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Dades de context 

La població de Barcelona amb discapacitat reconeguda representa, d’acord amb les últimes dades 
disponibles del 2019, un 9,28 % (151.814 persones) respecte del 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 cal 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 què 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 i ofereix 
per a 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 a la 
primavera del 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 tant els serveis públics com els serveis d’ús públic i abasta 
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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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 ha de permetre prestar uns 
serveis de més qualitat a tothom i ha de permetre a totes les persones de la ciutat gaudir d’una vida 
independent i d’un nivell d’autonomia òptim. 

Marc legal 

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya preveu en l’article 5 que els municipis han 
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 normativa de 
desplegament corresponent. 
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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 que els plans d’accessibilitat elaborats pels 
ens locals han de contenir una diagnosi de les condicions existents; determinar les actuacions 
necessàries per fer accessibles els àmbits esmentats en l’apartat 1 que són de la seva 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 
garantir que, una vegada assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps, i establir el 
termini màxim per a la seva 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 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 la llei esmentada, també 
anomenat Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

El codi dona 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 elaborar i aprovar el pla 
d’accessibilitat, i d’un període de vuit 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 

La mesura de govern actual estableix tres línies estratègiques, amb diferents accions per a cada una 
d’elles. 

Aquestes línies són les següents: 

- 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 se 
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 una anàlisi detallada 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 de la mesura de govern per aprovar el Pla d’accessibilitat 2017 

Assolides totalment 37 68,5% 
Assolides parcialment 9 16,6% 
Pendent d’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 assolir la fita de l’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 
que està condicionat per les instruccions rebudes i els recursos disponibles. L’execució de la mesura ha 
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estat portada a terme per la secció de Planificació i Avaluació i el Departament de Promoció i Suport de 
l’lMPD.  

Cal insistir en el fet que el que 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 Fer 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 és la que disposa d’un grau d’assoliment i d’èxit més alt. Es tracta d’una anàlisi 
exhaustiva de la realitat de la ciutat en termes d’accessibilitat que va merèixer fins i tot el premi CERMI1 
(Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) a la millor iniciativa autonòmica/local 
de l’any 2020. 

En l’elaboració, hi han participat tres 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), deu equips de professionals de l’arquitectura i de 
l’accessibilitat i gairebé cent persones amb discapacitat, que han fet el treball de camp i la recopilació i el 
processament 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 dur a terme els 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 dels parcs infantils2 en relació amb la 
seva accessibilitat. Com no podia ser d’una altra manera, aquesta 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 joc sinó que, a més, s’estudia la seva connexió amb l’itinerari de vianant accessible des 
del transport públic. És a dir, el que s’ha tingut en compte és la cadena d’accessibilitat, atès que 
qualsevol tipus de barrera, ja sigui arquitectònica, comunicativa o de serveis, impedeix que els infants, 
els seus acompanyats o tots dos puguin arribar als espais de jocs i gaudir-los. 

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

1 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  
2 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-
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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 que cal 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 el transport públic (en 
aquests dos àmbits hi ha recomanacions però sense prioritzar). Les noves anàlisis i actualitzacions que 
cal fer ho haurien d’incorporar. 

 

Objectius L1. Fer 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. IMPD. 

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

O2 Seus 
municipals OAC 

13 oficines d’atenció a la ciutadania (OAC). Recollida de 
dades: novembre 2017 - gener 2018. IMPD. 
Devolució al Departament de Serveis Presencials feta el 
gener del 2020. 

    Seus 
municipals 

S’ha desenvolupat l’aplicació 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 l’ICUB feta l’octubre del 2018. 
Projecte pilot per a l’accessibilitat de les activitats a centres 
cívics fet a quatre centres el 2019-2020. 

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

del 2018. IMPD. 

    Teatres 

37 teatres (40 sales). Recollida de dades: setembre-
desembre del 2016. PREDIF. 
Es van presentar els resultats a l’associació de teatres 
ADETCA el 2017. 

    
Espais 
musicals i 
espectacles 

Des de l’any 2018, s’ha fet una revisió dels espais on es fan 
espectacles de la Mercè i festes majors accessibles 
(subprojecte, referent tècnic de Promoció i Suport Y.A.S.). 

    Museus 

 59 museus i sales d’exposicions. Recollida de dades: 
setembre-desembre del 2016. PREDIF. 
El de museus és un pla sectorial que s’ha de desplegar dins 
del Pla d’accessibilitat d’acord amb l’esborrany del codi. 
L’ICUB ha avançat en l’actualització de la diagnosi i 
l’aprovació del pla d’accessibilitat de museus i l’IMPD l’ha 
assessorat. Des de Promoció i Suport s’ha participat en la 
seva elaboració l’any 2021 i s’ha activat la participació en 
àmbits com elements de protecció en l’entorn museístic, 
continguts i suport a les visites i senyalització interior i 
recursos electrònics. 

