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0. TAULA D’ACRÒNIMS

ADA: American with Disabilities Act
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
ATM: Autoritat del Transport Metropolità
CMAT: Criteris marc per a l’accessibilitat del transport
DGIM: Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya
DGTM: Direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya
DTBS: Departament de Treball i Benestar Social (és tal com està actualment)
DTS: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
FECAV: Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers
FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
IEC (standards): Internacional Electrotechnical Commission
ISO: International Standardization Organization
LIONDAU: Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal
LISMI: Ley de Integración Social del Minusválido
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
ONU: Organització de Nacions Unides
PA: Plans d’Accessibilitat
PAT: Plans d’Accessibilitat al Transport (PAT = CMAT + PRAT)
PDI: Pla Director d’Infraestructures
PDM: Pla Director de Mobilitat
PM: Plans de Mobilitat
PMR: Persona de mobilitat reduïda
PRAT: Projecte d’accessibilitat al transport
R+D+I: Recerca, Desenvolupament i Innovació
RENFE: Red Española de Ferrocarriles
RSC: Responsabilitat Social Corporativa
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SIA: Símbol Internacional d’Accessibilitat
TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació
TMB: Transports Metropolitans de Barcelona
TRAM: empresa de transport públic que gestiona les dues xarxes actuals de
tramvies a la Regió Metropolitana de Barcelona
UE: Unió Europea
UNE: Una Norma Española
W3C: World Wide Web Consortium
WAI: Web Accessibility Initiative
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1. INTRODUCCIÓ

Els canvis socials, demogràfics, tecnològics, econòmics, culturals i polítics que
viu la nostra societat afecten el concepte i la posada en pràctica de
l’accessibilitat.
El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità,
desitgen poder afrontar els reptes que planteja l’accessibilitat, amb prou
elements de referència, com per encarar aquest repte de forma realista i
completa.
L’accessibilitat en els mitjans de transport és un dels elements fonamentals en
la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’autonomia personal. Les
polítiques públiques han estat i són l’eina principal perquè tant les empreses
com les administracions adoptin mesures encaminades a facilitar l’ús dels
espais públics, dels mitjans de transport i dels elements informatius sobre els
espais (públics o privats) o dels llocs de feina, amb la finalitat que siguin
universalment accessibles.
El plantejament de les mesures d’accessibilitat beneficia de forma directa a les
persones afectades per alguna discapacitat de forma temporal o permanent i
suposa un guany universal en el grau de confortabilitat en la utilització de
l’espai o del servei, en aquest cas concret, del transport públic per a tothom. El
major confort en l’ús del transport, en fidelitza la utilització i a mig termini,
repercuteix tant en la freqüència d’ús, com en el volum final de passatgers per
període.
Les dades estadístiques, de l’any 2016 a Catalunya, referent a les persones
reconegudes legalment com a discapacitades indiquen que representen el
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7,1% de la població1. Si a això hi afegim el 18,5% de persones que tenen més
de 65 anys, i altres situacions de necessitats d’accessibilitat (discapacitat
transitòria per malaltia o accident, dones embarassades, famílies amb cotxet de
nadons, etc), la demanda potencial de persones afectades per barreres
augmenta considerablement fins a superar el 30% de la població catalana. Per
altra banda, el turisme que rep el nostre país en general i Barcelona en
particular (prop de 18 milions de persones l’any 2016) sens dubte incrementa el
nombre de persones que utilitza el transport públic local i, per tant, les
necessitats d’accessibilitat.

En els darrers 30 anys, el nostre país ha fet una aposta molt raonable a favor
de l’accessibilitat en molts ordres. No obstant, l’equilibri entre els costos
d’adaptar serveis ja existents i el fet que encara massa sovint, el disseny
dels productes i dels serveis no incorporen l’accessibilitat d’origen,
obliga a implementar mesures d’accessibilitat a posteriori, que suposen
increments de costos innecessaris i un menor grau d’accessibilitat.

Per altra part, actualment, la intel·ligència artificial aplicada a la mobilitat obre
un ventall de possibilitats amplíssimes per a facilitar el disseny universal de
productes i de serveis, a l’hora que ha de conviure de forma equilibrada amb la
formació del personal i amb mecanismes d’accessibilitat útils i pràctics per a
tothom.
L’accessibilitat avui depassa el marc de les fronteres nacionals i requereix per
tant, un treball d’harmonització d’estàndards compartits en molts camps, que
permetin la universalització de l’autonomia personal en la mobilitat.
A través de l’opinió dels usuaris i de les persones i/o grups afectats per la
utilització dels productes, els serveis i/o de les prestacions destinades a oferir
1

IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya). Any 2016: total 529.103 persones que tenen

reconegut legalment algun grau de discapacitat.
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accessibilitat i confortabilitat en la mobilitat, s’haurien de definir si són
amigables i pràctiques, les solucions tècniques o tecnològiques.
Finalment, la mobilitat accessible ha de ser eficient i sostenible. L’eficiència i la
sostenibilitat són atributs de la qualitat dels serveis de la mobilitat, i
l’accessibilitat s’ha de configurar com un valor afegit addicional que
permet l’autonomia individual de les persones i que, gràcies a aquest fet,
també el volum d’usuaris d’arreu i amb totes les característiques pròpies de la
diversitat, utilitzen el transport col·lectiu per als seus desplaçaments.
La nova llei del Parlament d’octubre del 2014, que té per objecte la supressió
de barreres arquitectòniques i de la comunicació, va en aquesta direcció i el
reglament que molt properament la desplegarà, establirà els detalls concrets
que permetran l’aplicació de la llei. Fins que el reglament no hagi estat aprovat i
hagi entrat en vigor, es produeix una convivència no sempre fàcil entre la llei
anterior del 2014 i el reglament que la desenvolupava, del 1995.
Per tot això, els objectius d’aquest document són:
•

Contribuir a conèixer el grau de compliment de la legislació
actualment aplicable al transport, aprofundint sobre la llei i el reglament
d’accessibilitat que han estat vigents fins ara;

•

Explicitar els factors clau en el tractament de l’accessibilitat al transport
actualment, identificant les situacions i els reptes d’accessibilitat
que es plantegen en el camp del transport a Catalunya;

•

Determinar els elements concrets que cal tenir en compte en la
confecció dels plans d’accessibilitat del transport a Catalunya,
contribuint a elaborar un model de plans que siguin manejables i útils;

•

Dibuixar les línies d’evolució social i tecnològiques, que afecten el
disseny i la implementació de l’accessibilitat al transport, analitzant les
grans tendències de futur en el camp de la mobilitat i la seva relació
amb l’accessibilitat i, finalment;
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•

Suggerir un nou model general per a la governança de l’accessibilitat, a
través d’unes línies bàsiques a desenvolupar.

L’estructura que es proposa, s’acompanya d’un conjunt d’annexos, que han
estat previs a la realització d’aquest estudi i que permeten la redacció de les
propostes que s’aporten per a una societat universalment inclusiva en el camp
del transport i de la mobilitat.

Alguns dels treballs que contenen els annexos i que conformen la justificació
d’aquestes propostes són:
▪

Anàlisi de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Annex 1.5.1).

▪

Decret 135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei
esmentada i s’aprovava el reglament, que va rebre la denominació de
“Codi d’Accessibilitat”. Atès que aquesta legislació esmentada és molt
més evolucionada i concreta que la LISMI, de la qual se’n deriva, no es
preveuen referències explícites a aquell cos normatiu (Annex 1.5.1).

▪

L’anàlisi i identificació de les noves mesures d’accessibilitat als mitjans
de transport definits en la Llei del parlament de Catalunya, 13/2014, del
30 d'octubre, d'accessibilitat (Annex 1.5.2).

▪

Projecte del reglament que la desplegarà i que atendrà de forma
detallada, la mobilitat i el transport (Annex 2).

▪

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, nodiscriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

▪

Llei 26/2011, d’1 de agost, d’adaptació normativa a la Convenció
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

▪

Estratègia Europea 2010-2020.

