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Barcelona és una ciutat accessible? 

De l’anàlisi de l’accessibilitat que es mostra a continuació es pot concloure que si, que Barcelona és una 
ciutat accessible.  

Ara bé, també es fa evident que la dualitat 
“accessible- no accessible” no és un principi 
de tercer exclòs com els formulats en la 
lògica aristotèlica, sinó que entre una 
premisa i l’altra existeix una important 
gradació depenent, tot sovint, de l’àmbit que 
ens trobem analitzant i sobretot de l’estil de 
vida i necessitats de servei de la ciutadania, 
és a dir, trobem diferent graus d’accessibilitat 
en funció del lloc, el moment, el servei, 
l’àmbit públic o privat, la orografia, etc. 

De l’anàlisi també es visualitza de manera molt clara que cal desenvolupar una doble estratègia per 
aprofundir en l’accessibilitat de la ciutat. Barcelona durant els anys noranta va fer passes endavant molt 
importants en matèria d’accessibilitat que l’ha situada com a referència mundial, tant pels canvis 
normatius, com l’aposta inversora per fer la ciutat accessible com fins i tot el canvi cultural de la ciutat 
que ha inclòs en la seva normalitat conductual i de convivència l’accessibilitat com un element de millora 
del conjunt de la societat. Això també duu a que, quan apareix un conflicte de convivència per manca 
d’accessibilitat la ciutat esdevingui molt exigent, ja 
que es troba molt interioritzat l’anhel de fer la ciutat 
plenament accessible. 

Així doncs, per fer un abordatge complert de 
l’accessibilitat cal abordar per un costat “allò nou” 
tenir cura d’allò que ja s’ha fet accessible d’origen i 
vetllar perquè tot allò de nova creació esdevingui 
dia a dia més accessible en els termes actuals 
d’accessibilitat. I a la seva vegada fer una 
estratègia de “allò vell” impulsant solucions tipus, correccions i mesures per fer accessible allò que no va 
ser pensat en aquests termes, des dels elements patrimonials, a forces habitatges, etc. 

Si fem una ràpida cerca de benchmarking, és a dir, en comparació Barcelona amb d’altres ciutats del 
món, ràpidament trobem titulars del tipus “Barcelona, Singapore and Berlin: world's best cities to travel if 
you're disabled”1.  

Aquest mes de desembre Barcelona ha rebut dos 
premis importants en matèria d’accessibilitat. Per un 
costat ha estat guardonada amb un dels premis 
d’accessibilitat Access City Awards 2022 impulsats 
per la Comissió Europea, i per l’altre ha rebut un  
dels premis “#ZeroProject per un món sense 
barreres” que premia iniciatives i projectes concrets 
en la matèria. 

                                                      

1 Vegeu https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/world-best-cities-disabled-accessible-
wheelchair-tourists-holidays-travel-barcelona-singapore-berlin-cardiff-wellington-a7511571.html  

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/world-best-cities-disabled-accessible-wheelchair-tourists-holidays-travel-barcelona-singapore-berlin-cardiff-wellington-a7511571.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/world-best-cities-disabled-accessible-wheelchair-tourists-holidays-travel-barcelona-singapore-berlin-cardiff-wellington-a7511571.html
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Així doncs, aquesta posició de lideratge en accessibilitat ens ha d’esperonar a seguir treballant i 
aprofundint, essent referència global en la matèria per tal que també d’altres ciutats d’arreu, emprenguin 
amb seriositat i compromís el camí de l’accessibilitat. 

I en aquest sentit cal que, amb una certa periodicitat es renovi aquest compromís, així com es revisin les 
diferents estratègies i àmbits d’actuació així com els marcs participatius per tal d’exercir amb 
responsabilitat aquest lideratge. 

Així doncs si ve estrictament podríem concloure que en realitat no hi ha cap vila ni ciutat 
plenament accessible, si que podem afirmar que Barcelona és raonablement accessible i sobretot 
és una ciutat que treballa dia a dia per esdevenir més accessible en benefici de tothom.  
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Antecedents 

La inclusió i l’accessibilitat han estat un dels objectius i prioritats per l’Ajuntament de Barcelona, des de la 
pròpia creació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat fins a l’aprovació de diferents 
mesures i plans2. 

El 1996 es va aprovar el “Pla d’accessibilitat de Barcelona 1997-2006” que va posar èmfasi en la via 
pública, els edificis municipals i els transports. En aquell moment es van analitzar 585 edificacions, 363 
parades d’autobusos i per analitzar la via pública es va dur a terme la contractació de 24 persones a 
través d’un pla d’ocupació durant dos anys. 

El 2001 es va redactar el “Pla d’accessibilitat de parcs i jardins”, adquirint el compromís de posar-lo en 
marxa i completar-lo durant els següents vuit anys. 

El Consell Plenari del 28 de novembre del 2008 va adquirir el compromís de desenvolupar els drets 
recollits a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

El 2010 s’aprova el Pla director d’accessibilitat universal de TMB, que  té el propòsit de garantir el dret de 
tota la ciutadania a l’accés sense discriminació al transport públic 

Finalment, es va aprovar el 16 de maig de 2017 la mesura de govern per “l’Elaboració del Pla 
d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026”3 que va néixer de la voluntat de l’Ajuntament de 
Barcelona de seguir avançant en la construcció de la ciutat inclusiva.  

En el moment actual, doncs, la Mesura de Govern per “l’Elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de 
Barcelona 2018-2026” encara es troba vigent i tres anys després de la seva entrada en vigor, es creu 
convenient fer-ne una valoració, tant de la seva aplicació o grau de compliment, com de la seva 
eficàcia per encarar els nous reptes, principalment per l’elaboració d’una nova estratègia que entomi 
l’Accessibilitat en termes universals.  

                                                      

2 Per veure una cronologia detallada dels inicis de l’activitat municipal en matèria d’accessibilitat visitar 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-
documents/30%20anys%20treballant%20per%20les%20persones%20amb%20discapacitat.pdf 
3 Disponible a l’enllaç: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102743/1/MG_Pla_Accessibilitat_Universal
.pdf.pdf  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/30%20anys%20treballant%20per%20les%20persones%20amb%20discapacitat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/30%20anys%20treballant%20per%20les%20persones%20amb%20discapacitat.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102743/1/MG_Pla_Accessibilitat_Universal.pdf.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102743/1/MG_Pla_Accessibilitat_Universal.pdf.pdf
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El Pla d’Accessibilitat Universal 

El Pla d’accessibilitat universal és una eina de planificació que es construeix en base diversos 
documents que fixen les actuacions, mesures i prioritats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Pla d’Accessibilitat Universal 

MdG per “l’Elaboració del Pla 
d’Accessibilitat Universal de 
Barcelona 2018-2026” 

Diagnosi del pla Estratègia Barcelona per 
a l’accessibilitat 
universal 

 Actualització 
permanent 

Codi d’accessibilitat 

Executada en un 85 % Presentació 
metodològica proposta 
desembre 2021 

Previsió aprovació per 
part de la Generalitat  

Anàlisi, estudi i 
implementació del nou 
Codi d’accessibilitat a 
l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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Marc d’anàlisi 

L’anàlisi s’ha de centrar en dos àmbits, d’una banda, el grau de compliment de la pròpia mesura de 
govern vigent fins avui, d’altra banda, en la valoració de la seva eficàcia i conveniència per encarar els 
nous reptes en relació a l’accessibilitat universal de la ciutat. 

Per tant no només ens hem de preguntar si s’està complint amb allò previst i si s’està complint amb el 
calendari marcat sinó que també ens hem de preguntar, és valida encara la mesura? Són vigents encara 
les línies estratègiques i els objectius que es van establir? En que s’ha vist superada? Quin són els nous 
reptes que hem d’encarar i estan prioritzats? 

Totes aquestes qüestions ens ajudaran a validar el rumb o saber si cal adequar-lo. 

Mes enllà de la valoració del compliment, en relació a l’adequació per entomar els nous reptes de futur 
cal revisar: 

- els objectius per encaminar-los cap a actuacions més específiques sobre la ciutat, en serveis, via 
pública i transport. 

- Consensuar criteris de priorització en el desplegament de les accions (seguretat o actuació 
immediata, mobilitat o actuació planificada i innovació o elements de disseny de la ciutat per 
augmentar qualitat de vida) 

- Posar l’accent en l’accessibilitat comunicativa (visual, sensorial i cognitiva). 

- Participació oberta de les persones amb discapacitat i les entitats que les representen (espais de 
definició de models i espais territorials (taula d’accessibilitat dels districtes) per a l’execució de les 
accions. 

- Cal anàlisi permanent, especialment dels serveis i aspectes de la ciutat en els quals la diagnosi no ha 
entrat en profunditat i posar èmfasi en l’accessibilitat comunicativa. 
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Informe de balanç de la mesura de govern per 
l’elaboració del pla d’accessibilitat universal de 

Barcelona 2018-2026
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Dades de context 

La població de Barcelona amb discapacitat reconeguda representa, d’acord amb les últimes dades 
disponibles de 2019, un 9,28% (151.814 persones) respecte el total de la població de la ciutat (1.636.762 
persones). El percentatge de dones amb discapacitat (54,89%) és lleugerament superior al d’homes 
(45,11%). El gruix de persones amb discapacitat a la ciutat, es concentra en les edats més avançades. 
La majoria de les persones amb discapacitat tenen 65 anys o més (53,83%). 

Els tipus de discapacitats més freqüents a Barcelona l’any 2019 són, per aquest ordre, les físiques 
motores (34,25%), les físiques no motores (23,78%) i les derivades de trastorns mentals (20,18%). 
Només aquests tres tipus de discapacitat representen el 78,21% del total (les discapacitats físiques 
constitueixen un 58,03%). Seguides per les persones amb discapacitat intel·lectual (8,02%), visual 
(6,09%) i auditiva (5,19%). 

Justificació i finalitat 

Quins són els principals conceptes en accessibilitat que recull la llei catalana? Com ordenar-los per a la 
correcta planificació de la ciutat? Les demandes de les persones amb discapacitat van en la mateixa 
direcció que el que recull la llei catalana? 

La diversitat d’aspectes que recull la Llei d’accessibilitat de Catalunya és notable. Per tant el pla podria 
ordenar-se abordant totes les accessibilitats descrites a la llei però no ens donaria un relat d’accessibilitat 
entenedor per a la ciutadania. 

Per això s’ha optat per analitzar la manera amb la qual la ciutat es relaciona amb la ciutadania: els 
serveis que els ofereix. En aquest sentit el pla analitza la cadena d’accessibilitat dels diferents serveis 
oferint per cadascun un diagnòstic, unes solucions tipus, i una estratègia per fer-ne l’abordatge mentre 
encara restem a l’espera que la Generalitat aprovi el nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya (previst per 
la primavera de 2022). 
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Figura 1. Conceptes d’accessibilitat recollits a la Llei 

 

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona. 

Els serveis que el pla preveu analitzar són tan els serveis públics com els serveis d’ús públic abastant 
prioritàriament la planificació de l’àmbit que pertany a l’administració però també l’àmbit privat. 

Figura 2. Anàlisi per serveis. 
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SERVEIS 1

SERVEIS 2 

ACCÉS
INFORMACIÓ

COMUNICACIÓ
comunicativa

EDIFICIS
física 

comunicativa

ESPAI PÚBLIC
ACCÉS
física 

comunicativa

PRODUCTES
física 

comunicativa

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona. 

En cada servei o equipament el pla analitza la cadena d’accessibilitat i l’accessibilitat: l’accés a la 
informació i la comunicació, l’accés des de l’espai públic al servei, l’edificació on es presta el servei, els 
productes que ofereix el servei. Contemplant en cada punt de la cadena d’accessibilitat física i 
comunicativa. 

L’anàlisi plantejada permet agrupar l’accessibilitat en serveis però també ens permet analitzar per 
separat l’accessibilitat en els diferents elements de la cadena d’accessibilitat. A tall d’exemple tenim un 
bon diagnòstic de l’accessibilitat en els serveis de centres cívics, però també tenim un diagnòstic de 
l’accés a la informació i la comunicació en tots els serveis. 

Figura 3. Anàlisi per elements de la cadena d’accessibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona. 

 

L’accessibilitat universal és un concepte i una intervenció que ha de resultar imperceptible i beneficiosa 
per al conjunt de la ciutadania. El conjunt de les mesures que contingui el pla han de permetre prestar 
uns serveis de major qualitat a tothom i han de permetre a totes les persones de la ciutat gaudir d’una 
vida independent i un nivell d’autonomia òptim. 