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

O4 
Serveis 
sanitaris 
d’atenció 
primària 

 CAP 

Devolució a l’ICS i al Departament de Salut feta el setembre 
del 2018. 
Presentació pública de la diagnosi l’octubre del 2018. 
53 centres d’atenció primària (CAP). Recollida de dades: 
novembre 2017 - maig 2018. IMPD. 

O5 
Centres 
educatius, 
públics i 

Escoles bressol 
El gran gruix de les escoles bressol públiques són de 
construcció recent, de manera que disposen de 
l’accessibilitat física. 
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Objectiu Servei Detall Comentari 

concertats No es disposa de dades ni d’interlocució amb els centres 
privats.  

    Escoles 

Es disposa de base de dades del 2017 d’accessibilitat 
física, itineraris horitzontals i verticals, dels equipaments 
gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (444). 
No es disposa de cap dada de centres concertats. 
S’ha desenvolupat un qüestionari que permetria una 
diagnosi més acurada, i s’ha tramès al Consorci. 
Cal concretar l’actualització i l’ampliació de la diagnosi amb 
gerència del Consorci.  
Totes les noves construccions disposen de l’accessibilitat 
física. 

    Instituts 

Es disposa de base de dades del 2017 d’accessibilitat 
física, itineraris horitzontals i verticals, dels equipaments 
gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (444). 
No es disposa de cap dada de centres concertats. 
S’ha desenvolupat un qüestionari que permetria una 
diagnosi més acurada, i s’ha tramès al Consorci. 
Cal concretar l’actualització i l’ampliació de la diagnosi amb 
gerència del 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 
eren a la MdG) 

79 edificis (UPC, UB, UPF). 
Devolució feta el gener del 2020. 

O6 Transport 
públic Metro 

 154 estacions de metro (línies completes, estacions dins i 
fora del municipi de Barcelona). Recollida de dades: maig-
novembre del 2017. IMPD. 
Devolució a TMB feta el juny del 2018. 
S’han entregat les dades a TMB i s’ha donat accés a 
l’aplicació pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport el juliol del 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 
del 2017. IMPD. 
Devolució a ATM feta el juny del 2018. 
S’han entregat les dades a ATM i s’ha donat accés a 
l’aplicació pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport el juliol del 2018. 

    Ferrocarrils 

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

    Trens  

 9 estacions de tren (Renfe/Adif) dins el municipi de 
Barcelona (excloent-ne l’estació de Sants). Recollida de 
dades: maig-novembre del 2017. IMPD. 
Devolució a Adif/Renfe feta el juny del 2018. 
S’han entregat les dades a Adif/Renfe i s’ha donat accés a 
l’aplicació pladeparades.com 
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Objectiu Servei Detall Comentari 

Presentació de la diagnosi del transport el juliol del 2018. 

    Bus  

 2.378 parades de bus operades per TMB dins el municipi 
de Barcelona. Recollida de dades: maig-novembre del 
2017. IMPD. 
Devolució a TMB feta el juny del 2018. 
S’han entregat les dades a TMB i s’ha donat accés a 
l’aplicació pladeparades.com 
Presentació de la diagnosi del transport el juliol del 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 del 
2018. IMPD. 
Devolució a l’Institut Municipal de Mercats feta el gener del 
2020. 

    Comerços 

52.787 comerços (Ciutat Vella 5.455, l’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, Sant Andreu 4.201, Sant Martí 5.860, sense resposta 
1.003). Recollida de dades: juliol-desembre del 2016. 
MAPP4ALL. És una anàlisi bàsica d’accessibilitat. L’anàlisi 
de detall s’ha fet en el context del projecte Comerç 
Accessible sense Barreres (CASBA) i ha implicat 500 
comerços. Dins d’aquest projecte, que s’ha actualitzat i s’ha 
redactat de nou, s’ha identificat clarament la problemàtica 
de gestió en les subvencions d’accessibilitat del comerç: cal 
millorar-ne els incentius i la gestió. 
Devolució feta a Comerç el febrer del 2019. 

    Restauració Mostra antiga i de poca fiabilitat. Caldria valorar si se 
n’extreuen dades.  

O9 Equipaments 
esportius   

42 centres esportius municipals. Recollida de dades: 2009 i 
2017. IBE. 
26 centres esportius municipals (pendents de revisions 
anteriors). Recollida de dades: gener-maig del 2018. IMPD. 
40 camps d’esports dels districtes. Recollida de dades: 
novembre 2017 - juny 2018. IMPD (dades pendents 
d’anàlisi i explotació). 
Devolució a l’IBE feta el juny del 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 i de poca fiabilitat. Caldria extreure’n dades. 
 

    Àrees de joc 
infantil 

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

    Platges 

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

O11 Serveis 
turístics Hotels 

Mostra antiga i de poca fiabilitat. Caldria extreure’n dades. 
Cal actualitzar les dades al Consorci de Turisme de 
Barcelona. 
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Objectiu Servei Detall Comentari 

Per als hotels, disposar de l’accessibilitat esdevé un 
avantatge competitiu important, cosa que sensibilitza força 
el sector. 