▪

Proposta de Directiva de desembre de 2015, que en els àmbits de
l’accessibilitat busca mecanismes per a l’harmonització d’estàndards
dins de la Unió Europea. Els textos normatius s’inspiren en la
determinació dels objectius polítics, socials i econòmics, així com en els
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canvis de model que la tecnologia, l’urbanisme i altres factors tenen
sobre l’abordatge de la discapacitat.
Tal com s’ha indicat anteriorment, l’anàlisi de les solucions que es proposen ha
de partir, principalment, de la relació de cooperació entre els actors en el
disseny de solucions tècniques i la percepció de practicitat amigable dels
usuaris. I, finalment, una bona anàlisi requereix també, de la determinació de
possibles impactes d’externalitats que puguin afectar a determinades
audiències.
Per això, l’annex 3 del document inclou també els següents informes:
•

L’opinió dels experts en mobilitat;

•

L’opinió de les persones cegues;

•

L’opinió de les persones amb dificultats motrius de mobilitat;

•

L’opinió de les persones sordes;

•

I, finalment, l’anàlisi ponderada dels qüestionaris posteriors a la
celebració de les reunions de cadascun dels grups focals, que concreten
i objectiven els àmbits de treball en l’accessibilitat que caldrà endegar de
forma immediata.

Tal com s’ha indicat, el grau de compliment de la legislació vigent i totes les
propostes d’aquesta col·laboració esperen esdevenir una aportació positiva als
operadors públics i privats, perquè l’accessibilitat formi part inicial dels
processos de recerca, concepció i disseny de productes i de serveis al nostre
país. Així mateix, s’espera poder contribuir de forma efectiva a la determinació
de les prioritats pressupostàries anuals que aborden l’accessibilitat al transport
en particular i a la mobilitat i l’autonomia personal a l’espai públic en general.

Cal agrair finalment, la col·laboració de les múltiples aportacions de les
persones que han format part dels grups focals, dels qui han aportat el seu
saber d’expertesa tècnica i de l’equip de treball, que ha permès fer una
8

aportació positiva i millorable, però que si més no, esdevé l’evolució per a un
nou punt de partida multifactorial en la concepció universal de l’accessibilitat al
transport a Catalunya.
Amb el següent document, s’espera contribuir a aprofundir tant sobre la situació
actual de l’accessibilitat a Catalunya, com sobre les perspectives de futur.
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2. ANÀLISI DE LA LLEI I DEL REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, DE 1991 I 1995
L’aprovació dels dos cossos normatius, la llei i el reglament per a la promoció
de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, van suposar un
canvi progressiu en les condicions d’accés a l’entorn, i també en l’acceptació de
la igualtat d’oportunitats per a tothom, com un objectiu a assolir, en bona part
també, a través dels mecanismes d’accessibilitat que eliminin tota mena de
barreres.
L’impuls que la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments han fet de
l’accessibilitat ha comportat una transformació substancial del nostre espai
públic; dels edificis; dels transports i dels mecanismes d’accés a la informació.

Així, actualment, sobretot a les àrees urbanes amb més densitat: les voreres
són amples i amb rampes d’accés al carrer; l’entrada als edificis no té escales i
aquests tenen encaminaments per a les persones cegues; un bon nombre
d’edificis públics o auditoris, tenen anell magnètic; els transports públics tenen
rampes d’accés al mitjà de transport, espai per a ubicar-hi les cadires de rodes,
megafonia informativa i pantalles informatives.
Des del codi d’accessibilitat de 1995 fins a l’aprovació de la nova llei
d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació
de 30 d’octubre de 2014, la transformació de Catalunya ha estat tan
important, com per situar-la al capdavant dels territoris més accessibles al
món. No obstant, hi ha encara alguns aspectes de la llei i del reglament que, o
bé no s’han aplicat, o s’han desenvolupat tant parcialment, que senzillament
són una mancança en el camí cap a l’accessibilitat. Hi ha, per altra part,
disposicions que en aquells moments semblaven importants per a una societat
accessible i que la pràctica ens demostra que això, no és així. Finalment, en el
moment actual, el canvi tecnològic que s’està produint en el concepte conegut
10

com a “smart cities”, comporta un abordatge molt diferent de l’accessibilitat i
situa el focus de l’acció política i tècnica en l’aposta ferma pel disseny universal
en la recerca, en els processos i en l’aplicació de solucions tècniques.
En aquest capítol, s’esmentaran aquells elements de la llei i del codi
d’accessibilitat de Catalunya amb graus d’incompliment significatius i que tenen
impacte real sobre l’accessibilitat. La importància del grau d’aquests
incompliments, es determinarà a partir principalment, de les aportacions dutes
a terme pels grups focals de persones amb mobilitat física reduïda; de les
persones amb ceguesa; i de les persones amb sordesa. Se seguirà l’esquema
que proposa la llei i el codi d’accessibilitat.
▪

Plans d’accessibilitat al transport (PAT): incompliment parcial.
D’acord amb l’article 9 de la llei, les administracions públiques tenen
l’obligació d’adaptar permanentment els seus plans d’accessibilitat.
Aquesta previsió, es compleix parcialment en el sector del transport
públic, atès que tot i que hi ha un seguiment anual de les millores en
l’accessibilitat en el transport públic a través de dos grups de treball
(transport per carretera i ferroviari) que lidera el Departament de
Territori, no es destinen les dotacions pressupostàries anuals que
permetin establir un marc comparable de les previsions contingudes en
el pla, i del grau de compliment d’aquestes previsions.

▪

Espais reservats per als estris dels PMR (article 33 del codi):
incompliment parcial. Si bé a l’àrea metropolitana, els espais reservats
per als estris de les persones amb mobilitat reduïda existeixen en tots
els vehicles, això no és sempre així quan el transport de viatgers per
carretera es produeix fora d’aquest àmbit. Així mateix, el servei
discrecional de viatgers, algunes vegades no ofereix els seus vehicles
amb aquest espai reservat. Els serveis ferroviaris i de metro sí que
tenen la majoria aquest reservat.
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▪

Encaminaments: Incompliment parcial. Els encaminaments no sempre
tenen el grau d’homogeneïtat com perquè siguin utilitzables per les
persones amb discapacitat visual severa; per tant, la seva existència no
pressuposa la utilitat de la funció per la que han estat dissenyats: El
problema principal rau en la manca de concreció del Codi d’accessibilitat
de 1995, que no estableix estàndards tècnics que calgui seguir en
aquesta matèria. Posteriorment, i després dels desenvolupaments
normatius com la Liondau, o el Real Decreto 1544 de 23 de novembre
de 2007 (que establia a la seva disposició final quarta, l’obligació de
buscar estàndards tècnics en matèria d’encaminaments, en un període
de 3 anys) van elaborar-se 3 cossos normatius: La “orden ministerial de
11 de març de 2010; La Norma Experimental UNE 2009, de naturalesa
tècnica estrictament Española; i posteriorment, una Norma Aenor de
transposició d’estàndards internacionals, que recull tant la norma UNE
del 2009, com la comparativa amb estàndards tècnics Europeus. Cap
d’aquestes dues darreres normes és d’obligat compliment; no obstant,
estableixen estàndards tècnics molt concrets, contrastats i testats, com
perquè dins dels marges acceptables, (grau de contrastació, tipologia de
relleu, franja de separació entre els diversos tipus de relleus per als
encaminaments, alçada en mil·límetres del relleu, etc.) són aspectes que
els annexos del reglament que desplegui la llei del 2014, haurà de
recollir. Cosa ben diferent és el que succeeix amb la “orden ministerial
de 2010: és plenament aplicable i estableix consideracions tècniques
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sobre les condicions d’accessibilitat als espais públics, tot establint
períodes de transició molt raonables. Els annexos del reglament que
desenvoluparà la Llei d’accessibilitat del 2014, hauran de recollir en
bona part, la tasca que s’ha fet ja a nivell estatal en aquesta matèria, així
com les consideracions tècniques de les normes UNE d’AENOR.
Voldríem, des de la redacció d’aquest estudi, fer notar que les propostes
del projecte de reglament tenen importants punts d’inconcreció pel que
fa a les barreres que afecten, majoritàriament, les persones amb
discapacitats sensorials: fins i tot, en alguns aspectes, és més clar el
codi de 1995. En aquest sentit, els suggeriments de la Direcció General
de Transports i de Mobilitat, van precisament en aquesta direcció:
parteixen del reconeixement que la tecnologia està en un estadi de
desenvolupament incomparablement superior al que hi havia al 1995, i
per tant, els plantejaments s’han de fer d’acord amb el moment actual i
amb les tendències generals més previsibles. Hem detectat també, que
no sembla que s’hagin tingut en compte, les apreciacions que es fan a
les normes UNE d’AENOR comentades en aquest paràgraf: aquestes
normes, independentment de la seva obligatorietat o aplicabilitat dins
dels marcs competencials del territori català, tenen un alt valor tècnic i,
en tot cas, haurien d’inspirar la redacció més generalista dels
reglaments. En aquest sentit, un dels clams que neixen dels grups focals
(i que es reflecteixen tant a les normes experimentals suara indicades,
com als informes continguts als annexos corresponents), reclama
importants graus d’homogeneïtzació en el disseny dels encaminaments:
el projecte de reglament, en canvi, es queda en aspectes formals, com
l’amplada, o relleu marcat i contrastat, que si bé són molt importants,
permeten graus d’ambigüitat en el disseny, que desvirtuen la seva funció
principal, que no és altra que la de servir de guia o alertar sobre
situacions de perill. L’objecte d’aquest estudi, no és el d’analitzar el
projecte de reglament; no obstant, ens ha semblat que calia referir-nos,
ni que fos tangencialment, a aquells aspectes que haurien de millorar
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substancialment. Hi hauria molts altres aspectes a comentar, com
algunes previsions que es fan respecte dels “scooters”, o sobre la
ubicació de cadires de rodes als autobusos, o el mesurament dels mm
per als autobusos de plataforma baixa, etc. En aquest sentit, des de la
redacció d’aquest estudi, compartim una bona part dels comentaris i
suggeriments que la Direcció General de Transports i de Mobilitat, fa a
aquest projecte de reglament, en matèria de transport. Tant el projecte
de reglament, com els comentaris que hi fa la Direcció de Transports i de
Mobilitat, estan en sengles annexos d’aquest estudi.