Marc legal 

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya preveu en el seu article 5 que els 
municipis hauran d’elaborar, aprovar i executar un pla municipal d’accessibilitat i les revisions 
corresponents, així com també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en 
matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost 
corresponent. 

En l’article 42 i 43 la llei recull que les administracions públiques han d’elaborar plans d’accessibilitat, en 
l’àmbit de les pròpies competències, que identifiquin i planifiquin les actuacions necessàries perquè el 
territori, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació assoleixin, per 
mitjà d’ajustos raonables, les condicions d’accessibilitat establertes per aquesta llei i per la corresponent 
normativa de desplegament. 
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En articles posteriors es recullen de manera molt detallada tots els elements amb els quals ha de 
comptar el futur pla d’accessibilitat. En aquest sentit s’exposa: els plans d’accessibilitat elaborats pels 
ens locals han de contenir una diagnosi de les condicions existents; determinar les actuacions 
necessàries per a fer accessibles els àmbits esmentats en l’apartat 1 que són de llur competència; 
establir criteris de prioritat que permetin de decidir quines actuacions s’han d’executar en diferents 
períodes; definir les mesures de control, de seguiment, de manteniment i d’actualització necessàries per 
a garantir que, una vegada assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps, i establir 
el termini màxim per a llur revisió, d’acord amb els criteris que siguin establerts per reglament. 

Cada municipi ha de tenir un pla municipal d’accessibilitat que ha d’incloure tots els àmbits i els territoris 
de la seva competència. Aquest pla d’accessibilitat, si l’ens local ho considera pertinent, es pot integrar 
en altres documents anàlegs, de tipus general, com ara el Pla d’actuació municipal, o de tipus sectorial, 
com el Pla de mobilitat urbana. El Pla municipal d’accessibilitat pot incorporar el Pla de manteniment dels 
espais i els edificis de titularitat pública a què fa referència l’article 37 o fer referència al seu 
desenvolupament en documents específics, en funció de la complexitat del contingut. Així mateix, el Pla 
municipal d’accessibilitat es pot completar amb plans sectorials que regulin actuacions en matèria 
d’accessibilitat en altres àmbits de gestió municipal. 

Les administracions locals han de garantir un procés participatiu de la ciutadania, especialment dels 
diferents col·lectius de persones amb discapacitat, en l’elaboració dels plans municipals d’accessibilitat. 
El document aprovat ha d’incloure la informació sobre aquest procés. 

Els ens locals han de destinar una part del seu pressupost anual a les actuacions de supressió de 
barreres a l’accessibilitat previstes en el pla d’accessibilitat respectiu i, si disposen d’un pla d’actuació 
municipal, aquest ha d’incloure aquestes actuacions. 

Si bé la Llei d’Accessibilitat de Catalunya és el marc que impulsa l’elaboració dels plans d’accessibilitat 
per als ens locals, encara resta pendent d´aprovació el Reglament que desplegui l’esmentada Llei, també 
anomenat codi d’accessibilitat de Catalunya. 

El codi dóna eines tècniques per treballar les solucions tipus i els ajustaments raonables que ha de 
contenir el pla d’accessibilitat per al conjunt d’àmbits de la ciutat. 

A partir de l´aprovació del codi, es disposarà d´un termini de dos anys per l’elaboració i aprovació del pla 
d’accessibilitat, i un període de 8 anys per a la seva execució per part dels municipis. 

No obstant això i malgrat la incertesa i la demora en l’aprovació del Codi d’accessibilitat, la ciutat de 
Barcelona va decidir avançar en l’elaboració del pla d’accessibilitat, iniciant-ne el diagnòstic i treballant 
de manera proactiva les solucions que hauria de recollir el futur codi, en diàleg amb la Generalitat.  
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Línies estratègiques 

L’actual Mesura de Govern estableix tres línies estratègiques, amb diferents accions per a cada una 
d’elles. 

Aquestes línies són: 

- L1. Realització del diagnòstic del nivell d’accessibilitat 
- L2. Elaboració de solucions tipus 
- L3. Anàlisi de la implantació de les solucions 

Aquestes tres línies coincidien en tres etapes que havien de portar a l’elaboració del Pla d’Accessibilitat 
Universal de Barcelona. 

Tot i que les etapes estableixen un circuit adequat i lògic (diagnosi   solucions o models d’actuació 
consensuades  anàlisi de la seva implantació), la realitat és que, d’una banda no es pot valorar si es 
segueix el calendari establert, ja que aquest preveia accions fins al 2019, tot i que la mesura té 
continuïtat fins al 2026. 

Malgrat això, fent un anàlisi detallat del grau del compliment de la mesura, podrem arribar a la conclusió 
que entre les accions que s’han dut a terme de manera total i les que s’han dut a terme parcialment, el 
grau de compliment de les seves accions previstes (a data de finals del 2021) ha estat del 76%. 

A grans trets s’ha donat compliment a: 

- La realització de la diagnosi (L1) 
- s’ha dut a terme l’elaboració de solucions tipus de manera participada (L2) 
- i s’ha participat en la planificació sectorial i territorial de solucions tipus (L3) 

Però manca el debat participatiu de les solucions tipus i l’anàlisi de la seva implementació. 

Valoració compliment línies estratègiques 

El detall del compliment de les línies i objectius prefixats en la mesura de govern per a l’aprovació del pla 
d’accessibilitat es mostra en verd (V) en cas que s’hagi assolit totalment, taronja (T) en cas que 
l’assoliment sigui parcial i rosa (R) en cas que l’assoliment sigui insuficient. 

Assoliment d’objectius mesura de govern per aprovació del Pla d’accessibilitat 2017 

Assolides totalment 37 68,5% 
Assolides parcialment 9 16,6% 
Pendent assoliment 8 14,8% 

 

L’assoliment total i parcial és del 85% i la principal necessitat d’actuació es troba en l’arena de l’educació 
(on cal informació de base per a assolir la fita d’accessibilitat a l’escola), els sectors privats de comerç, 
turisme i restauració i la gestió del pla (desplegament de la planificació amb aliances i pressupost per als 
propers anys). 

Cal matisar, en aquest punt, que el desplegament de la mesura ha estat dirigit per la gerència de l’IMPD i 
està condicionat per les instruccions rebudes i els recursos disponibles. L’execució de la mesura ha estat 
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portada a terme per la secció de Planificació i Avaluació i el Departament de Promoció i Suport de 
l’lMPD. 

Cal insistir que el què es valora és el grau d’assoliment de la mesura i en cap cas el grau 
d’accessibilitat de cada sector o equipament, és a dir, per exemple, que la valoració de les escoles 
bressol romangui en “taronja” no vol dir que les escoles bressol no siguin accessibles, sinó que no s’ha 
pogut valorar el grau d’accessibilitat de les escoles privades, així com també dels parcs. 

L1 Realitzar un diagnòstic del nivell d’accessibilitat dels diferents serveis de la ciutat, 
recollint dades de context i dades d’accessibilitat amb la participació directa de les 
persones amb discapacitat. 

La fracció de diagnosi es la que disposa de major grau d’assoliment i d’èxit. Es tracta d’un exhaustiu 
anàlisi de la realitat de la ciutat en termes d’accessibilitat que va merèixer fins i tot el premi CERMI4 
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) a la millor iniciativa 
autonòmica/local de l’any 2020. 

En la seva elaboració hi han participat 3 universitats diferents, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, entitats i federacions de persones amb 
discapacitat (ECOM, PREDIF, COCEMFE); 10 equips de professionals de l’arquitectura  i de 
l’accessibilitat  i gairebé 100 persones amb discapacitat que han realitzat el treball de camp i la 
recopilació i procés de les dades. Les persones amb discapacitat han treballat sempre amb els equips de 
professionals de l’accessibilitat amb la coordinació de l’IMPD. 

El concepte clau per a la realització dels treballs ha estat l’anàlisi de la cadena d’accessibilitat a 
diversos serveis públics o d’ús públic. La diagnosi, per tant, identifica què es té i què manca i ho fan en 
els àmbits dels equipaments, la via pública i el transport públic. 

La diagnosi duta a terme s’ha estructurat en tres àmbits més globals: 

- Equipaments 
- Via pública 
- Transport públic 

Paral·lelament, s’ha dut a terme una revisió de l’accessibilitat del Parcs Infantils5 en relació a la seva 
accessibilitat. Com no podia ser d’una altra manera, aquest anàlisi també l’estan fent persones amb 
discapacitat, contractades a través d’un Pla d’Ocupació de l’IMPD. En aquest cas, s’ha contractat 
persones amb diferents tipus de discapacitat: auditiva, física, intel·lectual, mental, orgànica i visual. 

En aquest estudi no s’ha revisat de manera aïllada l’accessibilitat de les zones lúdiques municipals i les 
seves àrees de jocs sinó que, a més, s’estudia la seva connexió amb l’itinerari de vianant accessible des 
del transport públic. És dir, el que s’ha tingut en compte és la cadena d’accessibilitat, donat que 
qualsevol tipus de barrera, ja  sigui arquitectònica, comunicativa o de serveis, impedeix que els infants, 
els seus acompanyats i/o tots dos, puguin arribar als espais de jocs i gaudir-los. 

                                                      

4 Vegeu: “EL CERMI PREMIA AL AJUNTAMENT DE BARCELONA POR SU “REDOBLADO” 
COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-
cermi-premia-al-ajuntament-de-barcelona-por-su-%E2%80%9Credoblado%E2%80%9D-compromiso-
con-la  
5 Annex 2 Informe diagnòstic de l’accessibilitat dels Parcs Infantils de Barcelona 

https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-premia-al-ajuntament-de-barcelona-por-su-
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-premia-al-ajuntament-de-barcelona-por-su-
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-premia-al-ajuntament-de-barcelona-por-su-


 
 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
 

21 

Tot i que la diagnosi ha estat un treball molt important, necessari complert i detallat, encara hi ha serveis 
que no s’han pogut analitzar i dels que caldria saber-ne el grau d’accessibilitat. 

Pel que fa a la diagnosi actual, en l’àmbit de la via pública, entre les recomanacions s’estableix el criteri 
de la priorització de les actuacions de millora a fer en funció de la seguretat, la mobilitat i la innovació o 
qualitat de vida, en canvi no s’estableix en el dels equipaments i del transport públic (en aquests dos 
àmbits hi ha recomanacions però sense prioritzar). Les noves anàlisis i actualitzacions a fer ho haurien 
d’incorporar. 

 

Objectius L1 Realitzar el diagnòstic del nivell d’accessibilitat 

Objectiu Servei Detall Comentari 

O1 Serveis Socials Bàsics  
39 Centres de Serveis Socials bàsics. Recollida de dades: 
octubre 2017 – març 2018.  

  Especialitzats 
36 equipaments de Serveis Socials especialitzats (gent gran, 
infància, persones vulnerables, emigrants, joventut, dona). 
Recollida de dades: octubre 2017- març 2018. 

O2 Seus 
municipals OAC 

13 Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Recollida de dades: 
novembre 2017 – gener 2018. 
Devolució a Dept. de Serveis presencials feta 1/2020. 

  Seus municipals 

S’ha desenvolupat l’aplicatiu per a l’autodiagnosi 
www.aunpas.cat, des d’on els referents de l’equipament han 
omplert el checklist (no s’ha pogut analitzar la totalitat de 
dependències municipals). 

  Centres cívics 

53 Centres Cívics. Recollida de dades: desembre 2017 – març 
2018. IMPD. 
Devolució a ICUB  feta 10/2018. 
Projecte pilot per a l’accessibilitat de les activitats a centres cívics 
fet a 4 centres 2019-2020. 

O3 Serveis 
culturals Biblioteques 40 biblioteques públiques. Recollida de dades: maig-juny 2018.  

  Teatres 

37 teatres (40 sales). Recollida de dades: setembre-desembre 
2016. PREDIF. 
Es van presentat resultats a Associació de Teatres ADETCA 
2017. 

  Espais musicals i 
espectacles 

Des de l’any 2018 l’ha fet revisió dels espais on es fan 
espectacles de la Mercè i festes majors accessibles. 

  Museus 
 59 museus i sales d’exposicions. Recollida de dades: setembre-
desembre 2016.  
 

  Cinemes  22 cinemes (21 privats + Filmoteca). Recollida de dades: maig-
juny 2018.  

