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Zones d'ús aparcament, (exclòs garatges d'habitatges unifamiliars).

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Espai d'accés i 
espera

Disposa d'espai d'accés i espera per incorporar-se a l'exterior.
Profunditat adequada a la llargada del tipus de vehicle i ≥ 4,5 m,  amb 
pendent ≤ 5%.

Recorregut per a 
vianants  per rampa 
per a vehicles

Per recorreguts per a vianants per rampa per a vehicles, (excepte si és 
únicament per casos d'emergència): 
    Compleix l'amplada ≥ 80 cm. 
    Es protegeix mitjançant barrera de ≥ 80cm d'alçada.
    Es protegeix mitjançant paviment més elevat. ( Aquest paviment no 
    presenta diferència de nivell >55cm, i es facilita la percepció 
    mitjançant diferenciació visual i tàctil a ≥ 25cm del cantell.

Protecció de 
recorreguts de 
vianants

Els Itineraris peatonals de zones d'ús públic en aparcaments per >200 
vehicles o superfície > 5000 m² compleixen:
    S'identifiquen mitjançant paviment diferenciat amb pintures o relleu, o 
    bé dotant a aquestes zones d'un nivell més elevat.
        Els desnivells >55 cm, es protegeixen conforme al DB SUA 1.
    Davant de les portes que comuniquen l'aparcament amb altres zones, 
    els itineraris esmentats es protegeixen mitjançant la disposició de 
    barreres situades a una distància de les portes ≥1.20 m, i amb una 
    alçada ≥ 80 cm.

Senyalització Es senyalitzen, conforme al Codi de la circulació:
    El sentit de la circulació i sortides.
    Velocitat màxima de circulació de 20km/h.
    Les zones de transit i pas de peatons, en les vies o rampes de 
    circulació i accés.
    Per aparcaments que puguin accedir transports pesats:
        Té senyalitzat  els gàlibs i les alçades limitades.

Zones destinades a magatzenament i a càrrega descàrrega:
Estan senyalitzades i delimitades mitjançant marques vials o pintures en 
el paviment.

Per als accessos de vehicles a vials exteriors des d'establiments d'ús 
Aparcament:
Es disposen dispositius d'alerta al conductor de la presència de vianants 
en les proximitats d'aquests accessos.
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