andana i el tren, ja que aquest depèn en gran part del material mòbil. 

 

L’estació de Mataró disposa de 5 andanes (encara que arquitectònicament es podrien 

considerar tan sols 3) amb el següent ordre de numeració ja detallat anteriorment: 

• Andana 4: andana més propera a l’Avinguda del Maresme. Dona servei a una via 

morta. L’itinerari des del vestíbul es realitza totalment a través d’un recorregut 

horitzontal. 

• Andana 2: andana més propera al vestíbul des d’on s’arriba mitjançant un 

recorregut totalment horitzontal. 

• Andana 1: següent andana en direcció a la platja. Per accedir a aquesta andana des 

del vestíbul s’utilitza un pas subterrani, connectat amb dos plataformes elevadores i 

escales fixes. 
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• Andana 3: següent andana en direcció a la platja. Com en el cas anterior, la 

comunicació des de l’andana del vestíbul és també utilitzant un pas subterrani amb 

plataformes elevadores i escales fixes. 

• Andana 5: andana més allunyada del vestíbul de l’estació. S’utilitza el mateix pas 

subterrani per accedir-hi, connectat per tant amb plataformes elevadores i escales 

fixes. 

 

Finalment cal comentar que en aquest apartat s’estudien les andanes, però no la 

comunicació entre elles. 

 

3.2.3.1.Característiques arquitectòniques   
 

 Los andanes són pràcticament a un únic nivell no existint cap 
esglaó aïllat o desnivell superior a 2 cm. 

 L’inici de les andanes es troben a diferent alçada comunicada 
per plans inclinats deficientment enrassats en l’andana 2. 
Aquesta diferencia de nivell no presenta excessiva 
problemàtica sempre i quan aquest no esdevingui espai 
d’embarcament. 

 Las dimensions de los andanes permeten disposar d’itineraris 
amb ample de pas superior a 90 cm. 

 El rellotge de l’estació no permet disposar d’una alçada lliure 
d’obstacles de 2’20 m. 

 Les andanes disposen d’espai lliure de gir suficient on inscriure 
un cercle de 1’50 cm de diàmetre. 

 A ambdós costats de les portes d’accés a les andanes existeix 
un espai lliure, no escombrat per les pròpies portes, on pot 
inscriure’s un cercle de 1’50 m. de diàmetre. 

 Totes les andanes disposen de zones protegides de les 
inclemències del temps, gracies a les marquesines existents. 

 En general, el paviment no presenta irregularitats destacables 
ni es lliscant. 

 

 

 

 



Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró                                                                               Volum IV: Transports
 

 199

 El límit de les andanes està senyalitzat amb un paviment de 
textura diferenciada respecte la resta de l’andana. El paviment 
disposa també d’una coloració contrastada.  

Aquesta senyalització no és suficient: cal disposar d’una peça 
de 60 cm d’amplada amb 2 bandes de material no lliscant a 
més d’una franja de paviment abotonat també de 60 cm 
d’amplada acompanyat per una franja de 10 cm de color groc. 

 

 

 Les andanes no disposen d’itineraris per a invidents creats a 
partir de paviment diferenciat. Es recomana definir a les 
andanes uns encaminaments amb paviment de textura 
diferenciada que guiïn a les persones amb deficiència visual a 
un punt d’embarcament preferencial per a persones que 
necessiten una especial atenció. 

 Davant les portes d’accés a les andanes des del vestíbul 
existeix una reixa amb obertures en la direcció de pas de   
2’5 cm d’amplada. Seria recomanable la col·locació transversal 
de la reixa ja que l’actual posició pot provocar problemes de 
maniobrabilitat a les cadires de rodes.  

 

 

 

 

3.2.3.2. Mobiliari de les andanes    
 

 L’alçada dels bancs oscil·la entre els 40 i els 45 cm.  

 Els bancs disposen de respatller però no de reposabraços, 
aquest fet pot dificultar el seu ús a persones amb problemes de 
mobilitat (especialment a les persones grans) 

 Las papereres de les andanes són accessibles a través 
d’itineraris adaptats. No tenen elements que sobresurtin més de 
15cm. i la seva alçada és aproximadament de 1m 

 Les andanes han de disposar de suports isquiatics 
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 3.2.4. Comunicació entre andanes  
 

La comunicació entre andanes (per sobre les vies o mitjançant passos subterranis) es 

fonamental per a la correcta circulació dels usuaris. 

 

3.2.4.1. Comunicació horitzontal  
 

 Al passadís inferior del pas subterrani no existeix cap esglaó 
aïllat o desnivell superior a 2 cm. 

 Les dimensions del pas subterrani permet disposar d’un 
itinerari amb una amplada superior als 90 cm que permet a la 
vegada inscriure un cercle d’ 1’50 m. de diàmetre.  