O4 
Serveis 
sanitaris 
atenció primària 

CAP 

Devolució a ICS i Departament de Salut feta 9/2018. 
53 Centres d’Atenció Primària (CAP). Recollida de dades: 
novembre 2017 – maig 2018. 
Presentació pública de la diagnosi 10/2018. 

O5 
Centres 
educatius, 
públics i 
concertats 

Escoles bressol 
El gran gruix de les Escoles Bressol públiques són de construcció 
recent, de manera que disposen de l’accessibilitat física. 
 

  Escoles 

Es disposa de base de dades de 2017 d’accessibilitat física, 
itineraris horitzontals i verticals, dels equipaments gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona (444). 
No es disposa cap dada de centres concertats. 
S’ha desenvolupat un qüestionari que permetria una diagnosi més 
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Objectiu Servei Detall Comentari 

acurada. Totes les noves construccions disposen de 
l’accessibilitat física. 

  Instituts 

Es disposa de base de dades de 2017 d’accessibilitat física, 
itineraris horitzontals i verticals, dels equipaments gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona (444). 
S’ha desenvolupat un qüestionari que permetrà una diagnosi més 
acurada, i s’ha tramès al Consorci. 
Totes les noves construccions disposen de l’accessibilitat física. 

  

Centres de 
formació d’adults, 
centres 
d’educació 
especial, escoles 
de música 

Són inclosos a la base de dades d’accessibilitat física. La situació 
és la mateixa que a escoles, instituts i escoles bressol. 

  
Universitats (no 
estaven a la 
MdG) 

79 edificis (UPC, UB, UPF). 
Devolució feta 1/2020. 

O6 transport públic Metro 

 154 estacions de metro (línies completes, estacions dins i fora 
del municipi de Barcelona). Recollida de dades: maig-novembre 
2017.  
Devolució a TMB feta 6/2018. 
S’ha entregat les dades a TMB i donat accés a l’aplicatiu 
pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport 7/2018. 
Important avenç en matèria d’accessibilitat sensorial amb el 
desplegament de la tecnologia Navilens. 

  Tramvia 

26 estacions de tramvia operades per TRAM dins el municipi de 
Barcelona. Recollida de dades: maig-novembre 2017. IMPD. 
Devolució a ATM feta 6/2018. 
S’ha entregat les dades a ATM i donat accés a l’aplicatiu 
pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport 7/2018. 

  Ferrocarrils 

 20 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) dins el municipi de Barcelona. Recollida de dades: maig-
novembre 2017.  
Devolució a FGC feta 6/2018. 
S’ha entregat les dades a FGC i donat accés a l’aplicatiu 
pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport 7/2018. 

  Trens  

 9 estacions de tren (RENFE/ADIF) dins el municipi de Barcelona 
(excloent Estació de Sants). Recollida de dades: maig-novembre 
2017.  
Devolució a ADIF/RENFE feta 6/2018. 
S’ha entregat les dades a ADIF/RENFE i donat accés a l’aplicatiu 
pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport 7/2018. 

  Bus  

 2.378 parades de bus operades per TMB dins el municipi de 
Barcelona. Recollida de dades: maig-novembre 2017.  
Devolució a TMB feta 6/2018. 
S’ha entregat les dades a TMB i donat accés a l’aplicatiu 
pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport 7/2018. 
Important avenç en matèria d’accessibilitat sensorial amb el 
desplegament de la tecnologia Navilens. 

O7 Parc d'habitatge 
públic i privat  Dades de 34.770 finques de tots els barris de la ciutat, Pla pel 

dret a l’habitatge 2016-2025 de l’Ajuntament de Barcelona. 

O8 Establiments 
comercials 

Mercats 
municipals 

38 mercats municipals. Recollida de dades: gener-abril 2018.  
Devolució a Institut Municipal de Mercats feta 1/2020. 
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Objectiu Servei Detall Comentari 

  Comerços 

52.787 comerços (Ciutat Vella 5.455, Eixample 12.971, Sants-
Montjuïc 4.706, Les Corts 2.444, Sarrià-Sant Gervasi 5.683, 
Gràcia 4.708, Horta-Guinardó 3.064, Nou Barris 3.677, St. Andreu 
4.201, St. Martí 5.860, Sense resposta 1.003). Recollida de 
dades: juliol-desembre 2016. Es tracta d’una anàlisi bàsica 
d’accessibilitat. L’anàlisi de detall s’està femt en el context del 
projecte Comerç Accessible sense Barreres (CASBA) i fins 
l’actualitat ha implicat 500 comerços.  
Devolució feta a Comerç 2/2019. 

  Restauració Mostra antiga. 

O9 Equipaments 
esportius  

42 Centres Esportius Municipals. Recollida de dades: 2009 i 
2017.  
26 Centres Esportius Municipals. Recollida de dades: gener-maig 
2018.  
40 camps d’esports de Districtes. Recollida de dades: novembre 
2017 – juny 2018.  
Devolució a IBE feta 12/2018. 

O10 Espai públic Carrers 

1.013,8 km de via pública analitzats (de 1.377 km). 
140.233 indicadors. 
7.718 cruïlles analitzades. 
Presentacions fetes a gerències i serveis tècnics de districte. 

  Parcs Mostra antiga. 

  Àrees de joc 
infantil 

890 àrees de joc infantil, 2021. 
S’ha fet treball de camp i actualment es fa el procés d’anàlisi i 
explotació de dades. 

  Platges 
De les 9 platges 3 disposen de servei de bany assistit. 
L’any 2021 s’ha obert canviador inclusiu i adaptat el servei de 
suport al bany per a persones amb discapacitat visual. 

O11 Serveis turístics Hotels Mostra antiga. 

  Productes de 
visites turístiques 

Cal actualitzar informació amb Consorci de Turisme de Barcelona, 
que promou diversos itineraris, productes i serveis accessibles. 

O12 
Canals de 
comunicació i 
informació dels 
serveis 

Pàgines web 

60 pàgines WEB d’accés a la informació i gestions electròniques. 
Recollida de dades: maig-juliol 2018. IMPD. 
Grup de treball actiu amb la Direcció de Comunicació Digital 
Durant els darrers 3 anys la Direcció de Comunicació Digital, ha 
posat en marxa l’Oficina d’accessibilitat digital (Tothomweb) des 
d’on s’assessora l’accessibilitat de projectes web i activat mesura 
per fer accessibles 100 webs més concorregudes. 

  Telèfons Pendent. S’ha considerat atenció al públic a tots els serveis 
analitzats. 

O13 Pla d'Ocupació  

S’ha contractat més de 100 persones per fer la diagnosi, un 90% 
dels quals eren persones amb discapacitat contractades amb 
plans d’ocupació de l’IMPD: 
Pla d’Ocupació IMPD (octubre 2017 – juny 2018). 
8 Tècnics Auxiliars. 
32 Ajudants. 
Pla d’Ocupació IMPD (gener 2021 – novembre 2021). 
7 Tècnics Auxiliars. 
41 Ajudants. 

 

L1 Realitzar el diagnòstic del nivell d’accessibilitat 

V 23 66% 
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T 6 17% 
R 6 17% 
 

L2 Elaborar solucions tipus per a la millora de l’accessibilitat dels diferents serveis 
comptant amb la participació i les aportacions de les persones amb discapacitat 

Pel que fa a la línia 2, elaboració de solucions tipus o el que és el mateix, elaborar propostes comunes 
per a millorar l’accessibilitat, de les previstes en la Mesura de Govern, se n’han complert un 80%. Però 
del seu estudi i valoració se’n deriven dues prioritats a entomar en el present: 

• Donar continuïtat a la Ponència d’Accessibilitat Universal. 
• Aprofundir en la participació de les persones amb discapacitat. 

 

Destacar que alhora de proposar solucions  tipus en l’àmbit de mercats i d’habitatge,ha estat valuosíssim 
el treball que s’ha circumscrit en la taula d’accessibilitat de la Xarxa per la Vida Independent (XAVI). 

 

Objectiu Detall Comentari 

O1 

Participar en el 
debat i 
elaboració de 
nou Codi 
d’Accessibilitat 
de Catalunya 

Codi 
d’accessibilitat 

S’han fet les aportacions al Codi d’Accessibilitat de Catalunya des del grup 
de treball liderat per IMPD (TMB, Mobilitat, etc). 

En general es cerca fixar criteris d’accessibilitat i una solució Barcelona per 
a determinats elements d’accessibilitat que poden impactar a escala molt 
superior a la ciutat, com per exemple, adequacions en l’àmbit de parada de 
transport TMB. 

O2 

Participació de 
les persones 
amb 
discapacitat i 
grups polítics 
en les 
solucions tipus 

Ponència 
Accessibilitat 

Integrada per diferents àrees municipals com a òrgan de debat i presa de 
decisions. 

Darrera reunió 4/11/2019. 

Pendent regular la seva composició, funcionament i paper en el pla 
d’accessibilitat. 

 

  

Creació de 
grups de 
debat de la 
ponència 

Participació persones amb discapacitat. Àmbits: museus, plataforma única, 
accessibilitat comunicativa als busos, accessibilitat grans esdeveniments, 
turisme accessible, teleassistència accessible, comerç, accessibilitat física 
als busos, ordenances terrasses, àrees de jocs infantils. 

Els grups participatius que s’han activat ha estat amb la XAVI i amb Ecologia 
urbana (mobilitat) pels temes de plataformes úniques i semàfors 

O3 

Solucions 
tipus 
consensuades 
amb actors 
socials 

Guia comerç 
accessible 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-
documents/fem_accessible_el_nostre_comerc.pdf 

Taller de solucions tipus als mercats municipals. 3-6 de febrer 2021. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/fem_accessible_el_nostre_comerc.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/fem_accessible_el_nostre_comerc.pdf
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Objectiu Detall Comentari 

  
Guia 
restauració 
accessible 

Pendent.  

  

Guia 
d’exposicions 
museístiques 
accessibles. 

https://continguts-
www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/editor_html/museus_a
ccessibles.pdf 

  

Accés 
vehicles 
escúter als 
busos i 
metros 

Conveni i prova pilot entre la Generalitat, TMB, AMB i Ajuntament de 
Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/acreditacio-
descuters-al-transport-public 

  Guia actes 
accessibles  S’ha elaborat la guia d’actes accessibles. 

  

Proposar 
solucions 
tipus a la 
resta de 
serveis 

S’han portat a terme diverses iniciatives, a destacar: 

- Definició de solucions tipus mercats municipals (a través de la 
xarxa  XAVI). 

- Taller de solucions tipus en habitatge (a través de la xarxa  
XAVI). 

 

L2 Elaborar solucions tipus 

V 6 66% 
T 2 22% 
R 1 11% 
 

L3 Planificar la implantació de les solucions adoptades en coordinació amb les diferents 
àrees implicades. 

En referència a la L3, anàlisi de la seva implantació, els objectius executats completament i els executats 
parcialment arriben al 81%, tot i que es tracta de la part més feixuga, basta, complexa i que requereix 
més recursos. 

L3 Analitzar la implantació de les solucions 

Objectiu Detall Comentari 

O1 
Analitzar la 
planificació territorial 
i sectorial 

Revisió Programa d’Actuació 
Municipal i del procés 
participatiu 

El PAM del mandat anterior va incloure tots els 
aspectes de diagnosi tractats en L1 i L2. 

S’ha participat en diversos plans i estratègies (24). 

  Elaboració PAM IMPD S’ha inclòs l’aprovació del pla d’accessibilitat al 
PAM del nou mandat. 

https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/editor_html/museus_accessibles.pdf
https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/editor_html/museus_accessibles.pdf
https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/editor_html/museus_accessibles.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/acreditacio-descuters-al-transport-public
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/acreditacio-descuters-al-transport-public


 
 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
 

26 

Objectiu Detall Comentari 

O2 
Participació en la 
planificació territorial 
i sectorial 

Pla d’habitatge 

Incorporació del programa “La meva Llar” de 
millores de  l’accessibilitat física i sensorial en 
l’espai privat en la convocatòria anual d’ajuts a 
l’habitatge. 

  Pla de Barris 

En matèria d’accessibilitat s’hi participa des del 
territori i sobretot amb tots aquells programes de 
pla de barris que participen de la Campanya de 
Vacances amb fent les activitats accessibles 

  Grans projectes 

S’han obert a la participació projectes de ciutat 
com ara Superilles, Via Laietana, etc. 

Cal tenir en compte les diferents necessitats dels 
diversos col·lectius de persones amb discapacitat. 

