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MESURA DE GOVERN 

Pla d'Accessibilitat de Pares 

1. El Consell Plenari en la seva sessió de 20 desembre de 1996, va aprovar 
per unanimitat, el Pla d'Accessibilitat de Barcelona 1996/2005, en 
compliment del Decret 135/1995, de 24 de man;. de desplegament de la Llei 
20/91 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectóniques, i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. 

2. L'Esmentat Pla descrivia les accions a dur a terme en materia d'eliminació 
de barreres arquitectóniques en la Via Pública, els Edificis de titularitat 
Municipal i els Transports Municipals, tenin en compte les següents 
premisses: 

-L · accessibilitat és una major llibertat i autonomía deis ciutadans, evitant 
dependéncies no desitjades. 

-L · accessibilitat no és un aspecte !imitador en el disseny sinó la incorporació 
de noves especificacions que cal tenir en compte en el projecte. 

-L · accessibilitat planificada no su posa cap sobrecost sinó que acaba 
esdevenint un valor afegit. 

-L · accessibilitat genera sinergies entre diferents aspectes que es presenten 
en la configuració de la ciutat: persona/medí, estética/funcionalitat, transit 
rodat/vianants, diversitat/igualtat, consum/sostenibilitat. 

3. Qualsevol persona es troba amb problemes en relacionar-se amb els 
objectes quotidians si no han estat ben dissenyats. Els entorns de la ciutat 
poden provocar dons, problemes d"interacció i ús als seus usuaris, per la 
qual cosa, cal dur a terme intervencions sobre aquesta per fer-Ia accessible 
a tothom. 



L 'experiencia en 1 'execució de les mesures contemplad es en el PI a 
d'Accessibilitat en aquest darres cinc anys ens recomana ampliar-lo amb el 
projecte "Pia d'Accessibilitat de Pares", aprovant el Comité de Govern del 
passat dia 16 de novembre una dotació de 200 milions de ptes. (1.202.024.
€) 

4. Aquest Pla representa l'adequació de la llei 20/91 a un espai amb molts 
elements naturals que dificulten la mobilitat de forma autónoma a les 
persones amb minusvalues físiques i/o sensorials, establint un itinerari 
adaptat en cada pare i resolent els déficits provocats per les barreres de la 
comunicació. 

Barcelona, 19 de novembre de 2001 



CRITERIS PERA LA REDACCIÓ DEL PLA D' ACCESSIBILITAT 

DEPARCSDEBARCELONA 

OBJECTIU 

L'objectiu d'aquest estudi és proporcionar unes dades acurades i actualitzades 

sobre l'estat deis pares analitzats, en materia d'accessibilitat, per tal de suprimir 

les barreres arquitectoniques i de la comunicació. 

És evident el dret de tots els ciutadans a gaudir deis espais públics. La millora 

deis entorns assegura una major comoditat i confortabilitat en la seva utilització, 

especialment a les persones amb problemes d 'interacció amb 1' entorn. Aquesta 

part de la població esta en progressiu augment, a causa de 1' envelliment de la 

mateixa. 

Finalment calia involucrar als usuaris en l'elaboració del Pla, expressant les 

seves necessitats. o ·aquesta manera, s·aconsegueix adaptar el projecte al 

destinatari final. 

Aquestes dades han servit a I'Ajuntament per a prendre les mesures 

adequades en el procés de transformació del espais públics de la ciutat i crear 

un recorregut accessible al llarg de cada pare estudiat en el marc del Pla 

d'Accessibilitat de la ciutat de Barcelona. 



METODOLOGIA 

1. En primer lloc s'ha procedit a la visita de cadascun deis pares a analitzar, 

per tal de dura terme la presa de dades. 

2. S'han estudiat els elements de mobiliari com els elements urbans, 

analitzant, tant el disseny com la seva ubicació tenint en compte tant el Codi 

d'Accessibilitat de Catalunya com les recomanacions del Disseny per 

Tothom. 

3. Tates les dades han estat geocodificades amb un sistema d'informació 

geogratica (GIS). 

4. A partir de les dades recollides, s'avalua el grau d'accessibilitat del conjunt 

del pare, i es determinen un recorregut accessible. 

5. Valoració económica de la inversió necessaria 
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IPARCS 1 JARDINS DE BARCELONA. RESUM DE PRESSUPOSTOS. 1 

Dlstricte Nom del Pare PEM Des. Gen. Benef.lnd. Seguretat. Total IVA l. Llclt. Pts Total Euros ] 

[Qj-Ciutat vella - Ciutadella, Pare 
01-Ciutat vella TOTAL DISTRICTE 

18.831 .0971 2.448.0431 1.129.866 282.466 22.691.47213.630._636 26.322.107 158.199,05 
26.322.107 158.199.05 