 El pas subterrani permet disposar d’un itinerari amb una alçada 
lliure de pas en tot el seu recorregut de 2’20 m.  

 

3.2.4.2. Comunicació vertical  
 

 La alçada dels esglaons de les escales és de 16 cm i l’estesa 
de 30 cm. 

 L’estesa no presenta discontinuïtats en la unió amb l’alçada. 

 L’ample de pas útil és superior a 90 cm. 

 El número d’esglaons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 

 El replà intermedi té una longitud superior a 1’20m. 

 Les escales disposen de passamans a ambdós costats 

 Els passamans es situen a una única alçada, aproximadament 
a 90 cm, i tenen un disseny anatòmic que permet adaptar la 
ma, amb una secció circular. La separació amb la paret permet 
la introducció de la ma. 

 La comunicació vertical es realitza mitjançant 3 plataformes 
elevadores enlloc d’ascensors. 

 Els comandaments de les plataformes disposen de feedback 
tàctil quan aquests són pressionats. 
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 Les plataformes elevadores estan senyalitzades de manera 
que siguin fàcilment detectables des de qualsevol punto de les 
andanes. 

 

 Les plataformes elevadores estan protegides per baranes. 

 Les plataformes elevadores disposen de portes abatibles. La 
obertura de les portes de la plataforma 1 (entre les andanes 2 i 
4) no és total dificultant l’accés a la plataforma.  

 
 

 

 3.2.5. La informació  
 

La informació és un element clau per poder realitzar un viatge d’una forma 

independent. Les necessitats d’informació apleguen un ampli ventall d’aspectes que 

van des de la planificació del viatge fins a la notificació que s’ha arribat al punt de destí. 

 

A l’hora de dissenyar el sistema d’informació cal tenir present les diferents capacitats 

de la població per relacionar-se amb el seu entorn. Així tota informació hauria d’utilitzar 

almenys 2 dels 3 sentits següents: vista, tacte i oïda. D’aquesta manera es garanteix 

l’accés a la informació d’ un elevat percentatge d’usuaris. Un altre aspecte són les 

necessitats d’informació específiques de les persones amb discapacitats no sensorials 

com per exemple, els usuaris de cadires de rodes. 

 

La forma com es presenta la informació (estàtica o dinàmica, visual, sonora o tàctil) i la 

seva ubicació són altres aspectes importants. 
 

 La façana de l’estació disposa d’un cartell amb el nom de 
l’estació i els pictogrames propis del servei.  

 La senyalització de les andanes és fàcilment detectable per un 
usuari des de 50 m. 

 L’estació disposa de megafonia per anunciar la circulació dels 
trens i altres incidències del servei.  
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 L’estació disposa d’una pantalla que ofereixi també en format 
visual informació sobre la circulació dels trens i altres 
incidències del servei. 

 Les andanes no disposen actualment d’informació visual 
mitjançant la utilització de pantalles informatives. 

 L’alçada de la informació és excessiva, per sobre els 130cm. 
Es recomana que la informació estigui doblada a 2 alçades: 
entre els 110 i els 140 cm per a persones usuàries de cadires 
de rodes, i entre els 140 i els 180 cm. per a persones 
ambulants. En cas contrari es col·locarà entre els 110 i els 150 
cm d’alçada 

 La informació ha de permetre l’apropament a una distància de 
lectura inferior a 50 cm sense molestar el flux de circulació. 

 La lletra de la informació dels horaris de trens és 
excessivament petita. Les característiques tipològiques de la 
informació (mida de la lletra, contrastos, etc) han de ser 
accessibles.  

 Existeix un sistema d’interfonia manipulable des d’una alçada 
de 110 cm., per sobre els 100 cm estipulats com a alçada 
màxima.  

 

 

 
 

 
3.3. Propostes d’actuació   
 

Fruit de la revisió dels diferents aspectes de l’accessibilitat de l’estació de Mataró, a 

continuació es detallaran les propostes i recomanacions d’accessibilitat que milloraran 

la interacció dels usuaris amb la pròpia estació. 

 

La relació de propostes de millora s’ordenen seguint el mateix criteri que per a la 

diagnosi: 

- S’hauria de modificar la taquilla actual, per tal d’assegurar que al menys una part 

tingui una alçada màxima de 0,85 m. 

- S’hauria de millorar la senyalització dels serveis higiènics. 
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- Caldria adaptar també la cabina dels homes per disposar d’una cabina adaptada per 

a cada sexe.   

- S’hauria de canviar el pom per un altre tipologia que permeti el seu accionament per 

mecanisme de pressió o palanca, i assegurar que el pestell estigui situat a una 

alçada compresa entre 1,00 m. i 1,40 m. 