  Obres, manteniment i 
mobilitat 

Participació activa i informació de l’IMPD a 
diversos òrgans municipals, com ara les taules de 
mobilitat de districtes, Directors d'obres i 
manteniment (DOM), Comitè d'obres, GT 
Terrasses, GT Mobiliari urbà, GT PMR. 

Des d’IMPD es lidera un grup de treball 
d’accessibilitat amb la participació de TMB, 
Mobilitat i Projectes Urbans 

  Projectes i iniciatives d’escola 
inclusiva 

Al Consorci se’ls fa arribar demandes del col·lectiu 
de persones amb discapacitat (vetlladors, monitors, 
transport). 

Amb IMEB s’ha treballat en projectes singulars, 
com ara reserva de places per a escoles de 
música. 

  Estratègia de turisme 
accessible 

Es participa en l’elaboració del Pla de Turisme 
Accessible de Barcelona amb la Direcció de 
Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona. 

O3 
Planificar l’execució 
de les solucions tipus 
adoptades 

Pla d’accessibilitat 

S’ha desenvolupat una proposta de pla 
d’accessibilitat, amb planificació d’actuacions i 
actors implicats. En aquesta s’indica els casos on 
hi ha elements de solució tipus, entesa com a 
procediment, element o servei que facilita 
l’accessibilitat. 

O4 
Aprovació de una 
ordenança municipal 
d’accessibilitat 

Ordenança 

Participació persones amb discapacitat i membres 
de la Ponència d’Accessibilitat. 

Pendent de disposar del nou Codi d’accessibilitat 
de Catalunya. 

 

V 8 80% 
T 1 10% 
R 1 10% 
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6.2 Conclusions de la mesura a dia d’avui 

Barcelona és una ciutat accessible, ara bé, no està exempta de nous reptes i correccions que de manera 
metodològica cal seguir abordant. Des de l’IMPD s’ha procurat donar compliment a la mesura de govern, 
mostrant un treball exigent amb la ciutat i amb la institució. 

I en aquest sentit cal s’ha fet palesa la necessitat de dotar-nos de noves eines per poder fer front al futur: 

- Necessitat de disposar de metodologia de treball que permeti prioritzar i treballar participadament 
l’abordatge de “lo nou” i de “lo vell” que pugui ser permanent en el temps i creï cultura tenint en 
compte: 

o Elements de seguretat o actuació immediata. Compliment marc normatiu obligatori. 
o Temporització a curt mig i llarg termini dels projectes de totes les àrees municipals. 
o Crear mètode per la gestió de la innovació i/o elements de disseny per la millora de 

qualitat de vida. 
 

- Necessitat de disposar d’un espai de treball transversal que impliqui a tot l’Ajuntament en el 
compliment de les línies estratègiques, objectius i accions (Ponència regulada per decret i 
operativa).  
 

- Necessitat de disposar d’una normativa, ja sigui implementant l’accessibilitat en l’ordenament 
vigent o per la via d’un projecte normatiu nou que assenti i asseguri l’accessibilitat a la ciutat en 
les condició que prevegi el nou codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 

- Cal posar l’accent en l’accessibilitat comunicativa i cognitiva. 
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Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona: 
Diagnosi 

El concepte clau per a la realització dels treballs és l’anàlisi de la cadena d’accessibilitat a diversos 
serveis públics o d’ús públic. La metodologia per a l’anàlisi consisteix en fer un treball de camp que recull 
informació que permet verificar l’accessibilitat de diversos serveis. Aquest treball de camp ha estat 
analitzat per diversos equips de consultors i arquitectes per apuntar vectors d’intervenció en la millora 
d’accessibilitat i es recull en el document de “Diagnosi d’accessibilitat”6. 

Una de les característiques diferencials de la diagnosi és que el treball de camp l’han fet en bona part 
persones amb discapacitat contractades per l’IMPD mitjançant plans d’ocupació. La formació i 
acompanyament de l’Equip d’Atenció Laboral ha permès contractar gairebé 100 persones amb 
discapacitat, que han estat formades en accessibilitat i han reportat a diversos equips d’experts en la 
matèria. També s’ha comptat amb 18 tècnics en Arquitectura mitjançant Plans d’ocupació de Barcelona 
Activa coordinats directament pels tècnics en accessibilitat de l’IMPD per fer la revisió de l’accessibilitat 
de la via pública de la ciutat. 

És de destacar que la ciutat és viva, hi ha canvis constants i la diagnosi és oberta. 

• L’any 2021 finalitza la diagnosi de via pública a tots els barris. Cal actualitzar permanentment la 
diagnosi. S’han publicat les dades d’accessibilitat de la via pública en obert7. 

• Espais de joc. La informació recollida s’estructura a l’aplicatiu “A un pas”, que es va fer servir pel 
Pla de parades. 

• Operadors de transport disposen dels conjunts de dades per millorar l’accessibilitat de parades. 
• Centres cívics i Museus han estat els serveis més actius a l’hora d’utilitzar les dades 

d’accessibilitat per elaborar projectes i plans propis. 

S’introdueix la participació en l’àmbit de la definició de solucions tipus, que s’entenen com aquells 
procediments, tecnologies o elements de suport que faciliten l’accessibilitat. Per exemple, s’ha treballat 
solucions tipus en l’àmbit dels mercats i l’habitatge en grups de participació de l’Acord ciutadà. 

Els treballs i la pròpia definició del pla s’han fet en paral·lel al procés d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya, que a setembre de 2021 es troba pendent d’aprovació. 

En les següents línies s’identifiquen els serveis analitzats i les principals línies d’actuació que han de 
configurar el pla d’accessibilitat de la ciutat, que són conseqüència immediata d’aquesta anàlisi.  

                                                      

6 Vegeu: https://www.dropbox.com/sh/ouoc9e6bliedyqu/AADEBtMHMVq_6HhIKNE8Aloja?dl=0  
7 Vegeu https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/accessibilitat-via-publica 

https://www.dropbox.com/sh/ouoc9e6bliedyqu/AADEBtMHMVq_6HhIKNE8Aloja?dl=0
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/accessibilitat-via-publica
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Serveis analitzats 

• SERVEIS SOCIALS 

o 39 Centres de Serveis Socials bàsics. Recollida de dades: octubre 2017 – març 2018. 
IMPD. 

o 36 equipaments de Serveis Socials especialitzats (gent gran, infància, persones 
vulnerables, emigrants, joventut, dona). Recollida de dades: octubre 2017- març 2018. 
IMPD. 

• SERVEIS MUNICIPALS I A LA CIUTADANIA 

o 53 Centres Cívics. Recollida de dades: desembre 2017 – març 2018. IMPD. 
o 13 Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Recollida de dades: novembre 2017 – 

gener 2018. IMPD. 

• SERVEIS CULTURALS 

o 37 teatres (40 sales). Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 
o 59 museus i sales d’exposicions. Recollida de dades: setembre-desembre 2016. 

PREDIF. 
o 40 biblioteques públiques. Recollida de dades: maig-juny 2018. IMPD. 
o 22 cinemes (21 privats + Filmoteca). Recollida de dades: maig-juny 2018. IMPD. 

• SERVEIS DE SALUT 

o 53 Centres d’Atenció Primària (CAP). Recollida de dades: novembre 2017 – maig 2018. 
IMPD. 

• SERVEIS EDUCATIUS 

o Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (edificis situats al municipi de Barcelona). 
Recollida de dades: octubre 2017 – gener 2018. IMPD. 

 Campus Sud: 5 edificis 
 Campus Diagonal-Besòs: 3 edificis 
 Campus Nàutica: 2 edificis 
 Campus Nord: 28 edificis 

o Universitat de Barcelona (UB) (edificis situats al municipi de Barcelona). Recollida de 
dades: gener-març 2018. IMPD. 

 Campus Diagonal: 19 edificis 
 Campus Humanitats (Central): 5 edificis 
 Campus Medicina: 1 edifici 
 Campus Mundet: 7 edificis 
 Altres edificis: 1 edifici 

o Universitat Pompeu Fabra (edificis situats al municipi de Barcelona). Recollida de dades: 
març-abril 2018. IMPD. 

 Campus Ciutadella: 4 edificis 
 Campus Mar: 1 edifici 
 Campus Poblenou: 3 edificis 

• SERVEIS COMERCIALS 

o 52.787 comerços (Ciutat Vella 5.455, Eixample 12.971, Sants-Montjuïc 4.706, Les Corts 
2.444, Sarrià-Sant Gervasi 5.683, Gràcia 4.708, Horta-Guinardó 3.064, Nou Barris 3.677, 
St. Andreu 4.201, St. Martí 5.860, Sense resposta 1.003). Recollida de dades: juliol-
desembre 2016. MAPP4ALL. 

o 38 mercats municipals. Recollida de dades: gener-abril 2018. IMPD. 
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• SERVEIS ESPORTIUS 

o 26 Centres Esportius Municipals (pendents de revisions anteriors). Recollida de dades: 
gener-maig 2018. IMPD. 

o 42 Centres Esportius Municipals. Recollida de dades: 2009 i 2017. IBE. 
o 40 camps d’esports de Districtes. Recollida de dades: novembre 2017 – juny 2018. 

IMPD. 

• SERVEIS TURÍSTICS 

o 24 Parcs i Jardins. Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 
o 9 Platges. Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 
o 55 Hotels. Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 
o 51 Restaurants. Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 
o 38 equipaments diversos (sales de concerts, centres comercials, centres de culte, etc.) 

Recollida de dades: setembre-desembre 2016. PREDIF. 

• SERVEIS COMUNICATIUS 

o 60 pàgines WEB d’accés a la informació i gestions electròniques. Recollida de dades: 
maig-juliol 2018. IMPD. 

• SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC (PLA DE PARADES) 

o 2378 parades de bus operades per TMB dins el municipi de Barcelona. Recollida de 
dades: maig-novembre 2017. IMPD. 

o 154 estacions de metro (línies completes, estacions dins i fora del municipi de 
Barcelona). Recollida de dades: maig-novembre 2017. IMPD. 

o 26 estacions de tramvia operades per TRAM dins el municipi de Barcelona. Recollida de 
dades: maig-novembre 2017. IMPD. 

o 20 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dins el municipi de 
Barcelona. Recollida de dades: maig-novembre 2017. IMPD. 

o 9 estacions de tren (RENFE/ADIF) dins el municipi de Barcelona (excloent Estació de 
Sants). Recollida de dades: maig-novembre 2017. IMPD. 
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• ESPAI PÚBLIC 

 

S’han analitzat més de 1.100km de carrers, amb un total de 170.000 indicadors. 

• Ciutat Vella (3/4): 
1. el Raval 
2. el Gòtic 
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 
 

• Eixample (6/6): 
5. el Fort Pienc 
6. la Sagrada Família 
7. la Dreta de l'Eixample 
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample 
9. la Nova Esquerra de l'Eixample 
10. Sant Antoni 
 

• Sants-Montjuïc (8/8): 
11. el Poble Sec 
12. la Marina del Prat Vermell 
13. la Marina de Port 
14. la Font de la Guatlla 
15. Hostafrancs 
16. la Bordeta 
17. Sants-Badal 
18. Sants 
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• Les Corts (3/3): 
19. les Corts 
20. la Maternitat i Sant Ramon 
21. Pedralbes 
   

• Sarrià-Sant Gervasi (5/6): 
23. Sarrià 
24. les Tres Torres 
25. Sant Gervasi-Bonanova 
26. Sant Gervasi-Galvany 
27. el Putget i Farró 
 

• Gràcia (5/5): 
28. Vallcarca i els Penitents 
29. el Coll 
30. la Salut 
31. la Vila de Gracia 
32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 
 

• Horta-Guinardó (11/11): 
33. el Baix Guinardó 
34. Can Baró 
35. el Guinardó 
36. la Font d'en Fargues 
37. el Carmel 
38. la Teixonera 
39. Sant Genís dels Agudells 
40. Montbau 
41. la Vall d'Hebron 
42. la Clota 
43. Horta 
 

• Nou Barris (12/13): 
44. Vilapicina i la Torre Llobeta 
45. Porta 
46. el Turo de a Peira 
48. la Guineueta 
49. Canyelles 
50. les Roquetes 
51. Verdun 
52. la Prosperitat 
53. la Trinitat Nova 
54. Torre Baro 
55. Ciutat Meridiana 
56. Vallbona 
 

• Sant Andreu (7/7): 
57. la Trinitat Vella 
58. Baró de Viver 
59. el Bon Pastor 
60. Sant Andreu 
61. la Sagrera 
62. el Congrés i els Indians 
63. Navas 
 

• Sant Martí (10/10): 
64. el Camp de l'Arpa del Clot 
65. el Clot 
66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 
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68. el Poblenou 
69. Diagonal Mar i el Front Maritim del Poblenou 
70. El Besòs i el Maresme 
71. Provencals del Poblenou 
72. Sant Marti de Provencals 
73. la Verneda i la Pau 
 

• ÀREES DE JOC INFANTIL 

o 890 àrees de joc revisades: 36 Ciutat Vella, 82 Eixample, 75 Sants-Montjuïc, 49 Les 
Corts, 61 Sarrià-Sant Gervasi, 45 Gràcia, 108 Horta-Guinardó, 126 Nou Barris, 97 Sant 
Andreu i 211 Sant Martí. 
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Recomanacions de la diagnosi 

Equipaments i serveis municipals 

Arran de l’anàlisi dels diferents equipaments i serveis esmentats, es poden extreure les següents 
recomanacions generals: 

• Garantir accessibilitat AA a totes les pàgines web i aplicacions d’informació, demanda de cita 
prèvia, compra d’entrades, inscripcions a activitats, etc. 

