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B01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67, N51

Carretera C-413. Estació del Papiol
NOM : Estació Renfe El Papiol

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
No

Sí

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

No

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Parada ubicada en una plataforma sense connexió amb la vorera de l'Estació. El reclau impedeix que la 
vorera tingui la longitud i profunditat necessària. La marquesina no disposa de suport isquiàtic ni el banc 
de reposabraços.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Reclau
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B01
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67, N51

Carretera C-413. Estació del Papiol
NOM : Estació Renfe El Papiol

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Crear un pas de vianants adaptat. Eliminar el reclau per disposar de l'espai d'embarcament. Senyalitzar 
correctament el elements transparents de la marquesina, incorporar un suport isquiàtic i completar la 
informació de la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic 1 243,25 € 243,25 €T.03.25

Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de 
marquesina

1 47,12 € 47,12 €T.03.26

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica 12 123,63 € 1.483,56 €U.01.06

Un. Construcció de gual de vianants. 1 1.636,25 € 1.636,25 €U.02.02

Un. Pintar pas de vianants. 1 71,27 € 71,27 €U.02.05

3.704,11 €Total cost d'adaptació de la parada



B02
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Rotonda d'accés al Poligón Industrial Sud
NOM : Polígon Industrial Sud- Gasolinera

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
No

No

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

No

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada ubicada en una rotonda i per tant amb possibles problemes d'aproximació. La longitud de la 
vorera pot ser insuficient. No existeixen connexions adaptades amb l'entorn. La marquesina no disposa 
de suport isquiàtic ni el banc de reposabraços.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B02
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Rotonda d'accés al Poligón Industrial Sud
NOM : Polígon Industrial Sud- Gasolinera

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Crear un pas de vianants adaptat. Senyalitzar correctament els elements transparents de la marquesina, 
incorporar un suport isquiàtic i un banc amb reposabraços. Completar la informació de la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic 1 243,25 € 243,25 €T.03.25

Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de 
marquesina

1 47,12 € 47,12 €T.03.26

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

Un. Construcció de gual de vianants. 2 1.636,25 € 3.272,50 €U.02.02

Un. Pintar pas de vianants. 1 71,27 € 71,27 €U.02.05

3.856,80 €Total cost d'adaptació de la parada



B03
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. Sant Antoni

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

No
No
No

No

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

No

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Pal de parada ubicat al voral de la carretera en un entorn no urbanitzat i sense connexions. El pal de 
parada no disposa de suport informatiu ni d'informació.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Entorn deficientment urbanitzat sense vorera
ELEMENT : Pal de parada sense suport informatiu
TIPOLOGIA :



B03
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. Sant Antoni

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Parada no adaptable per les característiques de l'entorn (pendent dels carrers d'accés). Es recomana 
reubicar la parada o urbanitzar mínimament l'entorn incorporant una plataforma d’embarcament 
adaptada i creant un itinerari segur d'accés a la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Incorporació d’un suport informatiu en pal de parada 1 89,73 € 89,73 €T.03.44

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

134,22 €Total cost d'adaptació de la parada



B04
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta
NOM : Av. Generalitat - C. Dr. Trueta  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
No

Sí

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. Sí
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Pal de parada amb suport informatiu cilíndric en entorn urbanitzat. La vorera no presenta l'alçada mínima 
recomanada i el pas de vianants no és adaptat. La zona de parada presenta nombrosos elements i un 
gual de vehicles. La informació no és completa.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric
TIPOLOGIA :



B04
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta
NOM : Av. Generalitat - C. Dr. Trueta  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Adaptar el pas de vianants. Desplaçar uns metres el pal de parada i eliminar els elements (jardineres) de 
la vorera per disposar d'una zona d’embarcament lliure d'elements. Completar la informació de la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Desplaçament de pal de parada d’autobús adaptat 1 135,63 € 135,63 €T.03.02

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

Un. Desplaçament de jardinera. 2 98,18 € 196,36 €U.07.35

376,48 €Total cost d'adaptació de la parada



B05
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Tarragona
NOM : Av. Generalitat - C. Tarragona  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
No

Sí

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. Sí
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Pal de parada amb suport informatiu cilíndric en entorn urbanitzat. La vorera no presenta l'alçada mínima 
recomanada i el pas de vianants no és adaptat. La zona de parada presenta nombrosos elements ran de 
vorada. La informació no és completa.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric
TIPOLOGIA :