- S’hauria d’eliminar el peu del rentamans del servei adaptat, col·locant un rentamans 

penjat de la paret. 

- Es recomana canviar la reixa existent actualment a l’andana 2, situada just al davant 

de les portes de comunicació amb el vestíbul, reduint l’amplada de les obertures i 

canviant la direcció de les mateixes. 

- Es proposa la col·locació de bancs amb reposabraços a les andanes que tinguin els 

seients a una alçada aproximada a 0,45 m. respecte del terra. 

- S’hauria de modificar l’alçada del rellotge ferroviari existent a l’andana 2, col·locant-

lo com a mínim per sobre de 2,20 m. En aquest sentit, recomanem que la seva 

alçada sigui superior a 2,30 m. 

- Es recomana refer el paviment diferenciat que assenyala el límit de l’andana segons 

les especificacions del nou decret. 

- En l’adaptació de noves estacions, es recomana la instal·lació d’ascensors per 

assegurar l’accessibilitat en les comunicacions verticals. L’ascensor és un element 

molt més comú als edificis actuals, de forma que un major nombre d’usuaris el fan 

servir i per tant, no serà un itinerari que discrimina a alguns ciutadans. 

- A les plataformes elevadores actuals, s’hauria d’assegurar la màxima obertura de 

les portes, per tal de facilitar les maniobres d’accés. 

- Es proposa col·locar pantalles a les diferents andanes que informin als viatgers de 

la destinació dels trens, els horaris i els recorreguts i parades de cadascun dels 

serveis. 

- Es proposa incorporar informació en altres idiomes, degut a l’important afluència de 

turistes al municipi.  

- Es proposa abaixar els plafons informatius del vestíbul, desdoblar la informació a 2 

alçades i eliminar el panells mòbils existents. 
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Finalment i a menor nivell: 

- Es recomana establir uns camins per a invidents que facin de guia per a les 

persones invidents als principals serveis de l’estació, i que comuniquin des de 

l’exterior de l’estació fins a la zona d’embarcament prioritari per a persones que 

requereixin atenció especial. Actualment, tant Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC) com Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) estan fent servir 

els mateixos criteris per crear aquests itineraris, i es recomana que s’accepti el 

mateix per aconseguir la homogeneïtzació necessària dins del transport ferroviari. 

Aquests criteris s’han desenvolupat conjuntament amb tècnics de la ONCE. 

 
4. PARADES DE TAXI: 
 

S’ha analitzat les parades de Taxi amb les següents característiques. 

 

MOBILIARI URBÀ PARADES 

Parada amb indicador de pal de parada 6 

Sense 2 

TOTAL 8 
 

GUAL IMMEDIAT PARADES

Si 5

No 3

TOTAL 8
 

HI HA TELEFON? PARADES

Si 1

No 7

TOTAL 8
 

5. PLACES D’APARCAMENT RESERVAT: 
 

Les places d’aàrcament reservat analitzades corresponen a les places públiques, no 

nominals que hi ha al casc urbà del municipi: 
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ESPAI D'APROPAMENT SUFICIENT PLACES 

Si 124 

No 17 

TOTAL 141 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PLACES

Si 127

No 14

TOTAL 141
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL PLACES

Si 127

No 14

TOTAL 141
 

Veure Plànol TR5: Transports. 



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol TR5: 144 Parades de Bus segons tipus

Parada Bus - Marquesina   (79)
Parada Bus - Pal de parada  (57)
Parada Bus - altres   (8)

 
Parades de Taxi al casc urbà del municipi

8 Parades de Taxi  (6)

 
Places - públiques- d'aparcament reservat

141 Places aparcament reservat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES 
PARADES D’AUTOBÚS 

 

 
 

 

 

 

 

 