• Fer les reserves de places d’aparcament PMR associades als equipaments, i que siguin 
adequades pel que fa a situació, dimensions, itinerari fins a l’equipament. 

• Millorar l’accessibilitat de les rampes d’accés i interiors (passamans o baranes a ambdós costats 
i a doble alçada, continuïtat als replans, proteccions longitudinals). Eliminar graons d’accés i 
aïllats o disposar de rampa alternativa. Modificar els pendents perquè no excedeixin del 10%. 

• Senyalitzar els equipaments de manera adient (alçada, mida de lletra, contrast, pictogrames, 
Braille). 

• Instal·lar dispositius Cyberpass per senyalitzar les entrades dels principals equipaments i 
serveis. 

• Portes d’entrada lleugeres o d’obertura automàtica, amb la senyalització correcta en cas que 
siguin transparents. 

• Encaminaments podotàctils interiors fins al taulell d’informació. 
• Millorar la senyalística interior (pictogrames, macrocaràcters, alt relleu, contrast, Braille). 
• Fer accessibles tots els taulells per a cadires de rodes (alçada, espai, etc). 
• Garantir l’accessibilitat dels dispositius electrònics d’autoservei de gestions i de vending. 
• Disposar de maquetes 3D i/o plànols en relleu per facilitar la orientació de les persones. 
• Instal·lar avisos de torn visuals i auditius. 
• Anells magnètics fixes i/o portàtils, segons necessitats, i indicació de la disponibilitat. 
• Dispositius i materials accessibles per a proporcionar informació (lectura fàcil, lletra gran i 

contrastada, Braille, formats digitals accessibles). 
• Ampliar portes interiors de pas de menys de 90 cm i zones de pas de menys de 180 cm i 

instal·lar a totes les portes manetes de pressió o palanca. 
• Senyalitzar i protegir adequadament els pilars exempts. 
• Minimitzar reflexos del paviment. 
• Modificar els escenaris i les tarimes de les sales d’actes perquè siguin accessibles. 
• Disposar dels elements de suport necessaris per al gaudi en igualtat de condicions dels 

productes i serveis (subtitulació, audiodescripció, interpretació de llengua de signes (LSC), 
audioguies, recursos tàctils, etc). 

• Generalitzar la implantació de serveis a domicili. 
• Disposar de mobiliari accessible per a cadires de rodes en els espais moblats, així com deixar 

espai suficient per a la lliure circulació. 
• Compliment de la normativa d’ascensors pel que fa a dimensions de la cabina, senyalització 

lluminosa i acústica, alçada dels elements de comandament i alarma, càmeres per comunicar-se 
amb les persones amb discapacitat auditiva, etc). 

• Afegir paviment podotàctil de detecció de les portes dels ascensors. 
• Modificar els esglaons amb volada (eliminar el nas d’esglaó). 
• Formació del personal dels equipaments i serveis en atenció a la discapacitat i la diversitat. 
• Assegurar el compliment de la normativa als serveis higiènics (obertura de porta enfora, 

transferències laterals, situació dels elements, dispositiu de trucada d’emergència). 
• Senyalització de l’itinerari d’evacuació accessible i disposar i senyalitzar les zones de refugi als 

equipaments amb pisos. 
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Entorn digital 

Fem especial esment a les recomanacions per als entorns digitals dels serveis i equipaments analitzats, 
per la seva complexitat. Sovint són el primer contacte dels usuaris amb el servei o equipament: 

• Dotar del màxim de textos alternatius els diferents elements que apareixen en pantalla habilitant 
les etiquetes descriptives (per a les imatges, bàners, botons, enllaços, etcètera). Fer una atenció 
especial als continguts dinàmics i que s’actualitzen sovint (pàgina d’actualitat). 

• Afegir aquestes descripcions a les eines de comunicació com ara les xarxes socials, utilitzant les 
opcions d’accessibilitat de les mateixes xarxes. 

• Evitar transmetre informació del tipus horaris o disponibilitat només mitjançant el marcatge d’un 
color damunt un calendari. Confeccionar llistes de text alternatives que transmetin la mateixa 
informació. 

• Estructurar les pàgines web de manera jeràrquica utilitzant un ordre lògic i aprofitant les eines 
d’inserció de capçaleres i no editant manualment els títols només pel format visual. 

• Revisar els documents que es pengen al web a fi que també tinguin una estructura correcta i 
unes descripcions alternatives de les imatges o gràfics que puguin contenir. 

• Facilitar la navegació afegint botons de salt al contingut ancorats a l’inici del web i permetre el 
seguiment visual del focus del teclat (mitjançant el tabulador). 

• Dissenyar formularis o camps de text com més sintètics millor i on s’indiqui de manera clara com 
s’ha d’introduir la informació (posant-hi exemples). 

• Indicar de manera accessible les errades que s’han produït en emplenar un formulari evitant 
transmetre aquesta informació només mitjançant un color (que habitualment és el vermell). 

• Utilitzar un contrast i una mida de text adequats per assegurar que tots els textos es poden llegir 
correctament. 

• Comprovar que es pot ampliar la visualització de la pàgina al 200% i assegurar-se que aquesta 
maniobra no amaga cap text. 

• Afegir a la pàgina principal eines d’accés ràpid al mapa web, a un cercador o a un apartat 
d’accessibilitat on hi hagi unes instruccions bàsiques i informació de contacte amb la institució o 
proveïdor del servei (telèfon gratuït, correu electrònic, etcètera). 

• En els llocs web de venda d’entrades o d’altres, comprovar com es facilita la informació de les 
localitats disponibles (evitant les imatges de butaques organitzades per colors) i facilitant a l’inici 
un telèfon per a la compra telefònica. 

• Impulsar l’ús de noves eines per a l’atenció ciutadana accessibles i d’ús generalitzat, com els 
serveis de missatgeria mòbil (WhatsApp, Telegram, etc.) 

Habitatge 

En matèria d’habitatge, es fan les següents recomanacions: 

• Continuar la promoció de la instal·lació d’ascensors en edificis que no en tenen. 
• Revisar l’accessibilitat dels elements dels ascensors instal·lats. 
• Millorar l’accessibilitat dels porters automàtics, per fer-los accessibles per a persones amb cadira 

de rodes, i fomentar la instal·lació de videoporters. 
• Fomentar la instal·lació de rampes que facilitin l’accés a elements comuns dels edificis. 
• Canviar les portes de l’edifici que pesin massa, tanquin massa ràpid o tinguin mides incorrectes, 

o instal·lar-hi sistemes d’obertura automàtica amb comandament o sistemes anàlegs. 
• Garantir la disposició i l’accessibilitat correctes dels elements comuns. 
• Ajustar els elements d’il·luminació per garantir la visibilitat i eliminar les zones d’ombres que 

generen inseguretat als espais comuns. Garantir el contrast dels elements (portes, bústies, 
ascensors, escales, etc.) 
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Transport 

D’aquesta anàlisi es desprèn que el 91% de la xarxa ferroviària disposa d’itineraris accessible: 

• 91% estacions de metro amb itineraris accessibles  
• 92% estacions de tramvia amb itineraris accessibles 
• 95% estacions ferrocarrils de la Generalitat amb itineraris accessibles  
• 89% estacions Renfe amb itineraris accessibles  

Parades de bus 
• 2.348 situades a la via pública 
• 30 situades en andanes 
• El 54% de les parades tenen marquesina: 1.279 parades amb una o més marquesines 
• El 46% de les parades només tenen pal: 1.069 parades amb un o més pals 

Marquesines i pals 
Les voreres han de deixar lliure d’obstacles la meitat de la seva amplada segons una instrucció 
municipal. En voreres d’amplada menor a 480 cm, la col·locació d’una marquesina pot suposar  
l’ocupació de més de la meitat de la vorera. Des del punt de vista de l’accessibilitat l’amplada no ha de 
ser un problema si es deixen 180 cm lliures de pas. 

• En el 73% de les que tenen marquesina es contempla l’ocupació de vorera segons la  instrucció 
municipal i es respecta el pas accessible de 1,80 m d’amplada.  

• Tenim 334 parades amb marquesines, el 27%, situades en voreres d’amplada menor a 480 cm i 
que ocupen més de la meitat de vorera, però en totes es respecte el pas accessible  de 1,80 m 
d’amplada. 

• A la ciutat de Barcelona hi ha 1.021 parades amb un o més pals de parada i 37 pals de parada 
disposen de pantalla informativa. 

Recomanacions: 

• En referència a l’ocupació en vorera de les marquesines revisar la instrucció municipal adequant-
la a una futura ordenança d’accessibilitat. 

• En les parades amb marquesina respectar els 1,80 m d’amplada de vorera com a espai de pas 
accessible. 

• Valorar la possibilitat d’instal·lació de pals amb pantalla informativa en voreres molt estretes. 
• Valorar la possibilitat d’instal·lar el pal de parada a tocar de la façana en voreres molt estretes 

(<2,00m). 

Manteniment de plataformes i encaminaments 
Un element que apareix sovint en les parades situades en vorera és la plataforma de formigó, que està 
pensada per a facilitar el trànsit entre vorera i vehicle de transport (341 parades amb plataforma). Solen 
estar constituïdes per diversos mòduls prefabricats de formigó (tot i que també n’hi ha de cautxú). Es 
habitual que es produeixen lleus col·lisions i contactes del propi autobús i per tant les plataformes 
s’alteren. 

• En 262 d’elles s’han detectat discontinuïtats entre els mòduls. En 216 d’elles s’han detectat 
ressalts generats per la tavella, i en 253 s’han detectat discontinuïtats al llarg de la tavella.  

• 168 plataformes, el 50% del total, que tenen els 3 problemes de manteniment. 
• Hi ha 8 parades són travessades per carril bici i 19 no tenen franja de risc. 

A la ciutat de Barcelona la continuïtat de façanes funciona com una guia per a les persones amb 
discapacitat visual. Aquestes persones, quan circulen per la vorera, han de poder localitzar les parades 
de bus. 

• Hi ha 1.400 parades, el 60%, que disposen d’encaminament (10 de cautxú). 
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• En 948 parades no hi ha encaminament. 

Recomanacions: 

• Impulsar actuacions de millora de plataformes començant per les 168 que presenten fins a tres 
problemes, utilitzant el programa de manteniment del concessionari de publicitat. 

• Avaluar una solució per les 8 parades amb plataforma de cautxú travessades per carrils bici.  
• Impulsar una nova campanya d’implantació d’encaminaments especialment en les zones de més 

afluència de viatgers, i eliminar els 8 encaminaments de cautxú que encara resten. 

Condicions de les vorades en l’àmbit de la parada 
En l’àmbit de parada cal que la plataforma es dissenyi amb una alçada que permet el correcte 
desplegament de la rampa per a cadires de rodes que porten incorporada els busos. Quan la parada no 
disposa de plataforma la rampa es desplega sobre la vorera. Per al correcte desplegament de la rampa 
és convenient que la vorada tingui una alçada entre 12-15 cm. 

• El 62% de les parades compleixen amb les condicions òptimes de les vorades en l'àmbit de la 
parada. 

Recomanacions: 

• Preveure en les intervencions d’asfaltat reduir les alçades de vorada en parada superiors als 15 
cm. 

• Establir com a interval òptim de vorada l’interval entre 12-15 cm per a les futures intervencions 
que afectin els entorns de parada. 

• Avaluar, amb la participació de les persones amb diversitat funcional, solucions per a 
creixements de les vorades inferiors a 12 cm. 