B05
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Tarragona
NOM : Av. Generalitat - C. Tarragona  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Adaptar el pas de vianants. Desplaçar uns metres el pal de parada i eliminar o desplaçar els elements de 
la vorera per disposar d'una zona d'embarcament lliure d'elements. Completar la informació de la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Desplaçament de pal de parada d’autobús adaptat 1 135,63 € 135,63 €T.03.02

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

Un. Desplaçament de jardinera. 2 98,18 € 196,36 €U.07.35

376,48 €Total cost d'adaptació de la parada



B06
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Plaça Gaudí
NOM : Av. Generalitat - C. del Carme  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
Sí

No

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

-

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb 
connexions adaptades. Zona de parada presenta lleuger pendent. Possibles problemes d’aproximació de 
l’autobús a la parada.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol -

Carril de circualció
ELEMENT : Sense element de transport
TIPOLOGIA :



B06
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Plaça Gaudí
NOM : Av. Generalitat - C. del Carme  (anada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia. En cas que l'aproximacio no fos 
satisfactoria caldria reubicar la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

626,27 €Total cost d'adaptació de la parada



B07
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I
NOM : C. Joaquim Blume - C. Jaume I  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
No
No

No

Sí

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. Sí
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Parada ubicada en entorn no adaptat: tram amb pendent amb voreres estretes i sense connexions 
adaptades. La zona de parada no disposa d'espai d'embarcament i el pal de parada no disposa de 
suport informatiu

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

En carril d’aparcament sense reserva bus
ELEMENT : Pal de parada sense suport informatiu
TIPOLOGIA :



B07
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I
NOM : C. Joaquim Blume - C. Jaume I  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria reubicar la parada en un entorn que reunís millors condicions, per exemple la part inicial del 
carrer Joaquim Blume.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Desplaçament de pal de parada d’autobús adaptat 1 135,63 € 135,63 €T.03.02

Un. Incorporació d’un suport informatiu en pal de parada 1 89,73 € 89,73 €T.03.44

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

269,85 €Total cost d'adaptació de la parada



B08
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer Pau Casals
NOM : C. del Pi - C. Pau Casals  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
No

No

Sí

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

La parada se situa a l'inici d’un tram de pendent elevada i a més la seva ubicació dificulta l’aproximació 
de l’autobús. La vorera no disposa de la profunditat necessària. Existeix un graó d’accés a la marquesina.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. No
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. Sí

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

En carril d’aparcament sense reserva bus
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B08
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer Pau Casals
NOM : C. del Pi - C. Pau Casals  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Es recomana reubicar la parada. La part final del carrer Trull seria una bona opció. Caldria acabar de 
pavimentar la zona de parada i senyalitzar una reserva bus. Per contra la profunditat de vorera és 
insuficient per col•locar una marquesina

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

M2. Reposició de paviment de vorera de panot 12 48,73 € 584,76 €T.01.01

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Eliminació de marquesina 1 290,88 € 290,88 €T.03.08

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escocell i pavimentar 
buit de l'antic escossell.

1 698,14 € 698,14 €U.03.01

2.200,05 €Total cost d'adaptació de la parada



B09
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de l’Alzina
NOM : C. del Pi - C. de l’Alzina  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
Sí

No

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

-

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb 
connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària. No existeix reserva per a 
l’autobús.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol -

En carril d’aparcament sense reserva bus
ELEMENT : Sense element de transport
TIPOLOGIA :



B09
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de l’Alzina
NOM : C. del Pi - C. de l’Alzina  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia. En cas de voler adaptar la parada caldria 
incorporar una andana d’embarcament o ampliar la zona de parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Senyalització horitzontal d’una reserva per a l’autobús 1 65,45 € 65,45 €T.02.01

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

691,72 €Total cost d'adaptació de la parada



B10
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de la Vinya
NOM : C. del Pi - C. de la Vinya  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
Sí

No

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Pal de parada en vorera sense profunditat suficient. La parada no disposa de cap reserva bus i per tant 
l’autobús no es pot aproximar a la vorera en cas d’haver-hi cotxes aparcats. El suport del pal de parada 
no disposa d’informació.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

En carril d’aparcament sense reserva bus
ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric
TIPOLOGIA :



B10
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de la Vinya
NOM : C. del Pi - C. de la Vinya  (anada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Per adaptar la parada caldria incorporar una andana d’embarcament. Caldria a més completar la 
informació de la parada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Subministrament i col•locació d’andana d’embarcament 
(mòdul de 3 m)

3 2.181,67 € 6.545,01 €T.02.11

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

6.589,50 €Total cost d'adaptació de la parada



B11
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de la Vinya
NOM : C. del Pi - C. de la Vinya  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
Sí