Codi Nom Classe  parada Tipus Model

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

1 Mataró Parc Urbana Marquesina A

2 Mataró Parc Urbana i interurbana Marquesina A

3 Hospital de Mataró Urbana i interurbana Marquesina A

4 Cementiri  Les Valls Urbana Marquesina A

5 Cementiri Les Valls Urbana Columna C

6 La Llàntia Urbana Marquesina A

7 La Llàntia Urbana Marquesina A

8 La Llàntia Urbana Columna C

9 Galícia Urbana Marquesina A

10 Berguedà Urbana Columna C

11 Parc La Llàntia Urbana Marquesina A

12 Parc La Llàntia Urbana Marquesina A

13 Gatassa Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

14 Gatassa Urbana Columna C

15 Salesians Urbana Columna C

16 Universitat Politècnica Urbana i interurbana Columna i pal C i D

17 Pl. Gatassa Urbana Marquesina A

18 Queralbs Urbana Columna C

19 Escola El Turó Urbana Columna C

20 Escola El Turó Urbana Columna C

21 Roca Blanca Urbana Marquesina A

22 Roca Blanca Urbana Columna C

23 Roca Blanca Urbana Columna C

24 Tarragona Urbana Columna C

25 Ample Urbana Columna C

26 Vallès Urbana Columna C

27 Ronda Cerdanya Urbana Columna C

28 Rosselló Urbana Columna C

29 Rosselló Urbana Columna C

30 Parc Cerdanyola Urbana i interurbana Marquesina i pal B i D

31 Cerdanyola Urbana i interurbana Marquesina A

32 President Tarradellas Urbana Marquesina A

33 València Urbana Columna C

34 Bombers Urbana Marquesina A

35 Blanes Urbana Marquesina A

36 Blanes Urbana Columna C

37 Euskadi Urbana Marquesina A

38 Euskadi Urbana Marquesina A

39 Pl. Itàlia Urbana Marquesina A

40 Pl. Itàlia Urbana i interurbana Marquesina A



Codi Nom Classe  parada Tipus Model

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

41 Irlanda Urbana Marquesina A

42 Irlanda Urbana Marquesina A

43 Via Europa Urbana i interurbana Marquesina A

44 Via Europa Urbana Marquesina A

45 Parc Central Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

46 Parc Central Urbana Marquesina A

47 La Riera Urbana Marquesina A

48 Caminet Urbana Columna C

49 Muralla Urbana Columna C

50 Caminet Urbana Columna C

51 Sant Isidor Urbana Columna C

52 J. Isern Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

53 Geganta Urbana Marquesina A

54 Geganta Urbana Marquesina A

55 Pl. Granollers Urbana Marquesina A

56 Pl. Granollers Urbana Marquesina A

57 Pl. Granollers Urbana i interurbana Marquesina A

58 Pl. Granollers Urbana Marquesina A

59 O'Donnell Urbana Marquesina A

60 Biblioteca P. Fabra Urbana Marquesina A

61 Cirera Urbana Marquesina A

62 Riera Cirera Urbana Marquesina B

63 Alberg Can Soleret Urbana Columna C

64 Joan Oliver Urbana Marquesina A

65 Camí de la Serra Urbana Columna C

66 Oleguer Urbana Marquesina A

67 Sant Oleguer Urbana Marquesina A

68 Figuera Major Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

69 Figuera Major Urbana Marquesina A

70 Carlos Padrós Urbana Marquesina A

71 Carles Padrós Urbana Columna C

72 Joaquim Blume Urbana Columna C

73 Institut A. Satorras Urbana Columna C

74 CAP Cirera Molins Urbana Marquesina B

75 CAP Cirera Molins Urbana Marquesina A

76 Pl. A. Machado Urbana Marquesina A

77 Centre Cívic Cirera Urbana Columna C

78 Joan Peiró Urbana Marquesina A

79 Pl. França Urbana i interurbana Columna C

80 Plaça França Urbana Marquesina A



Codi Nom Classe  parada Tipus Model

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

81 Estació Renfe Urbana i interurbana Marquesina A

82 Estació Renfe Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

83 Estació Renfe Urbana Marquesina A

84 Lepanto Urbana Marquesina A

85 La Rambla Urbana i interurbana Marquesina A

86 Santa Anna Urbana Columna C

87 Pl.Tereses Urbana i interurbana Columna i pal C i D

88 M. Biada Urbana Columna C

89 Alfons XII Urbana i interurbana Marquesina i pal A i D

90 Pl. Doctor Fleming Urbana i interurbana Marquesina A

91 Ronda Barceló Urbana Marquesina A

92 Iluro Urbana i interurbana Marquesina A

93 Jutjats Urbana Marquesina A

94 Pres. Macià Urbana Marquesina A

95 Pres. Macià Urbana Marquesina A

96 Sant Valentí Urbana Columna C

97 Sant Valentí Urbana Marquesina A

98 Edifici de Vidre Urbana Marquesina A

99 Edifici de Vidre Urbana Marquesina A

100 I. Català Salut Urbana Marquesina A

101 I. Català Salut Urbana i interurbana Marquesina A

102 I. Català Salut Urbana Marquesina A

103 Alarona Urbana Marquesina A

104 Biblioteca P. Fabra Urbana i interurbana Columna C

105 Montalt Urbana Columna C

106 Vista Alegre Urbana Columna C

107 Salvador Espriu Urbana Columna C

108 Caputxins Urbana Columna C

109 Vista Alegre Urbana Columna C

110 Perú Urbana Columna C

111 Perú Urbana Columna C

112 Franck Marshall Urbana Marquesina A

113 Rafael Estrany Urbana Marquesina A

114 Cervantes Urbana Marquesina A

115 Cra de Mata Urbana Marquesina A

116 Pau Picasso Urbana Marquesina A

117 P. Picasso Urbana Marquesina A

118 Pl. dels Molins Urbana Columna C

119 Cabanelles Urbana Marquesina A

120 Alfons X Urbana Marquesina A



Codi Nom Classe  parada Tipus Model

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

121 El Palau Urbana Marquesina A

122 Escorxador Urbana Marquesina A

123 Escorxador Urbana Marquesina A

124 Sant Simó Urbana Marquesina A

125 Sant Simó Urbana Marquesina A

126 Pl. del Gas Urbana Marquesina A

127 El Cargol Urbana Marquesina A

128 Antic Hospital Urbana i interurbana Marquesina A

129 Floridablanca Urbana i interurbana Columna C

130 Floridablanca Urbana Columna C

131 Plaça Fivaller Urbana Marquesina A

132 La Coma Urbana Columna C

133 Via Sèrgia-Camí del Mig Interurbana Pal de parada D

134 Sant Crist-Camí del Mig Interurbana Pal de parada D

135 Camí del Mig-Camp de futbol Interurbana Pal de parada D

136 Incineradora Interurbana Pal de parada D

137 Incineradora Interurbana Pal de parada D

138 Les Hortes Interurbana Pal de parada D

139 Les Hortes Interurbana Pal de parada D

140 Camí Ral Interurbana Marquesina i pal A i D

141 Camí Ral Interurbana Pal de parada D