• Reforçar les millores en els busos per al correcte desplegament i manteniment de les rampes. 
• Reforçar les millores en els busos per a la correcte execució de la maniobra d’agenollament. 

Mobiliari en àmbit de parada i amplada de vorera 
Barcelona és una ciutat construïda, compacta, complexa amb canvis constants en la seva via pública. 
Per aquestes raons en l’accés als busos, en la primera i en la segona porta, hi podem trobar la presència 
d’elements del mobiliari urbà que poden dificultar l’accés al bus. 

• S’han detectat elements dins de l’àmbit de la primera porta (0-140 cm) en 256 parades situades 
en vorera o plataforma única.  

• S’han detectat elements dins de l’àmbit de la segona porta (420-740 cm) en 1.134 parades 
situades en vorera o plataforma única. 

• L’escocell no protegit és l’obstacle més present en primera (96) i segona porta (427).  
• En el 84% de parades les voreres permeten desplegar la rampa en condicions. 

Recomanacions: 

• Avaluar la reubicació d’elements (papereres, senyals de trànsit) en un altre lloc de l’àmbit de 
parada. 

• Impulsar actuacions per a la protecció d’escocells sobretot en l’àmbit de la segona porta. 
• Avaluar la incorporació de plataformes de formigó o ampliació de voreres en els casos de 

voreres estretes i alt volum de viatgers. 
• Estudiar millores del sistema de rampes i agenollament en nous vehicles que s’incorporin a la 

xarxa de bus. 
• Posar especial atenció en no situar obstacles dins de l’àmbit de parada. 

Pantalla i Sistema d’Informació a l’Usuari (PIU) (SIU) 
El PIU presenta un grau d’implantació correcte, però té marge de millora. 

• En 423 parades es disposen d’una pantalla d’informació visual i acústica.  
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• En un 81,13% la pantalla d’informació a l’usuari funciona i se sent bé. 
• El SIU funciona correctament al missatge exterior en un 80% dels casos. 
• El SIU funciona correctament al missatge interior en un 85% dels casos. 

Recomanacions: 

• Avaluar la implantació de noves pantalles d’informació a l’usuari de marquesina en les línies de 
busos amb més afluència de viatgers. 

• Avaluar la instal·lació de pals amb pantalla informativa en línies de bus d’alta freqüència de 
viatgers i sense marquesina. 

• Avaluar la implantació de nous sistemes d’informació d’arribada de busos en parada i en l’interior 
del bus (Beacons, TMBGO!). 

• Millorar l’emissió de missatges del sistema d’informació a l’usuari interior i exterior dels busos. 

Estacions de metro 

Si la comparem amb altres ciutats europees, la xarxa de metro de Barcelona té una bona accessibilitat 
física: 

ciutats parades 
accessibles total parades % 

Los Angeles 93 93 100% 

Washington 91 91 100% 

Barcelona 140 154 91% 

Tokio 186 211 88% 

Londres 71 270 26% 

New York 117 472 25% 

Paris 15 303 5% 

Accessos 
Per norma general, en cada estació s’ha estudiat un accés adaptat i, en les no adaptades un accés. És 
important que en els accessos adaptats el tòtem de senyalització inclogui també el símbol internacional 
d’accessibilitat (SIA) per tal que les persones amb problemes de mobilitat vegin a distància quin és 
l’accés adequat per a ells. Pel que fa a la manera d’accedir al vestíbul de les 140 estacions adaptades, 
en 13 casos s’hi pot accedir a peu pla, en 7 casos s’hi pot accedir mitjançant una rampa i en 130 
mitjançant un ascensor. 

• El 91 % de les estacions de la xarxa de Metro disposen d’itinerari accessible. 
• El 89% de les estacions accessibles  disposen de senyalització que indiquen l’itinerari 

accessible. 
• En dues de les estacions accessibles els ascensors disposen d’encaminament (per ara no és 

normatiu) que orienten les persones amb discapacitat visual cap a l’ascensor. 
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Recomanacions: 

• Completar la senyalització exterior, que indica els itineraris accessibles, en totes les estacions de 
la xarxa metro. 

• Impulsar, a l’espera del marc normatiu pertinent, la implantació d’encaminaments que orientin les 
persones amb discapacitat visual cap als itineraris accessibles, especialment cap als ascensors.  

• Disposar de sistema d’informació de l’estat de funcionament dels ascensors. 

Vestíbul 
Per norma general, en cada estació s’ha estudiat un vestíbul, en les estacions adaptades el vestíbul 
adaptat. També s’ha estudiat en el vestíbul tots els elements que el conformen. 

• El 96% de les estacions disposa de torns accessibles i 100% de màquines expenedores amb 
replicador i indicador acústic de senyalització. 

• En 5 estacions l’accés adaptat es fa a través d’una portella per a la que cal la intervenció d’un 
empleat del metro. 

• El replicador de títol funciona correctament en el 99% de les estacions i l’indicador acústic 
funciona correctament en el 89% de les estacions. 

• En totes les màquines expenedores els comandaments es troben a les alçades òptimes per ser 
manipulats correctament.  

• En els vestíbuls el 93% de les estacions disposa d’encaminaments adequats per a persones 
amb discapacitat visual. 

Recomanacions: 

• Impulsar la instal·lació de torns accessibles en les 5 estacions que no en disposen. 
• Millorar el sistema d’encaminaments de vestíbul a les estacions que ho requereixin.  
• Reforçar els sistemes de manteniment periòdics per garantir el funcionament òptim de les 

màquines expenedores. 
• Disposar de sistema d’informació de l’estat de funcionament dels ascensors. 

Andana 
El gap és la distàncies existents entre la porta de comboi i l’andana. S’ha mesurat el gap vertical i 
horitzontal a les dues primeres portes dels combois per reflectir la dificultat per accedir als combois de 
les persones que van amb cadira de rodes. El gap vertical idoni és com a màxim de 3 cm (permet l’ús al 
90% d’usuaris). El gap horitzontal màxim és de 7 cm (permet l’ús al 90% d’usuaris). 

• El 95% d’estacions disposen en les seves andanes de mesures per anivellar-se amb algun dels 
vagons del comboi. El recreixement andana és present en 91 estacions i l’elevador metàl·lic en 
primera porta en 54 estacions. 

Recomanacions: 

• Continuar el programa de recreixements d’andana per eliminar gaps verticals i horitzontals. 
• Avaluar mesures en els vagons per reduir al mínim els gaps residuals. 
• Estudiar i investigar solucions per resoldre els gaps vertical i horitzontal que es presenten en les 

estacions en corba. 

Estacions de Tram 

Rampes i passamans en andanes 
La particularitat d’aquest mitjà de transport és l’homogeneïtat de les 26 parades. S’ha avaluat 
l’accessibilitat de les 40 andanes del tramvia.   

• El 92% de les andanes dels tramvia disposen d’itineraris accessibles. 
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• De les 40 andanes que tenen rampa, 29 tenen pendent inferior al 6 % i 11 tenen pendent igual o 
superior al 6 %. Totes les andanes tenen pendents per sota del 10 %. 

• De les 11 andanes amb rampes de pendent igual o superior al 6 % només en 3 casos hi ha 
passamans. 

• De les 29 andanes amb rampes de pendent inferior al 6 %, n’hi ha 21 que disposen de 
passamans, i 8 que no en tenen. 

Cal esmentar també que en la major part dels casos en que les rampes disposen de passamans aquests 
es troben només en un dels costats, l’oposat a les vies del tramvia. 

Recomanacions: 

• Avaluar la possibilitat de reduir pendents fins al 6% en algunes de les andanes.  
• Impulsar la instal·lació de passamans en ambdós costats de les rampes en totes les andanes. 

Accessibilitat comunicativa en andanes 
El disseny de les andanes és molt homogeni en tota la xarxa. El paviment de les andanes inclou 
elements per facilitar la circulació dels usuaris al llarg de l’andana.  

• Totes les andanes analitzades disposen d’una franja de paviment de textura estriada que està 
col·locada a tocar de la peça de vora, de manera que fa també funcions de franja de risc. 

• El paviment estriat no és el propi d’aquesta funció (hauria de ser un paviment amb textura de 
botons i color contrastat). 

• Les pantalles o rètols lluminosos que emeten informació visual que es va actualitzant sobre els 
vehicles que s’aproximen i la seva destinació final, no tenen implementat cap sistema acústic per 
a transmetre aquesta informació a les persones invidents. 

Recomanacions: 

• Avaluar la possibilitat de reduir pendents fins al 6% en algunes de les andanes.  
• Impulsar la instal·lació de passamans en ambdós costats de les rampes en totes les andanes. 

Accessibilitat física i comunicativa en andanes 
De l’accessibilitat física i comunicativa analitzada a les andanes es conclou:  

• En tots els casos analitzats les màquines expenedores tenen els elements interactius a una 
alçada correcta. 

• Totes elles sí disposen del mecanisme que emet un senyal acústic de localització quan l’usuari 
així ho requereix. 

• El que no tenen aquestes màquines expenedores és el replicador de títols que sí es pot trobar en 
la majoria de les màquines expenedores que hi ha al Metro. 

• Totes les andanes analitzades disposen d’una franja de paviment de textura estriada que està 
col·locada a tocar de la peça de vora, de manera que fa també funcions de franja de risc. 

Recomanacions: 

• Impulsar programa per instal·lar franja de botonera contrastada en el límits d’andanes. 
• Impulsar millores en les màquines expenedores de títols introduint el replicador de títol.  
• Impulsar instal·lació de pantalles d’informació o rètols amb informació visual i acústica per a 

l’anunci de les línies i combois d’arribada a parada. 

Estacions de FGC 

Accessos i vestíbul 
Pel que fa a la manera d’accedir i al vestíbul: 
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• Hi manca el SIA, imprescindible per poder identificar-les correctament. 
• El 95% de les estacions tenen accés accessible i 2 estacions s’hi pot accedir a peu pla, en 5 

estacions s’hi pot accedir mitjançant una rampa, i en 12 mitjançant  un ascensor. 
• Totes les estacions disposen de torn accessible. 
• Les rampes d’accés analitzades són correctes, excepte la de Les Planes, que té un pendent del 

16 % i només té passamans a un costat. 
• Pel que fa als ascensors en el 83% tenen les mides òptimes però el 100% són practicables (2 

estacions Provença i Muntaner són inferiors per poc a les que requereix la normativa). 

Recomanacions: 

• Completar la senyalització exterior, que indica els itineraris accessibles, en totes les estacions de 
la xarxa de ferrocarrils. 

• Millorar l’accessibilitat a vestíbul a través de rampa en l’estació de les Planes. 
• Avaluar millores en els ascensors citats. 

Andanes 
Pel que fa al mobiliari de les andanes, en 17 estacions hi ha bancs.  

• En 16 de les estacions aquests bancs volen més de 15 cm sense ser detectables des del terra. 
En cap cas els bancs tenen recolzabraços. 

• El paviment corporatiu de FGC provoca dificultats de comprensió perquè és estriat, pel que es fa 
difícil de distingir-hi les franges d’encaminament. És convenient que les andanes disposin d’una 
franja de risc contrastada i amb botons per alertar als usuaris quan circulen massa a prop de les 
vies. 

Recomanacions: 

• Impulsar programa de revisió de bancs de les estacions. 
• Revisar paviment el d’encaminament en andana i instal·lar paviment en botonera contrastat en el 

límit de l’andana. 

Estacions de RENFE 

Accessos 
En referència a les 9 estacions de RENFE estudiades: 

• Totes les estacions tenen com a mínim un accés accessible. 
• En cap d’ells hi ha senyalització SIA (Símbol Internacional d’Accessibilitat). 
• No hi ha encaminaments cap als accessos, però algunes estacions es poden localitzar utilitzant 

la continuïtat de façanes com a element guia. 
• Tampoc hi ha encaminaments cap als ascensors a la via pública, que seria recomanable tot i que 

no és normatiu. 

Recomanacions: 

• Completar la senyalització exterior, que indica els itineraris accessibles, en totes les estacions de 
la xarxa ferroviària. 

• Impulsar, a l’espera del marc normatiu pertinent, la implantació d’encaminaments que orientin les 
persones amb discapacitat visual cap als itineraris accessibles, especialment cap als ascensors. 

• Disposar de sistema d’informació de l’estat de funcionament dels ascensors. 

Vestíbuls 
S’ha analitzat l’accessibilitat dels diferents elements que integren els vestíbuls de les 9 estacions de 
RENFE. 
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• En totes elles hi ha algun torn adaptat.  
• En 8 estacions l’accés a les andanes es fa a través de torns. És important que la ubicació dels 

torns adaptats estigui senyalitzada mitjançant un encaminament per a persones invidents, però 
només ho trobem en 4 casos de 8 possibles. 