En aquesta mateixa línia de comentaris, la realitat al nostre territori és
que no es compleix amb la previsió d’encaminaments estandarditzats a
les estacions de trens i de metros. Mentre Renfe té uns criteris, FGC en
té uns altres i el metro de Barcelona, uns de diferents. Aquesta manca
d’homogeneïtat és encara més evident, quan es tracta d’indicar
l’aproximació perillosa a les vies del tren.
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Les mateixes consideracions que s’han fet al paràgraf anterior són aquí també
aplicables. No obstant, existeixen dificultats objectives que no son de fàcil
tractament a curt termini. Així, per exemple, mentre que l’amplada de les
andanes de RENFE tenen espai per a una franja de 60 cm, que permet complir
del tot amb els estàndards de les normes tècniques internacionals,
transposades a l’ordenament jurídic espanyol, Ferrocarrils de la Generalitat té
unes andanes molt més estretes. En aquests casos cal optar per altres
solucions tècniques que compleixin amb la mateixa funció. S’ha optat,
generalment, per franges de doble línia, que han intentat assolir els objectius
de prevenir el risc de la caiguda a les vies; no obstant, els estàndards no es
compleixen de la mateixa manera en totes les estacions, i semblaria que no
estan del tot testats. En aquest sentit serà altament recomanable, que quan els
estàndards tècnics normativament acceptats no siguin possibles, s’acordin per
al nostre país, solucions tècniques homogènies, que s’assimilin al màxim
possible a les característiques tècniques dissenyades per les normes
internacionals; que s’hagin testat prèviament per veure de forma raonable, fins
a quin punt assoleixen o no, l’objectiu d’eliminar barreres; i que, finalment,
siguin solucions aplicables a la totalitat dels espais que no reuneixin les
condicions que preveuen les normes tècniques aprovades pels òrgans de
qualificació tècnica Estatals o Internacionals, segons s’escaigui en cada cas
concret. L’objectiu ha de ser el de suprimir barreres, en aquest cas,
arquitectòniques per a les persones amb deficiències visuals greus o amb
ceguesa.

Ascensors: Si bé la major part de les estacions de trens i de metros
disposen d’ascensors, encara hi ha algunes estacions que no en tenen,
bàsicament a la xarxa d’ADIF. Així mateix, les botoneres dels ascensors no
són sempre homogènies, de forma que les persones cegues, poden tenir
dificultats inicials en la seva operativitat.
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▪

Canvi de velocitat suau als vehicles per al transport públic:
Incompliment parcial. La previsió contemplada al codi d’accessibilitat
sobre l’obligatorietat que els vehicles puguin fer canvis de velocitat
suaus, no es compleix en alguns transports per carretera interurbans.
Aquesta mesura està destinada sobretot a les persones amb mobilitat
reduïda, tinguin o no reconegut grau de discapacitat. Des del 1995, tot el
material mòbil de nova adquisició, ha de reunir els requisits
d’accessibilitat, que en aquest cas, quasi amb tota probabilitat significa
tenir canvi de velocitats automàtic. Ni la llei ni el codi d’accessibilitat, no
ho especifiquen, raó per la qual en aquest punt, existeix un cert buit
normatiu.

▪

Megafonia interior i exterior del vehicle: Incompliment general al
transport per carretera. Llevat dels serveis urbans (o que realitzen
aquesta funció urbana), no existeix, en els vehicles de nova adquisició
posteriors al 1995, megafonia interior per indicar quina és la propera
parada.

▪

Alçada de la vorera: Incompliment parcial. L’alçada de la vorera que
permeti l’enrassat amb l’autobús, no es compleix sempre. En molts
casos, per raons diverses, els autobusos (especialment interurbans) no
són de plataforma baixa, és a dir, a 30 cm del paviment rodat; i en
d’altres, el grau de pendent de les voreres fa més difícil encaixar la
vorera amb l’entrada de l’autobús. Òbviament, a les zones més denses i
per on discorren els serveis amb més demanda (especialment
Barcelona), aquest fenomen no es produeix; i és a mesura que el servei
d’autobús s’allunya d’aquestes zones i de la seva àrea d’influència, que
la probabilitat d’incompliment augmenta.
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▪

Accessibilitat a les estacions ferroviàries: Incompliment parcial.
L’accés a les estacions ferroviàries des de la via pública és gairebé
sempre accessible, llevat d’alguns baixadors que no ho són.

▪

Andanes (estacions ferroviàries): Incompliment greu. Les vores de les
andanes (especialment ADIF), no estan suficientment indicades, ni
contrastades, de forma que hi ha un perill de seguretat important. La
manca d’homogeneïtat en aquest punt concret, sense que s’hagin fixat
les especificacions tècniques adequades i la cooperació amb els usuaris,
genera situacions de perill, potencialment importants. La major mobilitat
de persones cegues per entorns ferroviaris, gràcies a la major
accessibilitat, incrementa els perills que es deriven de la caiguda a la via.
Si a més, es té en compte, que la mobilitat internacional permet que
persones amb ceguesa d’altres països utilitzin els nostres serveis
ferroviaris, el risc és encara més alt. S’escau aquí, més enllà del grau
d’incompliment d’aquesta disposició, el treball coordinat per fixar
estàndards internacionals i, en tot cas, Europeus, adequadament
transposats a normes d’obligat compliment.

▪

Gaps entre trens i andanes: Incompliment parcial. No es compleix
sempre, amb l’enrassat entre l’entrada al tren i l’andana. En alguns
casos, l’andana té corba, raó per la qual és molt difícil enrasar. En
d’altres, l’elevació de l’andana per enrasar amb el comboi o reduir
l’alçada dels vagons per encaixar amb l’andana, és tècnicament molt
difícil o impossible. Aquesta qüestió s’ha resolt amb els pendents
d’entrada, al menys a un dels vagons del tren. Renfe, no obstant té
elevats graus d’incompliment en aquest punt, atès que hi ha un bon
nombre d’estacions ferroviàries no accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda, sobre tot si precisen de la utilització de cadires de
rodes.
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▪

Estacions

i

parades

d’autobús:

També

existeix

una

barrera

arquitectònica important en determinades situacions a les parades dels
autobusos. La llargada d’alguns autobusos, sobre tot interurbans,
provoca que no coincideixi la porta d’entrada a l’autobús, amb la
dimensió de la parada; de fet, la porta de l’autobús se situa fora de la
parada, a causa de la dimensió del vehicle. Aquest fet provoca que no hi
hagi l’espai lliure suficient, perquè les persones amb mobilitat reduïda,
puguin entrar al vehicle amb comoditat raonable. Aquest fet també
provoca que, ja sigui la porta del davant o la del darrere, pugui coincidir
amb arbres o els seus escocells, situats sobre la vorera, que impedeixen
el pas de cadires de rodes, o dificulten en gran manera que les persones
amb deficiències visuals severes, puguin identificar la porta d’entrada als
vehicles de transport, o tinguin dificultats també importants, a la sortida
dels autobusos. La no coincidència de les portes d’entrada i/o de sortida
dels autobusos, amb la parada, pot també afectar a l’enrasat de
l’autobús amb la vorera que, llevat de les excepcions previstes per a
cada cas concret, s’incompliria amb l’obligació de l’annex 3 del Codi de
1995, en el sentit que el gap vertical entre la vorera i la plataforma de
l’autobús, no pot ser superior als 10 cm. En sentit estricte, per tant,
aquesta situació no queda contemplada a l’annex 3 del Codi
d’accessibilitat, però és evident que reflecteix un incompliment greu pel
que fa a la supressió de barreres arquitectòniques. Caldrà, en tot cas,
redimensionar les parades o cercar altres solucions alternatives,
raonables i útils des de la perspectiva de l’accessibilitat, perquè els
problemes que actualment es produeixen, i que certament són barreres
arquitectòniques importants, desapareguin. En alguns casos, les
parades d’autobús tenen un pal metàl·lic al centre, que dificulta la
mobilitat pel seu interior, tant a les persones amb cadira de rodes com a
les que tenen dificultats visuals severes o ceguesa total. Si bé aquest
aspecte tampoc no està contemplat a l’annex 3 del codi, és també
evident que és una barrera arquitectònica important. Caldrà estudiar
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solucions alternatives, que garanteixin la mobilitat a l’interior de la
parada dels autobusos que tenen aquest tipus de marquesines.

Finalment, pel que fa referència a les parades dels autobusos, cal
esmentar les situacions anòmales, i també d’incompliment del codi
d’accessibilitat, quan aquestes se situen en espais no urbanitzats o en
rotondes. En aquests casos, ni les persones usuàries de cadires de
rodes, ni les persones cegues tenen la possibilitat de fer-ne cap tipus
d’ús, de forma autònoma.
▪

Pujada i baixada d’alguns autocars. Incompliment parcial. Alguns
serveis de transport per carretera discrecionals incompleixen l’amplada
de les portes d’entrada. Autocars que segurament poden ser anteriors al
1995 i que eventualment, poguessin estar circulant, poden en algun cas
no complir amb les especificacions que l’amplada de les portes d’entrada
requereixen. Actualment, existeixen dificultats objectives en la circulació
interior en alguns autobusos, trens i metros. En alguns casos, aquestes
dificultats venen derivades del canvi de model en els trens. Aquest
aspecte es fa especialment evident, a Ferrocarrils de la Generalitat i al
metro de Barcelona. Les persones amb dificultats visuals severes, poden
tenir problemes en la identificació dels punts d’agafament i suport per
evitar caigudes; en la ubicació de les portes de baixada del comboi; o
per trobar els seients adients. En alguns casos, la ubicació de punts
d’agafament al mig del comboi (com el de FGC, que popularment es
coneix amb el nom de “pirulí”), poden comportar que persones cegues
topin innecessàriament amb aquest element.
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En el cas dels autobusos, aquestes dificultats també es produeixen, si
bé de forma diferent: la diversitat de models d’autobús, complica l’accés
a les persones amb dificultats visuals, perquè no saben on es poden
agafar; o, el fet que l’autobús tingui un graó al seu interior que supera els
2 cm, incompliria, si més no parcialment, el codi d’accessibilitat,
dificultant la mobilitat d’aquelles persones afectades per dificultats
físiques que els hi disminueixen la seva mobilitat. L’annex 3 del codi de
1995 no preveu explícitament aquestes situacions quan es refereix al
transport col·lectiu, si bé de la interpretació de la norma, se’n pot derivar
que algunes d’aquestes barreres són realment rellevants per a dificultar
de forma seriosa l’accessibilitat al transport públic i, en conseqüència,
estarien incomplint el codi de 1995.
▪

Informació i identificació de l’oferta del transport públic per
carretera: Incompliment important. No sempre és possible conèixer el
recorregut de tots els autobusos. Si bé totes les companyies d’autobusos
tenen web, no totes elles són amigables en la seva usabilitat per
conèixer el recorregut d’una determinada línia d’autobús. Les parades
tampoc tenen en sistema Braille, el recorregut de les línies que passen
per cada parada, ni tampoc s’han implementat altres solucions tècniques
que permetin el coneixement d’aquesta informació. TMB, ha instal·lat un
sistema que permet conèixer a peu de parades, quines són les línies
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d’autobús que hi circulen. Aquesta possibilitat, si bé no permet conèixer
el recorregut de cada línia i, per tant, no substitueix el grau d’informació
necessari com perquè les persones amb discapacitats visuals puguin
operar en el medi dels autobusos en igualtat d’oportunitats, sí que trenca
parcialment una de les barreres d’accessibilitat importants. Avui, tal com
s’indica en el proper apartat, hi ha solucions tècniques sobre les que
caldrà treballar de forma objectiva, i que permeten situacions d’igualtat
en l’accés a la informació.
▪

Identificació de l’autobús, a peu de parada: Incompliment important.
La identificació del mitjà de transport públic, a peu de parada per part de
les persones cegues, és sens dubte, un dels reptes que avui es poden
resoldre amb la tecnologia adequada. En aquest sentit, i ja de forma
precursora, els autobusos de Barcelona Van fer una aposta seriosa,
perquè els comandaments “ONCE” servissin per activar els altaveus dels
vehicles que s’aturen a la parada, de manera que la persona usuària
amb ceguesa, conegués de forma immediata quin autobús s’havia
aturat. No obstant, existeix un decalatge entre el moment en el que es
prem el botó, i el moment en el que la veu de l’autobús s’activa i dóna
aquesta informació. Aquest decalatge de temps és suficient, perquè en
el moment que l’autobús ha estat identificat per la persona amb
ceguesa, aquest hagi ja tancat portes i s’hagi posat en marxa. En
aquestes circumstàncies, la barrera d’accessibilitat a la informació no
s’ha superat, perquè la persona usuària no té l’oportunitat de decidir si
pujar o no a l’autobús. Actualment, s’està treballant en nous esquemes,
des de plataformes de Vodafone, fins al projecte Spin off de la UAB “bus
factory” que tenen moltes possibilitats d’assolir l’èxit. De facto, estem
davant d’un incompliment important pel codi d’accessibilitat de 1995. El
codi preveia que els mitjans de transport havien de ser identificables per
les persones cegues, quan arribaven a cadascuna de les parades. En
aquells moments es preveia un sistema de megafonia que avisés amb
independència que a la parada hi hagués o no, una persona amb
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discapacitat visual. Avui hi ha solucions tècniques molt més adequades i
respectuoses amb la contaminació acústica.
▪

Alçada de la vorada: Incompliment parcial: Existeix una dificultat
objectiva, en alguns casos, perquè persones amb mobilitat reduïda
puguin pujar amb comoditat raonable als autobusos. El problema rau en
el “gap” que hi ha entre l’alçada de la vorera i l’entrada a l’autobús.
Aquesta dificultat s’incrementa en alguns casos, quan l’entrada a
l’autobús es produeix en voreres amb pendent. En aquest sentit, el codi
d’accessibilitat preveu que les voreres tindran una alçada de 20 cm
respecte del ferm, i els autobusos tindran la seva plataforma a 30 cm del
ferm del carrer. Així mateix, el grau de pendent acceptable de la vorera,
segons el codi d’accessibilitat, en una parada d’autobús, se situa al 2%.
La realitat fora de les grans conurbacions ve sovint determinada per
l’orografia del terreny i per les dificultats objectives d’adaptació als
criteris d’accessibilitat. Per això, ni les plataformes dels autobusos estan
a 30 cm del ferm de la carretera, ni les voreres s’aixequen 20 cm, ni els
pendents són només del 2%. Caldrà fer en cada cas, un estudi detallat
per proposar les solucions objectivament més raonables.
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3.

