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 “BONES PRÀCTIQUES EN ACCESSIBILITAT: L’ARQUITECTURA DELS 

SENTITS” 

 

A principis d’aquest segle XXI es coneix el concepte de “supressió de barreres 

arquitectòniques” i molts països disposen d’una reglamentació d’obligat compliment 

sobre aquesta matèria, però hem d’aconseguir promocionar l’accessibilitat incorporant-

la de manera desapercebuda en tots els dissenys, perquè cada vegada més la 

població es fa més gran, i ja actualment existeix més d’un 30% dels ciutadans amb 

mobilitat/comunicació reduïda temporal o permanentment. 

 

La societat demana una millor qualitat de vida, per tant, “si dissenyem el nostre 

entorn pensant en les característiques de les persones amb grans discapacitats, 

millorarà sens dubte la nostra qualitat de vida, perquè.........”per on passa una 

persona que utilitza una cadira de rodes per a desplaçar-se segur que passarà 

tothom amb més facilitat”, i si pensem en la senyalització apte per a persones amb 

deficiències visuals i/o auditives segur que tots nosaltres que veiem i escoltem la 

identificarem encara millor; i sobretot tenint present que quan arribem a grans podrem 

tots fer una vida molt més autònoma que els nostres pares. 

 

L'ACCESSIBILITAT NO ÉS NOMÉS UNA NECESSITAT PER A LES PERSONES 

AMB GRANS DISCAPACITATS, SINÓ UN AVANTATGE PER A TOTS ELS 

CIUTADANS ". 

 

La Vila Olímpica de Barcelona fou també la Vila Paralímpica durant els Jocs de 

1992. Avui en dia els seus habitants i/o visitants no són conscients d’aquesta 

característica, però en canvi, disposen de guals als passos de vianants, rampes i 

passarel·les per a accedir a la platja, accessos a peu pla als seus habitatges, 

instal·lacions esportives i d’oci, equipaments culturals i comercials, ascensors per a 6 

persones, escales amb passamans; serveis higiènics, passadissos i portes 

suficientment amples, etc.; que tothom utilitza de manera habitual i normalitzada, i que 

també poden utilitzar persones amb mobilitat reduïda i/o amb limitacions sensorials o 

amb discapacitats cognitives; al disposar de l’espai suficient i la senyalització precisa 

per a poder fer-ho. 
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“DISSENYAR PER A TOTHOM = UN DISSENY ACCESSIBLE”. 

 

Per tot això, s’ha de formar als estudiants, per tal que en un proper futur i com a 

professionals de l'arquitectura, puguin en els seus projectes i obres aplicar aquests 

criteris d'accessibilitat, i dissenyar espais per a tots els ciutadans, tinguin o no les 

seves capacitats limitades; aconseguint millorar la qualitat de vida de totes les 

persones en realitzar HABITATGES ACCESSIBLES i poder utilitzar-los durant tota la 

vida; sense tenir que fer obres quan les capacitats disminueixen, com per exemple les 

persones grans. 

 

ACCESSIBILITAT = L’ARQUITECTURA DELS SENTITS 

 

La nostra casa somiada és aquella que permet ser personalitzada a gust dels seus 

habitants, on es trobaran còmodes, segurs i confortablement accessibles tota la seva 

vida, tinguin o no les seves capacitats limitades; així mateix hauria de passar amb tota 

l'ARQUITECTURA ACCESSIBLE, incorporant en el projecte els sentits de la vista, del 

tacte, de l’olfacte, de l’oïda, i també.... el sentit comú! 

 

Aquest és un nou repte i una possibilitat de negoci per a tots els empresaris, tècnics i 

persones involucrades en l’entorn on vivim. 
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2. COM FER QUE ELS HABITATGES I EDIFICIS SIGUIN ACCESSIBLES? 

 

Ja sigui un espai públic o privat, existeixen diverses ajudes tècniques que poden cobrir 

les necessitats diàries amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat de totes les persones, 

contribuint notablement a suprimir les barreres arquitectòniques. L'elecció d'una o una 

altra dependrà principalment de: 

A) Tipus d'edifici: No totes les solucions poden aplicar-se tant a pisos com a xalets, 

així com para interiors o exteriors. 

B) Necessitats específiques de cada usurari. Factors com l'activitat, el grau de 

mobilitat, si compta amb l'ajuda d'algú per moure's… fan que cada persona present 

una situació amb les seves pròpies característiques. Per això és important analitzar i 

avaluar cada cas de manera concreta i individual. 

C) El nombre d'usuaris. Això determinarà si el seu ús serà puntual o intensiu, estant 

relacionat directament amb la capacitat de cada sistema i la seva resistència al 

desgast. 

D) Lleis vigents. Punt fonamental que caldrà tenir en compte si no volem tenir 

problemes a curt o mig termini. Tant les lleis estatals com les ordenances municipals o 

normatives poden afectar directament al quin i el com de cada cas, sobretot si estem 

parlant de comunitats de veïns o espais públics.  

QUINES SOLUCIONS EXISTEIXEN? 

És tan important oferir solucions per incrementar l'autonomia de les persones amb 

mobilitat reduïda com millorar el servei dels qui cuiden d'ells. 

La diversitat d'usuaris i la seva activitat és cada vegada més complexa. Només 

identificant quins són les seves necessitats individuals i de les persones que els 

envolten és possible conèixer i aplicar solucions que contribuïen en una millor 

experiència de l'usuari. 