142 Discosa Interurbana Pal de parada D

143 Pl. Les Tereses Interurbana Marquesina A

144 Alfons XII Interurbana Pal de parada D

145 Camí del Mig-Av. President Compa Interurbana Pal de parada D

146 Sant Simó Interurbana Inexistent Inexistent

147 Pl. Granollers Interurbana Marquesina i pal A i D

148 Ramon Berenguer Interurbana Pal de parada D

149 Ctra. d'Argentona-"Garden Center" Interurbana Pal de parada D

150 Ctra. d'Argentona-"Garden Center" Interurbana Pal de parada D

151 Av. Puig i Cadafalch-Olot Interurbana Marquesina A

152 Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre P Interurbana Pal de parada D

153 Pg. Carles Padrós Interurbana Pal de parada D

154 Mataró-Ctra. Cirera Interurbana Pal de parada D



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX TR2: FITXES DE LES  
PARADES D’AUTOBÚS 

 

 

 

 

 

 
 



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Mataró Parc
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 1
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Mataró Parc
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 2
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L4 L5 C20 C30

Situació: Hospital de Mataró
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 3
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L3 L4 L5 C20 C30 N80



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Cementiri  Les Valls
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, autoescoles

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 4
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L3 L4

Situació: Cementiri Les Valls
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, vorera no accessible

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

N
o
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 5
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: La Llàntia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 6
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: La Llàntia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, ja està prohibit

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 7
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: La Llàntia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, vorera no accessible

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

N
o
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 8
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Galícia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 9
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Berguedà
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 10
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L2

Situació: Parc La Llàntia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 11
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Parc La Llàntia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 12
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Gatassa
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 13
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 23 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L1 L2 M.O. M.D. M.G.

Situació: Gatassa
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 14
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Salesians
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 15
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0 L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Universitat Politècnica
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 16
Tipus: Columna i pal Model: C i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 20 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0 L2 C5 M.O. M.D. M.G.

Situació: Pl. Gatassa
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, un sol carril

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 17
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Queralbs
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, en vorera estreta

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

N
o
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 18
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Escola El Turó
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 19
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Escola El Turó
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 20
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Roca Blanca
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 21
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Roca Blanca
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 22
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L2

Situació: Roca Blanca
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 23
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Tarragona
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 24
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Ample
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 25
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Vallès
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 26
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Ronda Cerdanya
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 27
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1 L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Rosselló
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 28
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Rosselló
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 29
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Parc Cerdanyola
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 30
Tipus: Marquesina i pal Model: B i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 20,5 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L2 C2 M.O. M.D. M.G.



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Cerdanyola
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 31
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2 M.O. M.D. M.G.