ANÀLISI I PERSPECTIVA DE L’ACCESSIBILITAT AL TRANSPORT

Durant la segona dècada del segle XXI han aparegut nous fenòmens que
transformen radicalment els processos i les solucions per a l’accessibilitat en
general i la mobilitat de les persones en particular. Pel que fa a la mobilitat en
transport públic, tant ferroviari com per carretera, les persones segueixen una
cadena que es repeteix per cada desplaçament que es realitza i que mostra la
següent figura:

Les tecnologies de la informació i el coneixement permeten superar moltes de
les dificultats que, principalment les discapacitats sensorials, comporten. Així,
per exemple, l’activació del senyal acústic dels semàfors, per indicar que el
vianant pot creuar el carrer, o no; la detecció per part de les persones cegues o
amb dificultats visuals importants, de les màquines expenedores de bitllets a
RENFE i a FGC; o els anells magnètics que existeixen en certs espais de
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pública concurrència (com ara alguns auditoris o teatres), i que beneficien la
comunicació amb les persones sordes, ja són elements que existeixen
actualment i amb un grau d’implantació que cal millorar molt considerablement.
Caldrà continuar invertint de forma coordinada i compromesa, perquè aquestes
prestacions existeixin a tot el territori del país i el seu ús sigui més estès
universalment al conjunt de la ciutadania que li pugui ser útil. Aquest camí
d’interrelació entre la tecnologia del coneixement i de la informació i la
discapacitat, sobre tot sensorial, s’incrementarà de forma molt exponencial en
els propers anys, de manera que aspectes que avui són barreres importants,
sembla provable que ho deixin de ser en el futur. Així, per exemple, la connexió
al “núvol digital” de la informació genèrica dels mapes, amb els sistemes “open
data” dels municipis, permetrà a través dels sistemes de geolocalització i de
posicionament, un guiatge quasi perfecte de les persones cegues, de les
persones grans, i d’aquelles que tenen dificultats d’aprenentatge. A més, a
través de les xarxes del mòbil, és ja possible enviar un missatge de veu que es
converteixi en un missatge de text; o que un missatge de text es converteixi a
veu; o que un missatge en veu o en text, pronunciat o escrit en un determinat
idioma, es tradueixi en el “núvol virtual” en un altre missatge equivalent, en
l’idioma escollit. Aquests canvis d’interrelació entre la tecnologia i les persones,
disminuiran de forma molt rellevant les barreres per a les discapacitats
sensorials, sempre que el sistema educatiu de les persones amb discapacitats
les prepari per a utilitzar eficientment les eines existents i els sistemes
tecnològics s’ofereixin amb caràcter universal. Aquest plantejament, que
d’entrada podria semblar molt agosarat, racionalment no ho és, perquè els
costos afegits són relativament baixos; i perquè el nombre de persones
potencialment usuàries és molt més elevat que el de les persones actualment
afectades per discapacitats sensorials. En definitiva, la combinatòria entre
aquestes apps, la telefonia mòbil i la localització física (tecnologia GPS, Galileu
o qualsevol de similar) permet orientar persones cegues sobre rutes
desconegudes; permet la identificació dels autobusos, trens, etc de forma no
visual; permet la comunicació fluïda amb persones sordes; permet un cert nivell
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de conversa amb persones que no parlen el nostre idioma; o la identificació
dels establiments privats o públics referenciats en el mapa urbà. Aquestes
tecnologies combinades, com s’ha comentat en aquestes línies, poden ser de
gran ajuda també per a persones grans, amb dificultats cognitives, i
estrangeres.

La combinació dels paràmetres anteriorment esmentats, amb els de la
mobilitat, plantegen la conducció autònoma com una fita tecnològica assolible a
mig termini, però amb el repte de naturalesa legal, atès que les assegurances
hauran de determinar quin és l’objecte i el subjecte del bé o servei assegurat.
En aquest context de canvi, el vehicle privat com a producte de propietat dóna
pas a la mobilitat com a servei, en el que s’anomena “Mobility as a Service”. En
conseqüència, el vehicle és un element de suport a les necessitats individuals
de la mobilitat i, per tant, el que realment compta és l’experiència final. Aquests
processos de canvi, que es produiran més ràpidament a les ciutats que a les
zones rurals, acabarà per imposar-se arreu dels països de la OCDE i del món
en general.
Les tecnologies de la mobilitat i de l’accés a la informació conviuen també amb
tecnologies i “know-how” mèdic i, en aquest sentit, el treball interdisciplinari i
integrat, transforma moltes de les discapacitats en diversitats funcionals. Des
del punt de vista dels resultats d’experiència humana, les discapacitats poden
transformar-se progressivament, tal com ja s’ha indicat anteriorment, en àmbits
d’irrellevància, perquè les diverses formes d’accedir en igualtat de drets i de
condicions a l’entorn, no obstaculitzen l’assoliment de resultats i, per tant,
garanteixen, si més no teòricament, la igualtat d’oportunitats.
No obstant, aquesta visió eudeimonista de la mobilitat i de l’accessibilitat, topa
amb dos factors fonamentals. Per una banda, amb el problema de l’escletxa
digital o “gap tecnològic”: efectivament, la tecnologia dota el sistema de
solucions múltiples i combinades per a resoldre problemes; no obstant, hi ha
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persones que no estan, ni segurament estaran preparades en el futur, per
optimitzar l’ús d’aquests elements. En aquests casos, caldrà el suport humà per
utilitzar adequadament, les eines tecnològiques per a totes les qüestions de
rutina i que no impliquin la interacció intel·ligent entre la persona i els sistemes
d’intel·ligència artificial. El binomi intel·ligència personal/intel·ligència artificial,
és el que fa possible que les discapacitats físiques i sensorials siguin elements
irrellevants en l’assoliment de la igualtat d’oportunitats. Però, en tot cas, el valor
ideològic de la igualtat d’oportunitats per a tothom, ha d’estar per sobre si més
no, en tot allò que és fonamental, de la capacitat de comandament del binomi
de les intel·ligències.

Per aquest motiu, el segon factor imprescindible actualment, en la concepció de
les situacions i els reptes per a l’accessibilitat, és el de la formació del personal
de servei i la utilització combinada de models més tradicionals. Efectivament,
elements de tipus més tradicional, com són: una senyalització adequada per a
persones amb disminució visual; sistemes d’accés als transports i als espais
adients per a cadires de rodes o similars; traducció de missatges a llengua de
signes (element que es pot digitalitzar); identificació d’espais amb sistema
Braille per a les persones cegues, etc... poden ser molt més eficients per a la
mobilitat més primària, que les solucions tecnològiques. Així mateix, una bona
formació del personal de servei, permet resoldre adequadament
situacions in situ, i de forma extraordinàriament econòmica.

És precisament per això, que les situacions de tecnologia combinada i
solucions més tradicionals han de conviure, no pas perquè hi ha persones que
no segueixen el canvi de paradigma, sinó principalment, perquè per la mobilitat,
una combinatòria de solucions adequada és molt més eficient en tots els àmbits
i transforma discapacitat en diversitat funcional.
Per tot això precisament, des d’un punt de vista més ideològic/polític, cal tenir
en compte aquest factor fonamental. Una societat d’intel·ligència artificial i de
26

drets i deures de l’individu, requereix, més que mai del factor humà que moderi
o eviti, els efectes segurament perniciosos d’una tecnologia altament complexa,
que pot deixar moltes persones aïllades. La política dels valors, doncs, de la
formació i de l’acompanyament perquè ningú quedi exclòs de la comprensió i
accés a la tecnologia posada al servei de tots, hauria d’esdevenir element
prioritari; del contrari, és molt provable que les solucions de naturalesa
tecnològica, en molts casos, puguin acabar esdevenint veritables barreres a
l’accessibilitat.
A les properes pàgines, s’exposaran situacions i reptes que es produeixen
actualment. Finalment, s’aportarà la visió de transició cap a un nou model per a
l’accessibilitat a l’àmbit de la mobilitat.

Per desenvolupar aquesta secció, es presentaran els elements clau que es
deriven dels grups d’experts i dels grups d’usuaris.
▪

Elements a les infraestructures ferroviàries (tren i metro): Els bons
resultats de la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública
contrasta amb les dificultats d’adaptació de les andanes dels trens. Els
gaps verticals en alguns casos i els gaps horitzontals en d’altres,
impedeixen l’accessibilitat als trens. Aquest fet, que a Ferrocarrils de la
Generalitat està bastant solucionat, té dificultats importants en el cas de
Renfe. Els usuaris de Renfe poden tenir garantida l’accessibilitat a una
estació per pujar al tren, però poden veure impedit el seu dret a baixar a
una gran capital, com és el cas de Girona.

▪

Les andanes amb corba: L’accés als trens amb cadira de rodes topa a
més, amb aquelles andanes que estan fetes en un tram de corba.
Aquesta dificultat tècnica comporta elevadíssims costos econòmics per
canviar i, per tant, s’ha optat en molts casos, per ubicar rampes que
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salvin el gap vertical, que salvin el gap horitzontal i que resolguin per a
un vagó específic, la problemàtica de les andanes en corba.