Una anàlisi detallada de cada persona i la seva situació ens permetrà conèixer 

aspectes fonamentals per trobar la solució que més encaixa: el tipus d'habitatge en 

la qual habita, el trànsit diari de persones, el grau de mobilitat, l'edat, el tipus de 

desnivell, etc. Recopilats i ordenats, són factors que contribuiran a afinar més i millor 

cada elecció. 



10/11/2016: BONES PRÀCTICES EN ACCESSIBILITAT I AJUTAMENTS RAONABLES:  EL CAS DE BARCELONA 

 

4 
 

“Accessibilitat és el grau en què totes les persones poden utilitzar un objecte, anar a 

un lloc, conduir un vehicle o moure's per la seva llar independentment de les seves 

capacitats” 

 

D'aquesta manera, alguna de les solucions tècniques més comunes per suprimir les 

barreres arquitectòniques són: cadires salvaescaleras, ascensors, elevadors, 

plataformes salvaescaleras, erugues subeescaleras o rampes adaptades.  

Les plataformes salvaescales poden instal·lar-se en escales d’un o diversos trams, 

fins i tot en escales de cargol. Un usuari en cadira en rodes pot activar-la només 

pressionant un botó. Són aptes per a interior i intempèrie i resistents als atacs 

vandàlics. A més, es pot regular el seu ús mitjançant la clau de seguretat (es 

requereix per activar la màquina). 

 

Els elevadors de curt recorregut suposen una alternativa molt més discreta que les 

plataformes. Són fàcils d'instal·lar i mantenir, no requereixen obres i permeten 

càrregues més altes. Per això, són solucions més versàtils, aptes també per al 

transport de persones amb mobilitat reduïda, persones amb carret, etc. 
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L'opció de l'ascensor, tot i ser normalment la més costosa i implicar majors 

requeriments tècnics, segueix sent l'opció òptima en accessibilitat universal. Així i 

tot, no sempre és possible instal·lar un ascensor, ja sigui per motius tècnics o per 

pressupost. Per sort, la tecnologia avança i una de les últimes novetats que està 

entrant amb més força al mercat és ELEVO, un ascensor elèctric i hidràulic 

convencional que només necessita 4cm per cada costat del fortat de l’ascensor mentre 

que la resta, ascensors elèctrics o hidràulics convencionals, necessiten 30cm per cada 

costat per acollir les guies. ELEVO pot arribar a instal·lar-se en forats des de 0,68m x 

0,73, on seria impossible instal·lar un altre tipus d’ascensor. 

 

El futur de l’arquitectura passa per l’accessibilitat.  
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3. DISSENYANT PER UNA MINORIA. AJUSTAMENTS RAONABLES. 

 

L'accessibilitat en els entorns i serveis garanteix la igualtat d'oportunitats i la no 

discriminació de les persones amb discapacitat en el desenvolupament de les activitats 

de la vida quotidiana; així configurada, l'accessibilitat respòn a una qüestió de drets 

fonamentals. La seva aplicació pràctica evidencia una realitat: el benefici compartit per 

al conjunt de la ciutadania. 

 

1. Dissenyant per a una minoria?: Reflexions ajusto l'accessibilitat 

2. Els ajustos raonables. 

3. Exemples pràctics d'intervencions.  

 

DISSENYANT PER A UNA MINORIA?  

 

Com diu Rafael de Càceres, arquitecte, amb tal de requalificar espais públics d'una 

ciutat consolidada, n'hi ha prou amb establir la idea d'ordre comprensible i de criteris 

de confort urbà a partir d'una lectura en la situació dels seus elements. Veurem 

diversos exemples sobre com establir un model de relació entre els elements comuns 

a la urbanització de la ciutat. 

L'eficàcia funcional d'aquests modests intents de síntesis formen part de la pràctica de 

ciutats, com la de Barcelona. 
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ASPECTES FONAMENTALS DES D’UN PUNT DE VISTA TÈCNIC REGULAT 

• Espais públics urbanitzats i les àrees d'ús per a vianants.  

• Itinerari de vianants accessible. 

• Elements d'urbanització. 

• Encreuament entre itineraris de vianants i itineraris de vehicles, 

• Combinacions generals de la urbanització de parcel·les. 

• El mobiliari urbà. 

• Elements vinculats al transport. 

• Les condicions generals de les obres i intervencions en la via pública. 

• Senyalització i comunicació sensorial… 
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AJUSTAMENTS RAONABLES 

Les mesures d'adequació físiques, socials i actitudinals que, de manera eficaç i 

pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, faciliten l'accessibilitat o 

la participació d'una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta 

de ciutadans. 

 

 
 

 

ALGUNS EXEMPLES PRÀCTICS 
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Ponència a càrrec de: 

 

Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte i Director de Rovira-Beleta Accesibilidad, S.L.P., 

responsable de l’Àrea d’Accessibilitat” a la School of Architecture de la UIC Barcelona. 

Màster en Cooperació Internacional d’Arquitectura i Emergències. 

 

Albert Vila, director tècnic de Válida sin barreras, empresa especialitzada en 

accessibilitat i supressió de barreres en edificis públics i privats, negocis, comunitats 

de propietaris i habitatges.  

 

Sr. Guillermo Hurtado, Tècnic en accessibilitat de l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat-IMD de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
 
 