Situació: President Tarradellas
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, entorn envait vehicles

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

N
o
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 32
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: València
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 33
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Bombers
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 34
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Blanes
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 35
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Blanes
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 36
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Euskadi
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 37
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Euskadi
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 38
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Pl. Itàlia
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 39
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. Itàlia
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 40
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5 C20 C30

Situació: Irlanda
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 41
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Irlanda
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 42
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Via Europa
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 43
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5 C20 C30

Situació: Via Europa
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 44
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5

Situació: Parc Central
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 45
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L1 L4 C2 C5



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Parc Central
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 46
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L4

Situació: La Riera
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 47
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Caminet
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 48
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Muralla
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 49
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Caminet
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 50
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Sant Isidor
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 51
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0 L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: J. Isern
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 52
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L0 L5 C1 C10 C30

Situació: Geganta
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 53
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Geganta
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 54
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. Granollers
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 55
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Pl. Granollers
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, carril bus

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 56
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5

Situació: Pl. Granollers
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, carril bus

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 57
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5 C20 C30



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. Granollers
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 58
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L2

Situació: O'Donnell
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 59
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Biblioteca P. Fabra
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 60
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Cirera
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 61
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L3 L4

Situació: Riera Cirera
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 62
Tipus: Marquesina Model: B

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Alberg Can Soleret
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 63
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Joan Oliver
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 64
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Camí de la Serra
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 65
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Oleguer
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 66
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Sant Oleguer
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 67
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Figuera Major
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 68
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L4 C2

Situació: Figuera Major
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 69
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Carlos Padrós
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 70
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Carles Padrós
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 71
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Joaquim Blume
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 72
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Institut A. Satorras
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 73
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: CAP Cirera Molins
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 74
Tipus: Marquesina Model: B

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: CAP Cirera Molins
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 75
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L3 L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. A. Machado
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 76
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Centre Cívic Cirera
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 77
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Joan Peiró
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 78
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. França
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 79
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L5 C20 C30

Situació: Plaça França
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 80
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5

Situació: Estació Renfe
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 81
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2 L5 N80 N82 B.M.B



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Estació Renfe
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 82
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3 L4 555 N82 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Estació Renfe
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 83
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3 L4

Situació: Lepanto
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, un sol carril

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 84
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2 L5



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: La Rambla
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 85
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L1 L3 C20 555 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Santa Anna
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, un sol carril

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 86
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Pl.Tereses
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 87
Tipus: Columna i pal Model: C i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0 L2 L5 M.O. M.D. M.G. M.A.



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: M. Biada
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 88
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Alfons XII
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 89
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L5 C1 C10 C20 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Pl. Doctor Fleming
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 90
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4 C1 C10



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Ronda Barceló
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 91
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2 L5

Situació: Iluro
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 92
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3 C20 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Jutjats
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 93
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pres. Macià
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 94
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L2

Situació: Pres. Macià
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 95
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Sant Valentí
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 96
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Sant Valentí
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 97
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Edifici de Vidre
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 98
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4

Situació: Edifici de Vidre
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 99
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: I. Català Salut
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 100
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: I. Català Salut
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 101
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L1 L2 C30 M.A.

Situació: I. Català Salut
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 102
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L4



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Alarona
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, carril bus

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 103
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L2

Situació: Biblioteca P. Fabra
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 104
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1 C30

Situació: Montalt
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 105
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Vista Alegre
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 106
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Salvador Espriu
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 107
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Caputxins
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 108
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0 L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Vista Alegre
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 109
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Perú
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? En obres

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? En obres

Presència d'obstacles al seu entorn? En obres

S
í
E
n
E
n
E
n

Disposa de plataforma d'embarcament? En obres E
n

Codi parada: 110
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Perú
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? En obres

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? En obres

Presència d'obstacles al seu entorn? En obres

S
í
E
n
E
n
E
n

Disposa de plataforma d'embarcament? En obres E
n

Codi parada: 111
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Franck Marshall
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 112
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Rafael Estrany
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 113
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L0 L3

Situació: Cervantes
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 114
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Cra de Mata
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 115
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Pau Picasso
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 116
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: P. Picasso
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? En obres

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? En obres

Presència d'obstacles al seu entorn? En obres

S
í
E
n
E
n
E
n

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 117
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Pl. dels Molins
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, en vorera estreta

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

N
o
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 118
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Cabanelles
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 119
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L0

Situació: Alfons X
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, carril bus

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 120
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L0 L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: El Palau
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 121
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Escorxador
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, plataforma S
í

Codi parada: 122
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Escorxador
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 123
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Sant Simó
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 124
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Sant Simó
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 125
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3

Situació: Pl. del Gas
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 126
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L3



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: El Cargol
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 127
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

L3 L4

Situació: Antic Hospital
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, un sol carril

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 128
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1 L3 C20

Situació: Floridablanca
Classe: Urbana i interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 129
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L3 C20



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Floridablanca
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? En obres

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? En obres

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? En obres

Presència d'obstacles al seu entorn? En obres

E
n
E
n
E
n
E
n

Disposa de plataforma d'embarcament? En obres E
n

Codi parada: 130
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: Plaça Fivaller
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? Sí, vorera ampliada S
í