▪

L’accessibilitat

al

metro:

Tal

com

s’ha

indicat

anteriorment,

l’accessibilitat és una cadena que pot trencar-se per la baula més feble;
una vegada la baula s’ha trencat, l’accessibilitat deixa d’existir. El 91%
dels metros del sistema de TMB és accessible, però hi ha estacions que
no ho són: o bé no disposen d’ascensor, o els gaps verticals del metro a
l’andana són massa pronunciats o no és possible utilitzar correctament
els intercanviadors de línies de metro. Cal prioritzar l’accessibilitat a
totes les estacions de metro, atès que és a Barcelona on s’hi concentra
la immensa majoria de les persones amb discapacitats motrius. Mentre
totes les estacions de metro no siguin accessibles, cal que a les
pantalles s’informi mitjançant el símbol pictogràfic de l’accessibilitat per a
la propera estació, així com als webs i altres recursos informatius cal
especificar aquelles estacions accessibles d’aquelles que no ho són.
▪

Encaminaments fins la parada: Si bé els encaminaments al paviment
existeixen a pràcticament totes les estacions de tren i de metro, no
s’ajusten a estàndards homogenis. D’acord amb les opinions dels
usuaris, en alguns casos no són detectables per les persones cegues; i
en d’altres, la morfologia diferent dels encaminaments, no ajuda a
identificar les situacions que es volen comunicar. Per això, seria del tot
imprescindible el treball conjunt d’experts tècnics i persones usuàries,
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per establir per a tot el territori, uns estàndards unificats i tècnicament
sòlids, tal com ja s’ha indicat, a l’apartat anterior, al referir-nos als
incompliments que es produeixen en matèria d’encaminaments i
aproximació a les andanes.

▪

Aproximació a les andanes dels transports ferroviaris: Les
consideracions fetes pels encaminaments, són molt especialment
escaients per a les andanes. Si la manca d’un encaminament pot
comportar que la persona que el necessita es perdi per l’espai de
l’estació de metro o de tren, la manca d’un indicador tàctil de l’andana
pot comportar la caiguda de la persona usuària a les vies. La
homogeneïtzació del tipus de paviment tàctil i contrastat que indiqui de
forma inequívoca l’aproximació a l’andana és l’element de màxima
prioritat. Les normes UNE i Aenor de 2009 i 2011, no són tècnicament
aplicables en algunes andanes, perquè la seva amplada no ho permet.
En aquest sentit, tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, caldrà cercar
les solucions homogènies i més properes als estàndards normatius, que
permetin assolir els objectius de la supressió de barreres, de forma
segura i harmònica a tot el territori nacional. Caldrà també, que aquesta
voluntat política i el sentit dels estàndards tècnics a tenir en compte, pel
que fa a la senyalització i pavimentació tàctil de les andanes, es reculli
en algun dels annexos del reglament que desenvoluparà la llei
d’accessibilitat i supressió de barreres de 2014.

▪

Bucles magnètics2: Cal dotar el sistema ferroviari i d’estacions
d’autobusos o altres espais d’ús públic concorregut a l’àmbit del
transport del nostre país, de la possibilitat que les persones amb sordesa

2

Un bucle magnètic és un sistema de so que transforma la senyal d’àudio que tothom pot

escoltar en un camp magnètic captat pels audiòfons dotats amb la posició “T”, que a la seva
vegada el transformen novament en un so dins de l’orella de l’usuari, aïllant les reverberacions i
els sorolls de l’ambient. Veure estàndard internacional IEC 60118-4.
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puguin comunicar-se oralment. Pel que fa als combois, hi ha dificultats
tècniques i econòmiques per dotar-los de bucle magnètic. Aquesta
situació recomana destinar únicament un dels vagons amb aquesta
prestació. Actualment, també existeix la possibilitat d’equipar el personal
d’atenció al públic amb un dispositiu mòbil de bucle magnètic, que
contribuiria a una comunicació més fluïda amb les persones sordes. En
tot cas, sigui quina sigui la modalitat concreta en la que s'ofereix la
prestació de bucle magnètic, serà imprescindible una senyalització clara
i ben visible, perquè les persones amb sordesa en puguin ser
coneixedores i usuàries.
▪

Identificació de punts clau a les estacions. L’orientació autònoma
dins de les estacions de metro, de tren i d’autobusos, és una qüestió no
resolta. L’abalisament d’espais i d’itineraris bàsics, al costat de l’ajut que
suposen els encaminaments per a les persones cegues i amb molt baixa
visió, pot permetre el seu funcionament autònom. En aquest sentit, aquí
un cop més, caldrà definir els estàndards tècnics i d’usabilitat, que
permetin fixar criteris objectivament sòlids i fàcils d’utilitzar, perquè
realment compleixin la funció per a la que han estat dissenyats, és a dir,
el guiatge dins de les estacions de les persones cegues i amb baixa
visió, així com aquelles amb dificultats cognitives. El disseny d’aquestes
solucions ha de tenir en compte, per una banda, un pla de manteniment
que cal pressupostar en el cost de funcionament del servei; i per l’altra,
cal que la definició del sistema que s’implanti i els estàndards tècnics
que s’hi apliquin, no es vegin fàcilment alterats per la innovació de
sistemes a relativament curt termini (10 anys, aproximadament). En
aquest sentit, cal vetllar també molt especialment, perquè el cost
d’implantació i de manteniment dels sistemes sigui molt baix.

▪

Identificació dels torniquets d’entrada i de sortida a trens i metros:
Les mateixes consideracions que s’han fet amb caràcter general per a la
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identificació de punts claus per a la mobilitat a les estacions, són
pertinents per als torniquets. L’abalisament adient del sentit de la marxa
per als torniquets d’entrada i de sortida, són fonamentals per a
l’autonomia personal de les persones cegues. Un dels aspectes a tenir
en compte quan ens referim als torniquets, es refereix al fet que les
entrades i les sortides no estan dissenyades de forma fixa, sinó que
varien en funció de la demanda. Per aquest motiu, caldrà que la
tecnologia de suport a l’abalisament, estigui connectada als canvis de
sentit (entrada o sortida) que es determini en cada moment concret, per
a qualsevol torniquet. En aquest sentit, una mesura de seguretat bàsica i
que tindria un caràcter més universal, consistiria en destinar un torniquet
fixe, per a cada sentit de la marxa; aquest torniquet, a més de
l’abalisament per a la seva identificació sonora, estaria també identificat,
de forma permanent, en sistema Braille, de forma que el seu sentit de la
marxa de viatgers, sigui d’entrada o de sortida, no variaria per les
situacions que puguin derivar-se d’un canvi puntual en la demanda.

▪

Identificació de les màquines expenedores: Pel que fa a l’operativa
de les màquines expenedores, de la mateixa manera que el servei de
venda de targetes i títols s’ofereix en diversos idiomes, cal que el
sistema sigui accessible. Ho és ja parcialment, però cal reformar-ne
l’operativa, per homogeneïtzar-ne el funcionament i garantir que de
forma general el sistema funcioni a totes les estacions ferroviàries i de
bus. El pla de manteniment és aquí essencial per assegurar uns
estàndards mínims de funcionament.

▪

Pantalles: Cal assegurar que totes les estacions ferroviàries i
d’autobusos estan dotades de pantalles que informen de tots els
missatges que es diuen per megafonia. Aquestes pantalles han de ser
sempre molt visibles i han de permetre que persones sordes o amb
disminució auditiva, puguin conèixer amb la immediatesa necessària
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totes les informacions verbals. Si bé la comunitat sorda ens ha dit que
aquest és un aspecte bastant ben resolt, també ens ha fet notar que en
alguns casos això no és així, i que per tant, cal prioritzar aquest tipus
d’actuacions.
▪

Senyalització: L’orientació a les estacions ferroviàries i d’autobús,
especialment, però no exclusivament, a les de metro, requereix
d’indicacions clares per a evitar confusions. Determinar tècnicament
quines senyalitzacions cal indicar i acordar amb el sector de la
discapacitat, sobretot visual, on cal ubicar aquesta senyalització, pot
esdevenir un sistema molt econòmic, durador i útil, per a l’orientació i
l’autonomia personal en la mobilitat de les persones cegues i amb baixa
visió, a l’interior de les estacions ferroviàries.