1 1 
----r-: - - . --

Jg-Eixam~ _ 1Estaci6 del Nord, Pare 3.328.224 432.6691- 199.693 _ 49.9231 ~010.5~.Ql_641 .682 4.652.1921 27.960,231 
¡_p2-Eixample [Unlversltat Central, Jardlns de la 4.880.347 634.445 292.821 1 73.2051 5 .880.8~~40.9~-J.:-- _ 6.821 .7491 40 .99~ 
02-Eixample El Bosquet deis Encants, Pare 4.495.500 584.415 269.730 67.433¡ 5.417.078_1 866.732 6.283.810 37.766,46 

1_02-EixampJ~ _ [TOTAL DISTRICTE T 1 1 17.757.7501 106.726.23 

- 9.797.987 58.88709 
9.797.987 58.887.09 

03-Sants-Muntj~ 1 Espanya Industrial, Pare_ 1 7.009.5771 911 .245l_ 420.5lli __ 1 05.144 ~ ~46.540 1 1 . 351.446 
103-Sants-MuntjuYc lfoTAL DISTRICTE 

1 

1

04-Les Co~ _ IPalau de Pedralbes, Jardins ---+---'-
04-Les Corts !TOTAL DISTRICTE 

6.200.7331 806.0951 372.0441 - 8.667.385 52.092 03 ---
8.667.385 52.092,03 

¡---;;¡-Aln aa¡:;, 1 ~7? A~a l 17? nAnJ A~ n?QI 3.455.9351 552.950[ 4.008.885 24.093,88 
2.241.94ti [ 292.233 134.511 33.1191 2.708.774 433.4041 3.142.178 18.884,87¡ 

10.512.1001 1.366.573 -630.7~-157.682 12.667.081 2.026.733 14.693.813 88.311 ,60] -,- -,- 1 21.844.876 131.290 351 

------
' 05-Sarria Castell de I'Oreneta, Pare - -w• .vv-1 -·-·WVI .. - .--v ~v .v• 1 OS-Sarria Ca n'Aitlmira, Jardins de - - - - · - - -- -- - ·- · - -- · - - -

. 05-Sarria ¡vil.la Am~ Pare 
[OS-SarriA TOTAL DISTRICTE 

1 1 1 1 

~363.677 1 1.737.2781 801.821 1 200.455 ] 16.103.231 12.576.5171 18.679.748 112.267,541 
18.679.748 112.267.54 

106-Gracia ____ [Creueta del Coll, Pa.;_rc=------
ros-GrAcia TOTAL DISTRICTE 

¡w:Borta=G"Uiñard6 ILaberint d'Horta, Pare del 111":'877.4471 1.544.0681 i12.64Jt 178.162 14.312.324 2.289.9721 16.602.2951 99.781,81 1 

t
07--Horta-Guinar .. d. ~. Rosa Luxembur , Jardins de -l 1. 765.5641 229.523l 1 05.934 l 26.483 2.127.505 340.401 1 2.467.905 14.832,41 
07-Horta-Gulnardó TOTAL DISTRICTE _ 1 19.070.2011 114.614.21 

1 
08-Nou Barris Central de No u Barrls, Pare 18.617.559 2.420.283 22.434.159 3.589.4651 2 6.023.6241 156.40f.nl 

lOS-Nou Barris TOTAL DISTRICTE l 1 26.023.624 156.405.13 
1 

09-Sant Andreu- Pe aso,-Pare de la l 20.343.362 24.513.751 13.922.200¡ 28.435.951 170.903,51 
109-Sant Andreu TOTAL DISTRICTE 28.435.951 170.903.51 

t- ------¡ - ---L-----+----j-----j 

FiO-sañtMarti - ¡saniMirt1Yarc J 4.422.2581 574.894 
110-sant Martí Clot, Pare del , 8.463.509 1.100.256 
10-Sant M!!!!_ -~-Poblenou, Pare _ __ -1 _22'82.00~. 491.660 

110-Sant Martl TOTAL DISTRICTE -¡ 
- -· - - -·· - -· -

265.335 66.334 5.328.821 852.61!J_--6.181 .4321 -37. 151~ 
507.8!.!_ ~6.953_10. 198.528 1.631.76R_ 11.83D.293 , 71.101 .~ 

_ 226.9201 ~.730 4.557.310 729.170 5.286.4801 31 .772,38 
1 23.298.205 140.025,031 

TOTALS 143.008.895 172.325.718 1 199.897.83311 .201.410,181 
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PARC DE LA CIUTADELLA 
PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD 
JARDINS DE LA UNIVERSITAT CENTRAL 
PARC DEL BOSQUET DELS ENCANTS 
PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL 
JARDINS DEL PALAU DE PEDRALBES 

· PARC DEL CASTELL DE L'ORENETA 
· JARDINS DE CA N'ALTIMIRA 
· PARC DE VIL·LA AMELIA 
PARC DE LA CREUETA DEL COLL 
PARC DEL LABERINT D'HORTA 
JARDINS DE ROSA DE LUXEMBURG 
PARC CENTRAL DE NOU BARRIS 
PARC DE LA PEGASSO 

PARC DE SANT MARTi 
· PARC DEL CLOT 
· PARC DEL POBLENOU 