Codi parada: 131
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

L1

Situació: La Coma
Classe: Urbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 132
Tipus: Columna Model: C

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

L1



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Via Sèrgia-Camí del Mig
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 133
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 23 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

555

Situació: Sant Crist-Camí del Mig
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans i després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 134
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 23 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

555

Situació: Camí del Mig-Camp de futbol
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, en la parada

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 135
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C30



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Incineradora
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 136
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 13 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C10

Situació: Incineradora
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, parada en carrertera

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

N
o
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 137
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 24 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C10

Situació: Les Hortes
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, en la parada

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 138
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C1 C10



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Les Hortes
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 139
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C10

Situació: Camí Ral
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 140
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 23 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

C1 C10

Situació: Camí Ral
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 141
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C1 C10



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Discosa
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, només estacionar

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 142
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C1 C10 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Pl. Les Tereses
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 143
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

C1 C5 C10 C30

Situació: Alfons XII
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, horitzontalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 144
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? No té cartell informatiu N
o

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C1 C10



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Camí del Mig-Av. President Companys
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 145
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 23 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C5 M.O. M.D. M.G. M.A.

Situació: Sant Simó
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No es pot valorar

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Benzinera

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? No es pot valorar

N
o
B
e
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No es pot valorar N
o

Codi parada: 146
Tipus: Inexistent Model: Inexistent

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

Situació: Pl. Granollers
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 147
Tipus: Marquesina i pal Model: A i D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? No N
o

Línies:

MARQUESINA

C1 C10 C30 N80 M.O. M.D. M.G. M.A.



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Ramon Berenguer
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 148
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C2

Situació: Ctra. d'Argentona-"Garden Center"
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, parada en carrertera

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No, parada en carretera

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, parada en carretera

Presència d'obstacles al seu entorn? No

N
o
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 149
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? No té cartell informatiu N
o

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

M.O. M.D. M.G.

Situació: Ctra. d'Argentona-"Garden Center"
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? No, parada en carrertera

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No, parada en carretera

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No, parada en carretera

Presència d'obstacles al seu entorn? No

N
o
N
o
N
o
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 150
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

M.O. M.D. M.G.



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Av. Puig i Cadafalch-Olot
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, abans

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? No

S
í
S
í
S
í
N
o

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no cal N
o

Codi parada: 151
Tipus: Marquesina Model: A

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? ---- --

--
PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? ------Té cantells vius? ----

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? Sí S
í

Línies:

MARQUESINA

M.O. M.D. M.G.

Situació: Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre Palauet
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? No

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
N
o
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 152
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

N
o

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? NoN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

M.O. M.D. M.G.

Situació: Pg. Carles Padrós
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí, verticalment

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
N
o
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però no és possible N
o

Codi parada: 153
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 3 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíN
o

Té cantells vius? No

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C2



Codi d'accessibilitat Llibre ONCE RD 1544/2007 AltresCodi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Situació: Mataró-Ctra. Cirera
Classe: Interurbana

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats? Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada? Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada? Sí

Presència d'obstacles al seu entorn? Sí

S
í
S
í
S
í
S
í

Disposa de plataforma d'embarcament? No, però és recomenable N
o

Codi parada: 154
Tipus: Pal de parada Model: D

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm? Sí, sobresurt 21 cm S
í

S
í

PAL DE PARADA

Disposa d'informació visual? SíS
í

Té cantells vius? Sí

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat? ---- --

Línies:

MARQUESINA

C2
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1. ÀMBIT 
 

En aquest apartat, es fa una anàlisi de la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró. 
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2. DIAGNÒSTIC 
 
La distribució i llenguatge usat en la web municipal són adequats en la seva 

accessibilitat. 

 

A més s’observa el logo d’accessibilitat a la web, amb la qual cosa entenem que s’ha 

tingut cura en els seus detalls d’accessibilitat. També s’observa a altres subwebs o 

apartats de la web, una disposició racional dels elements. 

 

Per tot el que acabem de dir, es pot afirmar que la web és accessible, només cal 

observar que el seu manteniment i determinats elements establerts pels analitzadors 

automàtics puguin ser mantinguts amb el grau de detall amb la qual es va crear. 
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Sector 3

Sector 1

Sector 4

Sector 2

Pla d'Accessibilitat de Mataró

Plànol VP1: àmbit d'estudi

Parcs i jardins urbans.
Les platges (es tractaran en estudi a part)

El casc urbà s'ha dividit en quatre sectors:
1 - Centre - Eixample - Pla d'en Boet - Escorxador- Havana.
2 - Cerdanyola - Peramas.
3 - Llàntia - Cirera.
4 - Camí de la Serra - Molins - El Palau - Rocafonda - Vista Alegre.