No

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

-

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb 
connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària. No existeix reserva per a 
l’autobús.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol -

En carril d’aparcament sense reserva bus
ELEMENT : Sense element de transport
TIPOLOGIA :



B11
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de la Vinya
NOM : C. del Pi - C. de la Vinya  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia i senyalitzar una reserva bus. En cas de 
voler adaptar la parada caldria incorporar una andana d’embarcament.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Senyalització horitzontal d’una reserva per a l’autobús 1 65,45 € 65,45 €T.02.01

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

691,72 €Total cost d'adaptació de la parada



B12
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de l’Alzina
NOM : C. del Pi - C. de l’Alzina  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. Sí
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Pal de parada en entorn urbanitzat i amb connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat 
suficient. Existeix un espai reservat en calçada per facilitar l’aproximació de l’autobús (reserva bus)

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric
TIPOLOGIA :



B12
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer de l’Alzina
NOM : C. del Pi - C. de l’Alzina  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Per adaptar la parada caldria ampliar la profunditat de vorera. Potser n'hi hauria prou amb una reixa que 
cobrís la canalització posterior tot i que es recomana cobrir-la i pavimentar la zona d’embarcament.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

M2. Reposició de paviment de vorera de panot 12 48,73 € 584,76 €T.01.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

592,88 €Total cost d'adaptació de la parada



B13
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer Pau Casals
NOM : C. del Pi - C. Pau Casals  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
No

Sí

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

-

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada no senyalitzada ubicada en un tram de pendent elevada. No existeix cap element que identifiqui 
la parada. Entorn urbanitzat sense connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat 
necessària.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol -

Carril de circualció
ELEMENT : Sense element de transport
TIPOLOGIA :



B13
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer del Pi / Carrer Pau Casals
NOM : C. del Pi - C. Pau Casals  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria reubicar la parada. Es proposa com a mínim incorporar un pal de parada amb informació de la 
línia.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

626,27 €Total cost d'adaptació de la parada



B14
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I
NOM : C. Joaquim Blume - C. Jaume I  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Sí
Sí
No

Sí

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

-

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada no senyalitzada ubicada en un tram de pendent elevada. No existeix cap element que identifiqui 
la parada. Entorn urbanitzat sense connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat 
necessària.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol -

Carril de circualció
ELEMENT : Sense element de transport
TIPOLOGIA :



B14
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació

Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I
NOM : C. Joaquim Blume - C. Jaume I  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà

Caldria reubicar la parada. Es proposa com a mínim incorporar un pal de parada amb informació de la 
línia.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Senyalització horitzontal d’una reserva per a l’autobús 1 65,45 € 65,45 €T.02.01

Un. Subministrament i col•locació de pal de parada d’autobús 
adaptat

1 581,78 € 581,78 €T.03.01

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

691,72 €Total cost d'adaptació de la parada



B15
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Llibertat
NOM : Av. Generalitat - C. Llibertat  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
Sí

Sí

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada ubicada en entorn urbanitzat i amb connexions adaptades. Els autobusos poden tenir problemes 
d’aproximació. La vorera no presenta l'alçada recomanada i existeixen nombrosos elements en vorada 
en zona d'embarcament. La informació no és completa.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B15
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Llibertat
NOM : Av. Generalitat - C. Llibertat  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Es recomana eliminar els elements de la vorada. Senyalitzar els elements de la marquesina, incorporar 
un suport isquiàtic i reposabraços al banc i completar la informació de la parada

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic 1 243,25 € 243,25 €T.03.25

Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de 
marquesina

1 47,12 € 47,12 €T.03.26

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

Un. Desplaçament de senyal de trànsit 1 135,63 € 135,63 €U.07.02

Un. Supressió de fitó existent. 5 21,81 € 109,05 €U.07.14

Un. Desplaçament de paperera. 1 43,64 € 43,64 €U.07.23

801,35 €Total cost d'adaptació de la parada



B16
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta
NOM : Llar d’infants “Cucut”  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Sí
Sí
No

No

No

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. Sí

DIAGNOSI :

Parada ubicada en entorn urbanitzat sense connexions adaptades. Disposa d’un reclau de longitud 
insuficient que no permet l’aproximació a la parada. L’alçada de la vorera és insuficient. La marquesina 
no disposa de suport isquiàtic ni de reposabraços.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. Sí

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Reclau
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B16
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta
NOM : Llar d’infants “Cucut”  (tornada)