• En tots els vestíbuls hi ha màquines expenedores però no disposen de replicador de títols de 
transport ni sistema de localització mitjançant dispositiu acústic, elements tots dos molt útils de 
cara a la facilitar-ne l’ús a persones amb discapacitat visual i intel·lectual. 

• En 5 estacions hi ha taquilles per a la venda de bitllets i en una  de les estació el mostrador té 
una part a una alçada entre 0,70-0,85 m. En les altres 4 les taquilles no estan adaptades. 

• Pel que fa als serveis higiènics, se’n troben en 2 vestíbuls de dues  estacions. 

Recomanacions: 

• Impulsar la instal·lació de torns accessibles en les estacions que no en disposen. 
• Millorar el sistema d’encaminaments de vestíbul e les estacions que ho requereixin. 
• Disposar de replicador de bitllet en les màquines expenedores. 
• Millorar accessibilitat dels mostradors. 
• Millorar la senyalització i l’accessibilitat, o bé usabilitat, dels lavabos. 

Andanes 
En referència als ascensors per accedir a les andanes: 

• Totes les estacions tenen ascensors fins andanes i en els ascensors es pot inscriure un cercle 
de 1,50 m de diàmetre al davant de les portes. En tots els casos la cabines té unes dimensions 
interiors correctes segons el que requereix la normativa. 

L’element més comú per accedir a les andanes des del vestíbul són les escales, que són presents en 8 
estacions. 

• En totes elles es compleix amb l’alçada de pas mínima de 220 cm en tot el recorregut de 
l’escala, però a Sant Andreu Comtal i Sant Andreu Arenal hi ha trams amb passamans només en 
un costat. 

Recomanacions: 

• Impulsar la instal·lació de passamans en els trams d’escales. 
• Impulsar la instal·lació de passamans en les rampes. 
• Disposar de sistema d’informació de l’estat de funcionament dels ascensors. 

Via pública 

L’anàlisi de via pública ha estat desenvolupat a partir del sistema de tractament de dades del 
departament de Mobilitat de Barcelona, a través de l’aplicació InCa, programa de referència. 

InCa és un sistema d’informació geogràfica per a inventaris i gestió de senyalització vertical i horitzontal, 
mobiliari urbà, estructures i semàfors. Aquest programa permet geolocalitzar indicadors amb tres 
tipologies de referència: posició relativa (X, Y), adreça postal (nom del carrer i número) o codi de graf 
viari (codi numèric segons cruïlla o tram), i a més permet fer consultes parcials o globals mitjançant tota 
mena de filtres, que es poden exportar en diferents formats. 

Cada indicador conté una fitxa amb dues parts, una de general i una d’especialitzada, que permeten 
recollir informació d’amidaments, distàncies de pas, tipologia d’elements, etcètera. 

• Informació general: l’àrea geogràfica de l’element estudiat (carrer, número, districte, barri i zona) 
i la situació (cruïlla/tram, codi de graf viari i tipus de via). 
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• Informació específica: segons el tipus d’indicador es registra informació en els apartats 
corresponents del total de 36 possibles. 

Fins a juliol de 2021, es tracten les dades de 69 barris estudiats8. S’han analitzat més de 1.100km de 
carrers, amb un total de 170.000 indicadors. . Els aspectes revisats han estat els següents: 

 

P – Paviment 
• Tipus: accessible / no accessible 

 

% - Pendents 
• Longitudinal: ≤ 6 % / > 6 % 
• Valors quan el pendent longitudinal > 6 % 
• Transversal: ≤ 2 % / > 2 % 
• Valors quan el pendent transversal > 2 % 

 

C - Canvi de nivell 
• Mides: alçària / amplada / llargada 
• Tipus: graó o ressalt / escala / rampa / escala mecànica / ascensor 
• Accessibilitat: sí / no 

 

G – Guals 
• Mides: amplada del gual / pendent / profunditat / amplada del pas de vianants 
• Tipus de pas de vianants: franges / marques laterals / sense pintura 
• Graó o desnivell: sí / no 

 

PT - Paviment tàctil 
• Alçària: relleu 
• Tipus direccional (segons tipologia): gual a façana / illeta / circulació / canvi de nivell 
• Tipus botons (segons tipologia): gual a diferent nivell / gual al mateix nivell / illeta 
• Ubicació: correcta / no correcta 
• Absència de tipus direccional (segons tipologia) 
• Absència de tipus botons (segons tipologia) 
• Amidament: paviment tàctil que cal col·locar 

 

PR – Protecció 
• Tipus: falta element de protecció en gual / barana o passamà correcte / barana 

incorrecta o falta / passamà incorrecte o falta / sòcol incorrecte o falta 

 O – Obstacle 
• Amplada lliure de pas fins a façana (segons interval): < 0,90 m / 0,90 m < 1,20 m / 

1,20 m < 1,50 m / 1,50 m < 1,80 m / ≥ 1,80 m 
• Amplada lliure de pas fins a vorera (segons interval): < 0,90 m / 0,90 m < 1,20 m / 

1,20 m < 1,50 m / 1,50 m < 1,80 m / ≥ 1,80 m 
• Adossat a façana: sí / no 
• Tipus: aparcaments bicicleta, baranes, caixes instal·lacions, escocells, fanals, fonts, 

papereres, pilones, reixes, senyals verticals, pal de cablejat, altres 
• Altres 
• Quantitat (segons tipus) 

                                                      

8 La publicació de la diagnosi recull 35 barris analitzats fins desembre 2020.  
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ALP - Amplada lliure de pas 
• Mesura 

 

AI - Amplada illeta 
• Mesura 

 

Pk - Places reservades 
• Accessibilitat: sí / no 
• Senyalització horitzontal: sí / no 
• Senyalització vertical: sí / no 

 

Recomanacions: 

Dels 10 indicadors estudiats es poden extreure totes les actuacions a realitzar a Barcelona per 
aconseguir el compliment normatiu en matèria d’accessibilitat. 

Per tal d’iniciar aquestes millores es proposen tres nivells de priorització que busquen: 

• Aplicar de forma ràpida els canvis urgents en via pública necessaris per garantir la seguretat dels 
vianants. 

• Ser una eina efectiva d’anàlisi per poder aplicar un pla global de millores a l’espai públic i garantir 
l’autonomia i mobilitat de tothom. 

• Donar contingut per iniciar un procés participatiu i estudiar nous models de ciutat i propostes 
transversals que vagin més enllà de la normativa actual. 

Durant la fase de diagnòstic d’aquest pla s’ha detectat la necessitat de donar un ús ràpid a la informació 
recollida. Aquesta rapidesa és justifica per dos motius, primer que els múltiples agents que intervenen en 
la via pública dificulten el control i seguiment de les actuacions que s’hi produeixen, complicant 
l’actualització de les dades. I d’altra banda, les incidències greus detectades que requereixen de una 
intervenció directa per garantir la seguretat dels vianants. Per aquests motius s’ha treballat de la mà dels 
districtes per programar i executar actuacions urgents, recollides en un primer nivell de prioritat que es 
materialitza en llistats classificats segons incidència. 

En un segon nivell de prioritat s’han seleccionat les incidències que dificulten l’autonomia personal i la 
mobilitat dels vianants. Aquestes millores es poden aplicar aprofitant la intervenció constant en el territori, 
amb actuacions ja programades amb altres finalitats, per incorporar millores en accessibilitat i així treure 
rendiment de l’estudi realitzat, i en els nous projectes d’urbanització i de reurbanització viaris impulsats 
per d’altres agents municipals. 

L’estudi de les incidències detectades ha permès, a més, iniciar un procés participatiu per tal de cercar 
solucions tipus que puguin ser aplicades de forma generalitzada a Barcelona. Es tracta d’intervencions 
que requereixen un estudi en profunditat i una estratègia de participació ciutadana per fer propostes que 
vagin més enllà de les normatives actuals i busquin una ciutat 100% inclusiva i accessible per a tothom. 

  



 
 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
 

45 

Accessibilitat del paviment 
Aquest indicador analitza l’accessibilitat del paviment de les voreres de Barcelona tenint en compte les 
característiques descrites a l’ordre VIV, que són les següents: 

“Duresa, estabilitat, antilliscant en sec i moll, sense peces ni elements solts independentment del seu 
sistema constructiu, assegurant la seva continuïtat i inexistència de ressalts.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA.2021 

 

Pendents 
Per poder detectar la diversitat de pendents que hi ha a Barcelona, s’han analitzat barris de totes les 
zones topogràfiques de la ciutat. 

        Longitudinal                                           Transversal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 2021 
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Canvis de nivell 

La via pública presenta alteracions de la continuïtat del paviment per adaptar-se als canvis topogràfics de 
la ciutat. Aquests canvis de nivell suposen una barrera per a la circulació de manera autònoma i segura, i 
per tant és imprescindible equipar-los d’elements auxiliars que en millorin l’accessibilitat i en garanteixin 
la seguretat. Aquest indicador ha analitzat la tipologia de canvi de nivell detectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 2021 

 

Elements de protecció 
L’indicador següent busca recollir els elements auxiliars disposats a la via publica que milloren la 
seguretat i protegeixen els vianants de vehicles i canvis de nivell. 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 2021 

 

Guals 
Barcelona es coneguda internacionalment per l’extensa col·locació d’un model de gual que busca crear 
un pendent modulat entre la vorera i la calcada. Aquest tipus de gual, anomenat “model Barcelona”, està 
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format per peces de granit, d’1,20 m de llargada generalment, i dues peces d’acabament, una a cada 
costat, que resolen la trobada amb la vorera. Aquest tipus de gual s’ha complementat habitualment amb 
la col·locació de dos elements de protecció a banda i banda per evitar caigudes i orientar el vianant en el 
sentit del creuament. 

Tot i que aquest model facilita la circulació autònoma i segura, no compleix dues condicions vitals de 
l’Ordre VIV: la senyalització fototàctic (capítol XI, article 44) i el pendent màxim (capítol VI, article 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 

Paviment tàctil 
El paviment tàctil es un element essencial per a l’orientació i la seguretat a la via publica. 

El paviment podotàctil, estriat i de botons, permet identificar els passos de vianants, substituir la línia de 
façana en espais oberts com places o reculades de façana, així com els punts on els vehicles envaeixen 
l’itinerari de vianants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA  
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Obstacle  - Amplada lliure de pas 
Poder disposar d'una amplada de pas accessible a la via publica es una de les prioritats a l'hora de 
garantir l'accessibilitat. Els indicadors que determinen el grau d'accessibilitat de l'itinerari son l'amplada 
lliure de pas i els obstacles existents i es per aixo que s'analitzen de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 

Amplada illeta 
S’han detectat grans diferencies entre les illetes de les grans vies de la ciutat. La direcció esbiaixada de 
passos de vianants i la trobada de diferents carrers poden generar espais d’espera, illetes, que no 
garanteixen unes dimensions suficients per als vianants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA 
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Senyalització places reservades genèriques a Barcelona 

 

Font: elaboració pròpia, capa accessibilitat diagnosi INCA  
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La Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) 

La Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent és un dels elements a destacar nascuts i consolidats de 
l’acció, tant de les entitats del sector, com de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la Mesura de 
Govern “per l’elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026” i dins de “Estratègia 
d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027” impulsada per l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

La XAVI és una xarxa que aglutina les entitats del sector més d’altres que hi són sensibles així com les 
diferents administracions: L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació i el Consorci de Serveis socials de 
Barcelona. Esdevé doncs punt de trobada i  de treball conjunt de manera que el treball de la XAVI ha 
estat clau sobretot en el desenvolupament de la L2 de la mesura de govern, és a dir, elaborar solucions 
tipus de manera participada per a la millora de l’accessibilitat. 

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent té la missió de promoure la transformació social a la ciutat i 
donar resposta per a la plena inclusió i al dret a una vida digna de les persones amb discapacitat. Des de 
diferents visions transformem els entorns i barreres culturals, per garantir els drets i promoure la 
satisfacció amb la vida. 

Des del referent de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, promovem 
accions concretes per visibilitzar, promoure i reivindicar iniciatives que facin possible l’equiparació dels 
mateixos drets ciutadans i condicions de vida. 

