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Resum de recomanacions  
arrel del Diagnòstic del Pla d’Accessibilitat Universal Barcelona  
 
Resolució d'incidències de via pública 
 
A curt termini, dur a terme actuacions per evitar riscos i millorar l'autonomia i mobilitat de persones amb 
discapacitat, com ara:  
 
• Eliminació de graons i desnivells  
• Detecció de paviments en mal estat   
• Dotació de paviment tàctil 
 
Millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels serveis i 
equipaments municipals 
 
APARCAMENT	
• Millorar senyalització 
• Fer efectives places d'aparcament no nominals als equipaments on no n'hi ha 
• Repintar el paviment de places per persones amb mobilitat reduïda (PMR) 
• Situar places a trams de carrer accessibles 
• Revisar les dimensions de les places PMR i adequar-les a normativa 
• Millorar l'estat de les voreres i els seus encaminaments  
 

RAMPES	I	ESCALES	
• Millorar l’accessibilitat de les rampes afegint elements d'acord amb normativa (passamans, 

baranes, elements de protecció) 
• Eliminar o adequar a la normativa els graons d'accés 
• Modificar esglaons amb volada 
 

PORTES	D'ACCÉS	
• Canviar model de portes d'accés per models lleugers o d’obertura automàtica allà on sigui 

necessari 
• Senyalitzar correctament les portes i altres tancaments de vidre 
 

SENYALITZACIÓ	
• Col·locar plaques d'accés a altura correcta 
• Utilitzar caràcters grans, contrast, pictogrames i braille en la senyalització d'accés 
• Instal·lar sistemes d'informació acústica que permetin localitzar l'entrada de l'equipament 
• Millorar la senyalística interior 
• Senyalitzar adequadament columnes 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ENCAMINAMENTS	
• Instal·lar encaminaments podotàctils als accessos dels equipaments fins al punt d'atenció al 

públic 
• Millorar els encaminaments a l'interior, a les escales i a les rampes 
 

PORTES		
• Arranjar portes d'amplada inferior a 80cm 
 

ASCENSORS	
• Afegir paviment podotàctil de detecció de les portes dels ascensors 
• Adaptar a la normativa pel que fa a botonera amb Braille, a l’alçada dels ascensors, a la 

senyalització acústica i visual de la planta i a les baranes 
• Fer millores puntuals per reduir el forat entre terra i cabina dels ascensors 
 

BUCLES	
• Dotar els equipaments de bucles magnètics portàtils a taulers d'atenció, ascensors, aules i sales 

d'actes 
• Col·locar rètols que informin a les persones usuàries amb discapacitat auditiva de l'existència 

d'un bucle 
 

SALES	D'ACTES	
• Modificar tarimes i escenaris perquè siguin accessibles 
 

SERVEIS	HIGIÈNICS	
• Col·locar elements per a la doble transferència allà on sigui possible 
• Col·locar a una altura correcte els accessoris i mecanismes que hi ha als serveis higiènics  
• Canviar totes les manetes, pestells i aixetes per mecanismes de pressió o palanca  
• Col·locar un dispositiu de trucada d'assistència als banys 
• Eliminar portes que obrin cap endins als serveis higiènics dels equipaments 
• Eixamplar portes estretes d'accés als serveis higiènics 
• Senyalització amb SIA i elements de contrast, relleu i Braille 
• Assegurar l'altura adequada dels inodors 
 

ATENCIÓ	A	L'USUARI	
• Garantir l'accessibilitat dels mecanismes de demanda de cita prèvia i organització dins els espais 
• Disposar de fullets, formularis i materials informatius accessibles  
• Formació de personal en atenció a la persona amb discapacitat 
• Millorar l'accessibilitat de les webs  
• Implantació de serveis a domicili 
• Maquetes 3D i plànols 
 
Millores en el transport públic 
 
Necessitats d'intervenció en la millora dels itineraris accessibles a les parades de transport públic de la ciutat 
tant pel que fa a la seguretat i comunicació com als recorreguts entre andana i parada. 