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Es recomana eliminar el reclau per afavorir l’aproximació i al mateix temps disposar de zona 
d’embarcament. Caldria incorporar un suport isquiàtic i reposabraços al banc de la marquesina i 
finalment completar la informació de la parada

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic 1 243,25 € 243,25 €T.03.25

Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de 
marquesina

1 47,12 € 47,12 €T.03.26

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica 15 123,63 € 1.854,45 €U.01.06

2.367,48 €Total cost d'adaptació de la parada



B17
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Perú  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

No
No
No

Sí

Sí

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

No

 L'alçada de la informació és correcte. No
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Marquesina en tram de vorera deficientment urbanitzat. Existeixen graons d’accés a l'interior de la 
marquesina.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. Sí
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. Sí
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. Sí
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. No

 Es permet l'accés a la informació. No

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. Sí
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. Sí

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Entorn deficientment urbanitzat sense vorera
ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA :



B17
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Perú  (tornada)

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : urbà i interurbà

Urbanitzar l’entorn i eliminar la plataforma de formigó on s’ubica la parada. Actuacions incorporades en 
l'apartat de Via Pública

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic 1 243,25 € 243,25 €T.03.25

Un. Marcatge a l’àcid dels vidres de les parades. 1 178,17 € 178,17 €T.03.32

Un. Col•locació d’adhesius amb identificació de les línies de la 
parada

1 8,12 € 8,12 €T.04.01

Un. Col•locació d'informació de les línies de la parada o altres 1 36,37 € 36,37 €T.04.04

465,91 €Total cost d'adaptació de la parada



B18
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : L67

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Bolívia

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : interurbà

No
No
No

No

-

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.

 L'element de la parada és adaptat.

 La informació de la parada és completa.

Sí

 L'alçada de la informació és correcte. -
  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS BUS

  ELEMENT

 La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR. No

DIAGNOSI :

Pal de parada en entorn no urbanitzat, al voral de la carretera. Un guarda rail no permet l’accés al pal de 
parada. És probable que aquesta parada estigui anul•lada.

 Es permet l'accés a l'interior de la marquesina. -
 La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes. -
 L'alçada del banc de la marquesina és correcte. -
 Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats. -

 Es permet l'accés a la informació. -

DESCRIPCIÓ :

 Existeix suficient profunditat de vorera. No
 La vorada de la zona de parada està lliure d'elements. No

 No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol Sí

Carril de circualció
ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric
TIPOLOGIA :



B18
CODI DE PARADA

ADREÇA :
LÍNIES : L67

Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya
NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Bolívia

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

PARADA D'AUTOBÚS
ÁMBIT : interurbà

Eliminar el pal de parada (i per tant la parada). Ena cas que la parada estigui activa es pot fusionar amb 
la parada B03

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Eliminació de pal de parada d’autobús 1 59,63 € 59,63 €T.03.03

59,63 €Total cost d'adaptació de la parada



 
 
 
 

FITXES DE LES  
RESERVES D’APARCAMENT 



RA01
CODI DE RESERVA

ADREÇA :
Nº PLACES : 1

Carrer Joaquim Blume
COBERTURA : Camp de futbol

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

RESERVA D'APARCAMENT
ÁMBIT : Municipal

Sí
Sí
No

No

Sí

 Parada situada en un entorn urbanitzat.
 La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.
 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.

 Les dimensions de la reserva són correctes.

 Existeix una senyal vertical amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat.
 El Símbol Internacional d'Accessibilitat està senyalitzat sobre la calçada. No

  INFORMACIÓ

  ENTORN  

  ACCÉS 
 La reserva d'aparcament disposa del pertinent espai d'aproximació. No

DIAGNOSI :

Reserva d’aparcament de longitud insuficient. Tampoc no disposa d'espai d’aproximació ni de gual per 
accedir a la vorera. Una vegada a la vorera, la connexió amb el camp de futbol no és adaptada 
(excessiva pendent transversal del pas de vianants)

 Incorpora un cartell amb la matrícula (reserves privades). -

DESCRIPCIÓ :

 La reserva connecta amb la vorera mitjançant un gual adaptat. No

En bateria
PROPIETAT : Pública
TIPOLOGIA :



RA01
CODI DE RESERVA

ADREÇA :
Nº PLACES : 1

Carrer Joaquim Blume
COBERTURA : Camp de futbol

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

RESERVA D'APARCAMENT
ÁMBIT : Municipal

Caldria reubicar la reserva d'aparcament i crear un itinerari protegit (senyalitzat) d’accés a la vorera 
adjacent al camp de futbol. Cal construir també un gual de vianants per facilitar l’accés a la vorera.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida TotalCodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Desplaçament d’una plaça d’aparcament reservat per a 
persones discapacitades