▪

Obertura de portes dels combois: Sobretot al metro, així com en
algunes estacions de tren, el gran problema per a persones cegues i en
cadira de rodes és l’obertura de les portes. La persona cega, en algunes
ocasions, no sap quina de les 2 portes de cada vagó o comboi s’obrirà.
En aquest cas, el temps d’espera relativament curt, pot comportar perdre
la possibilitat de baixar del metro o del tren. En el cas de les cadires de
rodes, hi pot haver certa dificultat, perquè la persona usuària, pugui
obrir-la manualment. Tots aquests problemes es podrien resoldre de
forma relativament simple amb tecnologia digital. El “comandament
ONCE” o similar, podria ser útil per indicar acústicament quina porta
s’obrirà a la propera estació; i podria activar l’obertura automàtica de la
porta correcta, una vegada el tren o el metro s’ha aturat a l’estació
desitjada. Així mateix, aquest comandament o el sistema equivalent,
podria obrir també la porta del vagó més proper, des de l’andana, quan
la persona usuària, premi el botó adequat del comandament.
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▪

Autobusos (vehicles): La major part dels autobusos urbans són
accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda: tenen una
plataforma per a permetre l’accés en cadira de rodes i disposen dels
espais reservats als que la llei i el codi d’accessibilitat obliguen. El grau
d’accessibilitat és menor als vehicles que realitzen els serveis
interurbans. No obstant, les persones usuàries de cadires de rodes
utilitzen els serveis de bus amb molt poca freqüència, perquè si bé es
resolen totes les qüestions d’accés i sortida del vehicle, la logística
d’ubicació a l’espai adequat; el trànsit entre espai públic i del transport
públic, etc. són aspectes que redueixen l’ús del transport públic en
general, i molt particularment de l’autobús, per part de les persones amb
discapacitats motores. Molt sovint, sempre que és possible, les persones
usuàries de cadires de rodes prefereixen el vehicle privat adaptat,
sempre que sigui possible, si bé la queixa generalitzada és l’elevat cost
de l’adaptació del vehicle a les condicions de les paraplegies i situacions
assimilables.

▪

Els scooters: Els scooters són vehicles elèctrics motoritzats que
utilitzen les persones amb mobilitat reduïda. Actualment, l’accés dels
scooters als vehicles de transport públic planteja diversos reptes:
demanda addicional d’espai a l’interior del vehicle; les característiques
acreditades que han de complir els scooters per ser vehicles segurs; i el
risc de caigudes que els scooters poden patir com a conseqüència de
frenades o canvis de velocitat. Caldrà fixar els estàndards d’acreditació
dels scooters per a la seva utilització al transport públic, així com les
condicions de seguretat i de les assegurances, que en permetin el seu
ús en condicions òptimes i raonables.

▪

Identificació de la línia d’autobús: Tal com s’ha indicat a la secció
anterior, es produeixen incompliments en el camp de les persones amb
discapacitats
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sensorials.

Actualment,

s’estan

fent

proves

pilot

d’infoaccessibilitat (en el marc d’un projecte de col·laboració entre la
Fundació Vodafone, Ilunion-ONCE i TMB) per a trobar solucions
tecnològiques que permetin a les persones cegues una mobilitat més
autònoma, com per exemple identificar quin és l’autobús (línia i
destinació) que s’atura a la parada en cada cas concret. Aquest és un
aspecte que caldrà treballar des del vessant tècnic, administratiu i dels
usuaris, per tal de trobar una solució útil, assumible econòmicament i
perdurable en el temps. A les zones menys denses, es plantegen
situacions múltiples que també caldrà resoldre de forma integrada. Els
resultats d’aquests projectes de R+D+I s’hauran de fer extensius, en un
futur proper, també a les línies interurbanes.
▪

Ubicació de parades interurbanes: Algunes línies interurbanes de bus,
tenen les seves parades sense connexió amb espais urbanitzats. En
alguns casos estan situades al mig d’una rotonda; en d’altres, al voral
d’una carretera sense voreres que connectin de forma harmònica, amb
el municipi més proper. Aquestes parades són clarament inaccessibles
tant per a les persones amb cadires de rodes, usuàries de scooters, per
a les persones cegues i amb molt baixa visió. De forma molt prioritària,
cal coordinar els recursos i les administracions perquè, com a mínim,
l’espai entre la parada i el municipi més proper sigui practicable. Del
contrari, es produeix una situació d’inaccessibilitat radical que, ni sota la
llei anterior i, molt menys, sota el paraigües de l’actual, és acceptable.
En el cas concret de les parades situades en una rotonda, i tenint en
compte que han proliferat al nostre país especialment a partir dels anys
90, són una barrera arquitectònica, pràcticament insalvable, per a les
persones cegues i amb deficiències visuals greus. Per aquestes
persones, els hi impedeix conèixer el flux del trànsit, impedeix la
mobilitat a peu perquè no hi ha seguretat en la simetria de les voreres en
cas de ser-hi, i no permet seguir un patró d’orientació més o menys
rectilini a aquestes persones. Els sistemes de navegació actuals (google
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maps, navigon, blind square, mapps, i d’altres) no ofereixen cap element
descriptiu suficient ni seguretat, com perquè les persones cegues i
deficients visuals, puguin moure’s per les rotondes, si més no, en
condicions de practicabilitat. Quan les rotondes estan fora d’àrees
urbanes i per tant, l’espai no està urbanitzat, aleshores la ubicació de
parades d’autobús en un espai com aquest genera una barrera
arquitectònica, absolutament insalvable. El nou codi d’accessibilitat i els
estàndards tècnics en l’elaboració de normes i de propostes, s’hauran de
plantejar si hi ha o no, formes de combinar l’ús de les rotondes i els seus
beneficis innegables per a la mobilitat, amb l’accessibilitat.
▪

Altres elements d’informació a l’autobús: L’equipament progressiu
dels autobusos amb bucle magnètic i el disseny dels protocols de
manteniment, han de ser també els aspectes que configuraran els nous
plans d’accessibilitat. Així mateix, caldrà dotar progressivament els
autobusos de pantalles col·lectives i/o individuals, per tal d’assegurar la
recepció de missatges per megafonia, si és el cas. La megafonia, sigui
de forma col·lectiva i/o individual, ha de ser activable a demanda de
l’usuari que així ho necessiti. Caldrà estudiar el sistema tècnic que des
del punt de vista del cost sigui raonable, útil i durador. I que d’acord amb
les persones usuàries, realment, serveixi.

▪

Serveis de taxi: A diferència del transport públic ferroviari o per
carretera, el servei de taxi es tracta de forma conjunta, donant cabuda a
totes les tipologies de discapacitats. L’espai disponible per a cadires de
rodes i/o cotxets de nadons, el taxímetre audible i el bucle magnètic són
les eines que avui esdevenen més necessàries per a resoldre les
situacions d’accessibilitat que es plantegen. En aquest sentit, la llei de
1991 i el decret de 1995 (Codi d’Accessibilitat) ja preveien un nombre de
taxis adaptats per franja d’habitants a cada municipi. La llei
d’Accessibilitat del 2014 no preveu explícitament com cal plantejar
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l’accessibilitat al servei de taxi. No obstant, l’article 3 de la llei del taxi
preveu explícitament el dret de les persones amb discapacitat per fer ús
d’aquest servei en igualtat de condicions, a través del reconeixement del
principi de l’accessibilitat. De la mateixa manera, l’article 38.2 del
Reglament del taxi estableix que el taxista no pot negar-se a prestar el
servei, ni a les persones usuàries de cadires de rodes, ni a les persones
cegues acompanyades de gos pigall, ni per les cadiretes de nens. La
disposició