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP2: àmbit d'actuació de la via pública

Trams de carrer estudiats (139,8 Qm)  (1917)

També s'han inclos itineraris principals en zones verdes

Zones verdes (71,7 ha)  (118)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP3: anàlisi del pendent dels carrers

Baix o suau (0 % < p < 6 %)  (1296)
Mig (6 % <= p < 8 %)   (218)
Mig - Alt (8 % <= p < 10 %)   (133)
Alt (10 % <= p < 12 %)   (91)
Molt Alt (12 % <= p )   (143)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP4: carrers segons tipologia

Amb voreres   (1632)
Plataforma única   (193)
Escales   (34)
No urbanitzat   (15)
En obres   (21)
Carretera   (22)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP5: carrers segons tipus d'intervenció proposada

  (77)
A.- Plataforma única, sense intervenció   (194)
B.- Carrers amb voreres correctes, sense intervenció   (1406)
C.- Carrers que precisen intervencions puntuals en vorera   (47)
D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres   (178)
F.- Carres pendents urbanitzar   (15)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP6-01: guals de vianants, tipus i estat d'acc.

Gual 120   (687)
Gual de Barca   (819)
Gual de Vorera Deprimida   (784)
Gual de Bisell   (218)
Recreixement local de Vorera   (91)
Inexistència de Gual   (530)
Gual en obres   (8)
Illetes intermitges (deprimides)   (64)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol VP6-02: carerrs i guals de vianants, tipus i estat d'acc.

Gual 120   (687)
Gual de Barca   (819)
Gual de Vorera Deprimida   (784)
Gual de Bisell   (218)
Recreixement local de Vorera   (91)
Inexistència de Gual   (530)
Gual en obres   (8)
Illetes intermitges (deprimides)   (64)

Tipus de carrers
Amb voreres   (1632)
Plataforma única   (193)
Escales   (34)
No urbanitzat   (15)
En obres   (21)
Carretera   (22)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol SEM1: semàfors sonors per a invidents

Pasos de vianants amb Semàfors Acústics  (83)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc

Fora d'estudi   (8)
Accessibles   (85)
No Accessibles  (25)



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc

Fora d'estudi   (8)
Itineraris adaptats   (61)
Sense itineraris adaptats  (46)
En obres   (3)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED1: Edificis segons tipus

Culturals   (11)
Ensenyament   (37)
Esportius   (22)
Oficines municipals   (3)
Serveis   (12)
Serveis Socials   (21)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat

1. Accessible   (45)
2. Parcialment accessible  (30)
2. Practicable   (4)
3. Inaccessible   (20)
4. Altres   (7)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED3: Edificis segons intervenció necessària

0. Sense intervenció   (35)
1. fins a 10.000€   (35)
2. de 10.000 a 100.000€   (7)
3. >100.000€   (22)
99. Altres   (7)
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Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol ED4: Evolució dels 18 edificis analitzats el 1996

0.- Ja era accessible   (5)
0.- Ja era parcialm.accessible  (1)
0.- Ja era practicable   (1)
1.- S'ha adaptat   (4)
2.- Manca adaptar   (5)
4.- Altres - Trasladat   (2)

Id96 Nom Evol9606

1 CASA CONSISTORIAL 1.- S'ha adaptat
2 EL CARRERÓ (OFICINES MUNICIPALS) 0.- Ja era parcialm.accessible
3 EDIFICI DE VIDRE 0.- Ja era accessible
4 MERCAT PLAÇA DE CUBA 0.- Ja era accessible
5 AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA2.- Manca adaptar
6 CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA 2.- Manca adaptar
7 CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOÈ (CENTRE CIVIC ROCAFONDA)2.- Manca adaptar
8 CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA 2.- Manca adaptar
9 CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA 1.- S'ha adaptat

10 CASAL DE JOVES 2.- Manca adaptar
11 ESPAI JOVE DE LA LLANTIA 4.- Altres - Trasladat
12 CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS 1.- S'ha adaptat
13 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS0.- Ja era practicable
14 CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS0.- Ja era accessible
15 CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA 0.- Ja era accessible
16 CASAL DE GENT GRAN DE CERDANYOLA 0.- Ja era accessible
17 CENTRE CIVIC MOLINS 1.- S'ha adaptat
18 CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET 4.- Altres - Trasladat



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol TR5: 144 Parades de Bus segons tipus

Parada Bus - Marquesina   (79)
Parada Bus - Pal de parada  (57)
Parada Bus - altres   (8)

 
Parades de Taxi al casc urbà del municipi

8 Parades de Taxi  (6)

 
Places - públiques- d'aparcament reservat

141 Places aparcament reservat
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