1 313,75 € 313,75 €T.06.04

Un. Senyalització horitzontal d’un itinerari per a vianants 16 23,37 € 373,92 €T.06.05
Un. Construcció de gual de vianants. 1 1.636,25 € 1.636,25 €U.02.02

2.323,92 €Total cost d'adaptació de la reserva



 
 
 
 

FITXES DELS  
APARCAMENT MUNICIPALS 

 
 



PK01

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : -

Carrer de Ca N’EstevaUBICACIÓ :
Biblioteca municipal i centre vila

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

No
-
-

No

-

 Aparcament asfaltat
 Senyalització horitzontal de les places.
 Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.

 Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

 Existeixen serveis adaptats.
 Disposa d'ascensors adaptats. -

  GENERAL

  PLACES 
 Les places reservades s'ubiquen prop dels accesos. -

DIAGNOSI :

Aparcament a l’aire lliure no asfaltat.

Òbviament les places no estan senyalitzades ni disposa d'itineraris per a vianants senyalitzats sobre la 
calçada. Tampoc no disposa de places reservades

DESCRIPCIÓ :

 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn. -
RESERVADES

  ALTRES



PK01

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : -

Carrer de Ca N’EstevaUBICACIÓ :
Biblioteca municipal i centre vila

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

En funció de l’ús que se li doni a l’aparcament soterrat de la Biblioteca,  caldria asfaltar l’aparcament i 
senyalitzar les places i els itineraris per a vianants. Crear també dos places reservades prop dels 
accessos. Actuació no pressupostada

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

0,00 €Total cost d'adaptació de la parada



PK02

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : 15

Carrer Joaquim BlumeUBICACIÓ :
Camp de futbol

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Sí
Sí
No

Sí

-

 Aparcament asfaltat
 Senyalització horitzontal de les places.
 Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.

 Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

 Existeixen serveis adaptats.
 Disposa d'ascensors adaptats. -

  GENERAL

  PLACES 
 Les places reservades s'ubiquen prop dels accesos. Sí

DIAGNOSI :

Aparcament a l’aire lliure asfaltat.

Aparcament dividit en dos espais. Només s’avalua l’espai superior ja que l’accés a l’aparcament no 
asfaltat es situa en un tram de pendent elevada i per tant no té sentit adaptar l’aparcament quan no es 
podrà adaptar l’accés

DESCRIPCIÓ :

 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn. No
RESERVADES

  ALTRES



PK02

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : 15

Carrer Joaquim BlumeUBICACIÓ :
Camp de futbol

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Caldria senyalitzar els itineraris per a vianants. Les actuacions sobre la reserva d'aparcament es detallen 
en la fitxa pertinent sobre aquesta plaça reservada.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Senyalització horitzontal d’un itinerari per a vianants 30 23,37 € 701,10 €T.06.05

701,10 €Total cost d'adaptació de la parada



PK03

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : 23

Aparcament de l’EstacióUBICACIÓ :
Estació RENFE

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Adif

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Sí
No
No

No

-

 Aparcament asfaltat
 Senyalització horitzontal de les places.
 Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.

 Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

 Existeixen serveis adaptats.
 Disposa d'ascensors adaptats. -

  GENERAL

  PLACES 
 Les places reservades s'ubiquen prop dels accesos. -

DIAGNOSI :

Aparcament asfaltat a l’aire lliure amb capacitat per a 23 vehicles. No disposa de places reservades a 
persones de mobilitat reduïda.

Òbviament no disposa d'itineraris per a vianants senyalitzats sobre la calçada. Tampoc existeix connexió 
adaptada fins a la vorera de l'estació o les andanes

DESCRIPCIÓ :

 Existeixen connexions adaptades amb l'entorn. -
RESERVADES

  ALTRES



PK03

CODI 
D'APARCAMENT

COBERTURA :

Nº PLACES : 23

Aparcament de l’EstacióUBICACIÓ :
Estació RENFE

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Adif

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Caldria senyalitzar les places d’aparcament i els itineraris de vianants. Crear una plaça reservada i un 
gual d’accés a la vorera.

PROPOSTA 

  PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Preu partida Totalcodi Intevenció: descripció del concepte Unitats

Un. Senyalització horitzontal d’un itinerari per a vianants 50 23,37 € 1.168,50 €T.06.05

Un. Senyalització de places d’aparcament (menys de 50 unitats) 1 1.421,56 € 1.421,56 €T.07.01

2.590,06 €Total cost d'adaptació de la parada
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