    
Productes de 
visites 
turístiques 

Cal actualitzar la informació amb el 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 del 2018. 
IMPD. 
Grup de treball actiu amb la Direcció de Comunicació 
Digital. 
Durant els darrers tres 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 s’ha activat una mesura per fer accessibles 
cent webs més concorregudes. 

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

O13 Pla d’ocupació   

S’ha contractat més de cent persones per fer la diagnosi, un 
90 % de les quals eren persones amb discapacitat 
contractades amb plans d’ocupació de l’IMPD: 
Pla d’ocupació de l’IMPD (octubre 2017 - juny 2018) 
8 tècnics auxiliars 
32 ajudants 
Pla d’ocupació de l’IMPD (gener 2021 - novembre 2021) 
7 tècnics auxiliars 
41 ajudants 

 

L1 Fer el diagnòstic del nivell d’accessibilitat 

V 23 66% 
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 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 que cal entomar en el present: 

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

 

Cal destacar que a l’hora 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 d’Accessibilitat i Vida 
Independent (XAVI).  
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Objectiu Detall Comentari 

O
1 

Participar en 
el debat i 
l’elaboració 
del nou Codi 
d’accessibilit
at de 
Catalunya 

 Codi 
d’accessibilit
at 

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

En general, se 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 de 
TMB.  

O
2 

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

Ponència 
d’Accessibilit
at  

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

Darrera reunió, el 4 de novembre de 2019. 

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

Es considera important que Ecologia Urbana, BIMSA, B:SM i Paisatge Urbà 
participin en una eventual reactivació de la ponència (assumint conclusions de la 
diagnosi). 

Cal definir aliances estratègiques: codi operatiu de TMB, pla de mobilitat a peu. 

    

Creació de 
grups de 
debat de la 
ponència  

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

Els grups participatius que s’han activat han estat amb la XAVI i amb Ecologia 
Urbana (Mobilitat) per als temes de plataformes úniques i semàfors. 

O
3 

Solucions 
tipus 
consensuade
s amb actors 
socials 

Guia de 
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. Del 3 al 6 de febrer de 2021. 
XAVI. IMPD. 

    
Guia de 
restauració 
accessible 

Pendent.  

    

Guia 
d’exposicion
s 
museístique
s 
accessibles 

https://continguts-
www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/editor_html/museus_acce
ssibles.pdf 

    

Accés amb 
vehicles 
escúter als 
busos i als 
metros 

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

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

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

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
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 
 
 

14 

Objectiu Detall Comentari 

  

Proposta de 
solucions 
tipus a la 
resta de 
serveis 

S’han portat a terme diverses iniciatives, entre les quals cal destacar:  

Definició de solucions tipus als mercats municipals. XAVI. IMPD. 

Taller de solucions tipus en habitatge. XAVI. IMPD. 

 

 

L2 Elaboració de 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 

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

L3 Analitzar la implantació de les solucions 

Objectiu Detall Comentari 

O1 
Analitzar la 
planificació 
territorial i sectorial 

Revisió del Programa 
d’actuació municipal i del 
procés participatiu 

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

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

  Elaboració del PAM IMPD 

S’ha inclòs l’aprovació del Pla d’accessibilitat 
al PAM del nou mandat. 

 

 O2 
Participació en la 
planificació 
territorial i sectorial 

Pla d’habitatge 

S’hi està treballant. 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 

Tècnicament es considera molt important 
poder participar-hi. En matèria d’accessibilitat, 
s’hi participa des del territori i sobretot amb 
tots aquells programes del Pla de barris que 
participen en la Campanya de Vacances fent 
les activitats accessibles. 

  Grans projectes S’han obert a la participació projectes de 
ciutat com ara superilles, Via Laietana, 
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Objectiu Detall Comentari 

etcètera. Percepció diversa dels col·lectius de 
persones amb discapacitat. 

   Obres, manteniment i 
mobilitat 

Participació activa i informació de l’IMPD de 
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 de l’IMPD es lidera un grup de treball 
d’accessibilitat amb 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 l’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 

Planificació de 
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 proposta 
s’indiquen els casos on hi ha elements de 
solució tipus, entesa com a procediment, 
element o servei que facilita l’accessibilitat. 

O4 

Aprovació d’una 
ordenança 
municipal 
d’accessibilitat 

Ordenança 

Participació de 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% 
 

Conclusions de la mesura en el 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 s’ha fet palesa la necessitat de dotar-nos de noves eines per poder fer front al futur: 



 
 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
 

16 

- Necessitat de disposar d’una metodologia de treball que permeti prioritzar i treballar 
participadament l’abordatge del que és nou i del que és vell que pugui ser permanent en el 
temps i creï cultura tenint en compte el següent: 

o Elements de seguretat o actuació immediata. Compliment del marc normatiu obligatori. 
o Temporització a curt, mitjà i llarg termini dels projectes de totes les àrees municipals. 
o Creació d’un mètode per a la gestió de la innovació o elements de disseny per a la 

millora de la qualitat de vida. 
 

- Necessitat de disposar d’un espai de treball transversal que impliqui 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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