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1.2.4. ESCALES ADAPTADES

 L’amplada útil de pas ha de ser d’1,20 m com a 
mínim

 Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm 
i una alçada màxima de 16 cm i en es cales en pro-
jecció corba en planta o no recta hi ha d’haver una 
dimensió mínima d’estesa de 30 cm comptada a 40 
cm de la cara interior.

 El nombre de graons seguits sense replà intermedi 
ha de ser com a màxim 12 unitats.

 Els replans intermedis han de tenir una llargada míni-
ma en la direcció de circulació d’1,20 m.

 L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb material 
no lliscant

 No es presentarà discontinuïtat entre l’estesa i alçada 
en la seva unió.

 Les escales han de disposar de baranes que poden 
ser utilitzades en els dos sentits de circulació.  

 Els passamans de l’escala han d’estar situats a una 
alçada entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 
0,85 m en el ram de graons, i tenen un disseny ana-
tòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció 
igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó 



ACCESSIBILITAT236

de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm 
dels paraments verticals. Els passamans s’han de pro-
longar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a 
l’acabament de cada tram d’escala. El punt d’inflexió 
del passamà ha de coincidir amb l’inici del tram d’esca-
la. 

 L’inici i el final d’una escala se senyalitzen amb pavi-
ment diferenciat de la resta i disposen d’un nivell d’il-
luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

 Els espais existents sota les escales han d’estar prote-
gits de manera que evitin possibles accidents a perso-
nes amb visió parcial o ceguesa.
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1.2.5. RAMPES ADAPTADES

 L’amplada útil de pas serà de 0.90 m com a mínim

 Pendents longitudinals:
Trams de menys de 3 m de llargada 12% de pendent màx. (recomanable 

10%)
Trams entre 3 i 10 m de llargada 10% de pendent  màx. (recomanable 

8%)
Trams de més de 10 m de llargada 8% de pendent màx. (recomanable 

6%)

 S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%

 El paviment de les rampes ha de ser dur, no lliscant i sense regruixos 
diferents als propis del gravat de les peces.

 La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 . En 
la unió de trams de diferent pendent s’han de col·locar replans inter-
medis.

 Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de 
circulació d’1,50.

 A l’inici i final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,50 m de llar-
gada com a mínim.

 Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o 
superior a 0,20 m es disposarà un element de protecció longitudinal 
amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.

 Les rampes disposaran de baranes a ambdós costats a una alçada, 
amb el passamà a una alçada entre 0,90 m a 0,95 m.

 Els passamans de la rampa tindran un disseny anatòmic que permeti 
d’adaptar la mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a 
la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm 
dels paraments verticals.

 L’inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat 
de la resta i disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant 
la nit.
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1.2.6. ASCENSOR ADAPTAT

 Las dimensions de la cabina han de ser com a mínim d’1,40 en el sentit de l’accés 
i d’1,10 m en el sentit perpendicular.

 Ha de disposar de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans 
de l cabina tindran un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una 
secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 
cm i separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.

 Les botoneres, tant de cabina com de replà, s’han de col·locar entre 1,00 m i 1,40 
m d’alçada respecte del erra. Les botoneres han de tenir la numeració en braille o 
en relleu.

 Les portes de la cabina i del recinte han de ser automàtiques, d’una amplada 
mínima de 0,80 m, i davant d’elles es podrà inscriure un cercla d’un diàmetre 
d’1,50 m.

 Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta i ha d’haver un número en alt 
relleu que identifiqui la planta, amb un dimensió mínima de 10 x 10 cm i a una 
alçada d’1,40 m des del terra.
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1.2.7. APARCAMENT ADAPTATS

 Les dimensions mínimes per al vehicle son de 3,30 m x 4,50 m en bateria i 2,00 
m x 4,50 m en línia.

 Disposarà d’un espai d’apropament que pot ser compartit i que permet la inscrip-
ció d’un cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del contactor.

 En aparcaments en bateria, aquest espai pot coincidir un màxim de 20 cm amb 
l’amplada de la plaça. L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinera-
ri de vianants adaptat.

 Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen conjunta-
ment amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en u lloc visible, 
amb la inscripció “reservat a persones amb mobilitat reduïda”.
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