Unint esforços es fa més gran la representativitat de les persones usuàries i les seves famílies, les 
entitats i organitzacions del sector, però sempre tenint en compte que la persona és el centre de les 
decisions. Treballar amb xarxa i col·laborativament significa treballar “en”, “per” i sobretot “amb” les 
persones amb discapacitat. 

Actualment la XAVI es composa de 4 grups de treball: 

• Accessibilitat 
• Habitatge de Vida Independent 
• Suport a famílies 
• Oci inclusiu 
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Estratègia Barcelona 
per a l’Accessibilitat Universal
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Antecedents 

En el moment actual s’obre a la ciutat una finestra d’oportunitat en la definició del model ciutat. 

La ciutat avui es troba en transició cap un model més sostenible, saludable i racional en relació amb el 
medi i en termes humans. Són diverses les actuacions, tant municipals com de l’àmbit social que 
caminen en aquest sentit, des de l’agenda 2030, la declaració de l’emergència climàtica, o més 
recentment els canvis d’usos i culturals arrel de la pandèmia. 

Deixarem l’accessibilitat fora de l’equació? Ara que Barcelona es troba en bona posició en termes 
d’accessibilitat seria un pas enrere si no incorporem i fem una passa endavant en l’accessibilitat i 
l’amigabilitat dins del model de ciutat. 

És esperable que més aviat que tard sortirà endavant el nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya que 
interpel·larà un munt d’intervencions i requerirà forces canvis, cal estar preparat, cal poder disposar de la 
metodologia, de les eines per fer possible el canvi i interioritzar-lo. Incorporar el canvi cap a 
l’accessibilitat universal com un element sistèmic de la pròpia organització municipal i no com un element 
auxiliar. 

 On hem arribat en matèria d’accessibilitat? 

Podem situar el grau d’acompliment de la Mesura de Govern per l’elaboració del Pla d’Accessibilitat 
Universal de Barcelona 2018-2026 en un 85% així com disposem de la diagnosi d’accessibilitat universal 
que analitza els equipaments, la via pública i el transport públic, així com diferents recomanacions 
d’intervenció. I s’ha fet devolució a diferent operadors i districtes per fer arribar les conclusions de la 
diagnosi. I en aquestes setmanes estem enllestint la diagnosi de parcs i àrees infantils.  
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Objectiu de l’estratègia 

Elaborant una estratègia per a l’accessibilitat universal és proposa d’inserir i aprofundir en la 
sistèmica i les metodologies de treball de l’Ajuntament de Barcelona de manera que, ja d’origen, 
el concepte “accessible” participi de les diferents actuacions municipals. 

Es proposa aprofundir en la cultura corporativa de l’Ajuntament de manera que el valor “accessibilitat 
universal” hi participi amb més intensitat, cercant que, la concepció, disseny i actuacions ja incorporin 
l’accessibilitat d’origen. 

En la mesura que l’accessibilitat participi de la manera més profunda possible en la sistèmica i rutines del 
mateix Ajuntament, seran menys necessàries les accions de contenció, els ajustos raonables en matèria 
d’accessibilitat i les accions de correcció. 

Normativa 

En matèria d’accessibilitat és força la normativa aprovada i vigent així com diferents normatives de caire 
internacional que proposen el tractament que cal fer per tal de fer accessible un espai. 

La normativa, fruit de les diferents lluites i moviments socials al voltant de la discapacitat i l’esperit del 
legislador és exigent, la solució doncs no rau en la creació de nova norma, sinó que la complexitat rau en 
donar-hi el màxim compliment i restar amatents al proper Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

No és l’usuari, ni tampoc l’administració qui determina què és i què no és accessible, ho determinen les 
diferents normes, i en la mesura que hi donem compliment la ciutat esdevindrà més accessible. A títol de 
guia les normes principals són:  

• Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides 

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados.(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13488 ) 

• Norma UNE 170001-1:2007 (accessibilitat universal – criteris) 

• Norma UNE 170001-2:2007 (sistema de gestió de l’accessibilitat) 

• UNE 139803:2012 (requisits d’accessibilitat continguts web) 

• Llei d’accessibilitat de Catalunya 

• Codi accessibilitat de Catalunya (primavera 2022). Obligarà a tots els Ajuntaments a disposar de 
Pla d’Accessibilitat Universal 

Si desenvolupem la metodologia, la sistèmica per fer efectiva la norma en l’activitat diària de l’Ajuntament 
i de la ciutat, aquesta esdevindrà plenament accessible. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13488
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A partir dels antecedents citats es proposa elaborar una Estratègia Barcelona per l’Accessibilitat 
Universal que, partint de la diagnosi del pla d’accessibilitat universal: 

 

• Proposi una metodologia de millora contínua 

• Estableixi unes línies estratègiques 

• Plantegi un extracte d’organigrama tècnic 

• Defineixi els àmbits de l’estratègia 

• I consensuï una governança participada. 

 

Aquest document es presenta com el document de treball inicial que ens ha de dur a elaborar l’Estratègia 
Barcelona per l’Accessibilitat Universal. Una estratègia que sigui dissenyada i compartida no només per 
l’Ajuntament, sinó per tota la ciutadania i, especialment, per les persones amb discapacitat.  
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Metodologia de millora contínua 

 

La metodologia a establir és la base de tota l’estratègia. La metodologia és la que ens marcarà a tots els 
serveis municipals i a tots els agents que intervenim en la definició de polítiques públiques, com cal 
incorporar no només el concepte accessibilitat universal, sinó també el concepte inclusió. 

 

El Codi d’accessibilitat de Catalunya, així com la resta de normativa, ens estableixen els límits legals que 
cal complir per garantir l’accessibilitat, però la proposta de metodologia va més enllà, és el compromís de 
tots els serveis municipals d’incorporar la mirada de l’accessibilitat en el dia a dia de l’activitat municipal. 
Superar la normativa per fer de Barcelona una ciutat mes accessible i mes inclusiva. 

 

Això passa per incorporar diferents tipus d’accions que s’hauran de definir i prioritzar (com la formació 
específica, la creació d’una Ponència o taula d’accessibilitat interna de l’Ajuntament per la coordinació de 
l’activitat municipal, la centralització de recursos i normatives....). 

Línies estratègiques 

 

Les línies estratègiques les hem de definir conjuntament. La diagnosi ja proposa una priorització, però si 
s’ambiciona de fer una estratègia que sigui de ciutat i no només del govern cal consensuar prioritats i 
grans eixos. 

 

Tot i això hi ha elements que ens han de portar a la reflexió: 

 

La ciutat és viva i canviant i, a més, ens trobem en un moment de profunds canvis socials, 
mediambientals però també de coneixement i innovació. Hem de ser capaços d’entendre les noves 
necessitats que sorgeixen de la situació actual (pandèmia, soledat, salut, bretxa tecnològica...) i ser 
capaços de donar respostes amb les noves eines (innovació) i coneixements que disposem, així com 
aprofitar l’experiència i incorporar les bones pràctiques i solucions innovadores que s’han anat 
implementant per donar respostes a aquestes noves necessitats. 

D’altra banda, per a que la ciutat continuï avançant en accessibilitat universal, és indispensable  disposar 
d’elements d’avaluació continua a més de la diagnosi. 

Cal una reflexió sobre la diferent implantació de l’accessibilitat física i la comunicativa i cognitiva. 

Com conjugar els valors de l’accessibilitat universal i inclusió. 
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Organigrama 

Per un costat és clara la necessitat de compromís polític i de la direcció tècnica d’una organització per tal 
d’afavorir el canvi cultural en una organització. Per fer efectiu aquest canvi i anar permeabilitzant 
l’organització vers el valor de ”l’accessibilitat universal” es proposa la creació d’un organigrama  del  Pla 
d’Accessibilitat Universal. 

L’organització ha de situar el Pla d’Accessibilitat al més alt nivell i identificar dues direccions tècniques al 
mateix nivell, que tinguin la missió de vetllar per la implementació transversal (en cadascun dels àmbits 
de l’Ajuntament i districtes) de projectes que tinguin en compte les diferents tipologia de discapacitat. 

Tant les direccions com l’equip tècnic d’accessibilitat han de treballar en xarxa i ser identificable per tot 
l’Ajuntament, promovent la publicació de guies d’accessibilitat i atorgant recursos a les diferents unitats 
que liderin o acompanyin projectes d’accessibilitat.  
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Àmbits de l’estratègia 

L’accessibilitat universal és com un prisma de quatre cares i totes amb el mateix nivell d’importància. 

D’una banda, hi ha l’espai (públic i privat), en les altres cares els serveis públics així com el coneixement 
i, finalment, estan els actors. 

Cada cara del prisma ha de donar resposta als reptes l’accessibilitat aportant tota la informació 
necessària per a conformar un tot que és l’accessibilitat universal. L’Estratègia Barcelona per 
l’accessibilitat universal ha de conformar-se a partir d’aquests quatre elements : analitzant tant l’espai 
públic i privat com els serveis públics de la ciutat i aplicant-hi els coneixements i la participació. 

Es proposa que cada àmbit del Pla desenvolupi la seva tasca però seguint els mateixos objectius i línies 
estratègiques i aplicant la metodologia compartida per fer de Barcelona una gran ciutat accessible. 
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Governança 

La governança (o l’àgora) l’entenem com la participació en la definició, en aquest cas, de la pròpia 
Estratègia d’Accessibilitat. 

La governança te dues branques, d’una banda la interna del propi Ajuntament i, d’altra banda, la 
participada per la ciutadania, especialment per les persones amb discapacitat. 

El compromís i la transversalitat de totes les àrees i serveis de l’estructura municipal són indispensables 
tant per a l’elaboració de l’estratègia, com per al seu compliment. L’accessibilitat no només va dirigida a 
les persones que tenen alguna discapacitat, sinó que és una eina que beneficia i afecta a la ciutadania 
en general (persones grans, persones que pateixen dificultats de moviment o de visió de manera 
circumstancial, famílies amb cotxets i els propis infants). Es tracta de definir un sistema que te per 
objectiu garantir que tothom pugui gaudir de la ciutat, de la seva autonomia i del seu propi 
desenvolupament personal. La Ponència municipal d’accessibilitat ha de ser un espai de coordinació dels 
diferents serveis municipals. 

D’altra banda, cal definir el model participatiu per a que tant les persones amb discapacitat com les 
entitats que les representen, i la ciutadania en general, participin d’aquesta governança. 
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Conclusions 

Tenim grans reptes per endavant, reptes que hem de saber afrontar plegats per a poder sortir-ne 
reforçats i que la ciutat sigui encara mes accessible, mes inclusiva, mes habitable i mes participada. 

El primer gran repte és conformar entre tots l’Estratègia per l’Accessibilitat. Hem de dissenyar una 
estratègia de ciutat que impregni tota la maquinària municipal i que acabi convertint-se en un document 
de referència. L’Estratègia és bàsicament una metodologia. Però una metodologia amb un objectiu molt 
concret: l’accessibilitat universal i la ciutat inclusiva. Per això cal que la construïm entre tots. Aquí 
proposem les grans línies que l’han de conformar i manifestem el nostre compromís en posar-nos a 
treballar. 

El present document mostra volgudament una manca de concreció, mostra un plantejament estratègic 
per tal de posteriorment concretar accions i projectes. 

El que si proposa és una línia de treball clara: elaborar un document compartit que s’acabi aprovant com 
una Mesura de Govern per l’accessibilitat de Barcelona i que posi les bases també per als futurs treballs 
conjunts per elaborar el Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat. 

Previsió de calendari 

Durant el primer trimestre del 2022 hem de: 

• Enriquir i validar el document 
• Circular proposta de pla que serveixi de base al procés participatiu 
• Definir els espais de governança o procés participatiu 

 

Segon trimestre del 2022: 

• Definir la metodologia 
• Definir les línies estratègiques 
• Definir prioritats d’actuació 

Últim trimestre del 2022: 

• Aprovar l’Estratègia Barcelona per l’accessibilitat (Mesura de Govern) 

 

Primer trimestre 2023: 

• Progressiu desplegament de l’estratègia. 
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Agraïments 

Aquesta feina no hauria estat possible sense la implicació de les diferents àrees de l’Ajuntament de 
Barcelona així com els districtes i els diferents operadors de transport que presten servei a Barcelona: 
ADIF, RENFE, TMB, ATM i FGC, el seu compromís s’ha fet palès en l’elaboració de tota la tasca 
realitzada. 

I un especial agraïment als companys i companyes tècnics de l’IMPD, a les entitats i a les persones amb 
discapacitat que dia a dia treballen per fer de Barcelona una ciutat mes accessible i inclusiva per a 
tothom. 
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