addicional

quarta

del

mateix

reglament

estableix

l’obligatorietat de col·laboració de les administracions públiques perquè,
especialment, les persones usuàries amb cadira de rodes, puguin fer ús
del servei de taxi. En aquest sentit, mentre la flota de taxis adaptats no
arribi al 2% del total de vehicles de taxi, els vehicles adaptats queden
eximits de l’obligació de respectar els dies de descans, sempre que
s’utilitzin per a finalitats de transportar persones amb cadires de rodes.
El problema rau en el fet que els vehicles no adaptats, poden tenir
dificultats per al transport de les cadires de rodes; i malgrat tot, els
taxistes, d’acord amb l’article 38, no s’hi poden negar. Cal que en
aquests aspectes s’imposi sempre el sentit comú. La persona amb
cadira de rodes, es veu obligada, a la pràctica, a demanar un taxi
adaptat. El simple fet de no poder requerir el taxi en condicions
ordinàries, dissuadeix usuaris potencials d’utilitzar-lo. Per altra part, quan
el titular de la llicència té descans, és provable que no mostri una gran
disponibilitat per a treballar de forma esporàdica per a fer servei a una
persona amb cadira de rodes. I, finalment, el fet que els serveis de taxi,
sovint s’agrupen a l’entorn d’empreses o de cooperatives, fa encara més
difícil trobar taxis adaptats lliures.
Des de la redacció d’aquest estudi apostem per estendre la col·laboració
interadministrativa que es preveu a la disposició addicional quarta del
reglament, a les empreses i cooperatives del taxi, de forma que,
específicament per als serveis de taxi adaptat, empreses i cooperatives
puguin compartir informació, per tal de servir l’interès general, que no és
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altra que el de poder oferir el màxim nombre de taxis adaptats, a les
persones que els necessiten.
Creiem també, que cal endegar alguna línia d’investigació, per treballar
perquè aquelles persones que necessiten taxi adaptat, no s’hagin
d’identificar o significar, i puguin per tant, fer ús del servei ordinari de
taxi. A Londres, els taxis permeten fàcilment donar resposta a aquestes
necessitats, gràcies al seu disseny especialment adequat per aquestes
finalitats. Catalunya és un país amb característiques diferents: caldrà en
tot cas, estudiar la forma que els taxis ordinaris puguin donar resposta
raonable a aquestes necessitats.
En el procés d’adaptació tecnològica, tal com ja es preveu a la disposició
addicional cinquena del Reglament del taxi, es recomana que de forma
progressiva, i d’acord amb el pla d’accessibilitat al taxi que es vagi
endegant, s’aposti clarament per la instal·lació de bucles magnètics i de
taxímetres parlants a tots els vehicles. Aquests serveis fomenten una
plena accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.
▪

Portals web i apps: La informació sobre l’oferta del transport públic com
són els horaris, els itineraris, les rutes, així com la compra de bitllets i
altres, són àmbits fonamentals per a una bona accessibilitat al transport
públic. L’auditoria que s’ha dut a terme (veure annex 3.2) per determinar
les funcionalitats bàsiques dels grans operadors del transport públic a
Catalunya, posa de relleu la clara inaccessibilitat d’alguns d’ells. Els
informes que s’annexen, proposen també les solucions que actualment
semblen més adients sota els criteris de les normes WAI3 i d’usabilitat
amb lectors de pantalla. El cost d’implementació de les solucions als
webs és relativament baix, raó per la que, tant des del punt de vista de la
informació, com de la importància objectiva que té des del punt de vista

3

WAI (Web Accessibility Initiative), és la comissió de l’organisme internacional W3C (World

Wide Web Consortium) que estableix les directrius i requeriments tècnics necessaris per
garantir l’accessibilitat dels llocs web.
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de l’accessibilitat, aquesta esdevé actualment, una qüestió prioritària en
els futurs plans d’accessibilitat. Al mateix nivell, les aplicacions per als
mòbils (apps) no es dissenyen pensant en l’accessibilitat. Aquest fet
comporta un cost d’adaptació addicional quan volen fer-se accessibles.
No obstant, hi ha exemples d’algunes apps, com la de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, que han estat dissenyades per a ser
accessibles d’entrada i per tant, no hi ha costos addicionals de
desenvolupament.
▪

Interposició de reclamacions: Si bé aquest punt es podria incloure a
l’accessibilitat web o de les apps, cal considerar-lo com un apartat
independent, perquè està concebut, de forma especial, des de la
perspectiva de la defensa dels drets individuals quan aquests hagin estat
vulnerats. I, en tot cas, el tractament ha de ser homogeni per a tots els
espais de servei públic. En aquest sentit, tant els webs com les apps,
han d’incloure els enllaços, clarament identificables i accessibles, perquè
qualsevol usuari o usuària, pugui interposar una reclamació o una petició
d’informació. Actualment, no és una qüestió fàcil a bona part dels webs.
De fet, la possibilitat de reclamar en condicions, permet tenir un
termòmetre, molt més actualitzat, sobre el grau de satisfacció de les
persones usuàries del transport públic i permet prioritzar també si
s’escau, quins són els àmbits d’actuació des de la perspectiva de
l’usuari. El bon disseny del sistema de reclamacions permet, des de la
perspectiva de l’accessibilitat, que sense la necessitat de desplaçaments
innecessaris, es pugui posar en coneixement de les operadores del
transport públic, aquelles reclamacions generals i/o específiques sobre
l’accessibilitat que afectin un determinat mode de transport. Aquesta
funcionalitat ja existeix, però cal fer-la especialment visible i accessible
per a tothom. Cal esmentar també, la necessitat que el personal
d’atenció al client, de les operadores del transport, tingui els nivells de
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formació adequats, per atendre adientment, les persones amb
discapacitats.
▪

Formació del personal: La formació en matèria d’accessibilitat i en el
tracte adequat que han de rebre les persones amb discapacitat, és un
factor clau i absolutament determinant per millorar la qualitat del servei i
la percepció de l’usuari sobre un determinat mitjà de transport.
Conductors, personal de les estacions i/o de manteniment, han de tenir
la formació específica que els permeti com a mínim:
1. conèixer de primera mà quines són les actuacions i mesures
d’accessibilitat previstes per l’empresa: el què, el com i el perquè del
que hi ha i del que no hi ha. Exemple: el personal ha de conèixer què
és un bucle magnètic i si està o no a disposició de l’usuari en algun
punt de les instal·lacions o els combois.
2. adquirir les habilitats bàsiques per tractar adequadament les
persones amb discapacitat. Cal entendre les necessitats especials
que comporta un determinat tipus o grau de discapacitat per tal de
guanyar l’empatia necessària i actuar amb correcció i naturalitat.
Exemple: el servei Atendo de Renfe.
El nostre treball amb els grups focals confirma que un personal format i
sensibilitzat, és el més ben valorat per l’usuari, fins el punt de compensar
mancances tècniques. Cal protocol·litzar els estàndards d’aquesta
formació i el manteniment dels coneixements, per garantir la qualitat del
servei públic o assimilat.

▪

Seguretat i emergències: La previsió dels plans de contingència va poc
vinculada a la tecnologia. De fet, és molt provable, que en situacions
d’emergència, les eines tecnològiques fallin. En aquest cas, la
protocol·lització de les situacions i dels plans d’emergència, tant per a
les persones amb discapacitats, com per als grups de risc, objectivament
més vulnerables, cal que també formi part dels programes de formació,
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esmentats anteriorment, que ha de rebre el personal/treballador del
transport públic.

En conclusió, gràcies a la magnífica tasca d’una societat sensibilitzada amb la
igualtat d’oportunitats i d’una legislació que ha estat en plena sintonia amb
aquests objectius, el nostre entorn és bastant accessible. Les zones urbanes
amb més densitat ho són molt més que espais menys urbanitzats; i,
actualment, està més ben resolt l’àmbit de la supressió de les barreres
arquitectòniques, que el de les barreres de la comunicació.
Els canvis tecnològics que s’estan produint de forma continuada durant
aquestes dues darreres dècades, conviden a ser optimistes pel que fa a la
supressió de les barreres de la comunicació. Caldrà, per tant, adaptar els
esquemes de funcionament de les administracions públiques i els agents
privats, els marcs normatius i les eines de planificació, perquè la bondat de les
solucions tècniques, la seguretat per a tots i la igualtat d’oportunitats convisquin
en un nou entorn, de forma harmònica.
Així doncs, a partir d’una anàlisi de l’estat actual de l’accessibilitat, des de la
perspectiva de les persones usuàries i la visió dels experts, s’ha pogut
determinar quina és la realitat actual i els reptes que avui en dia, a grans trets
es plantegen.
Els nous paradigmes que es plantegen a l’entorn de l’accessibilitat suggereixen
millorar els plans d’accessibilitat, en tant que instruments al servei de la igualtat
d’oportunitats per a les persones. Els PAT, hauran d’ajudar a poder atendre
aquests reptes i situacions de forma efectiva i coordinada.

A la taula següent es mostren les principals necessitats de les persones amb
problemes d’accessibilitat per cada una de les etapes per tipologia de
discapacitat i el grau de compliment: GE: Grau elevat de compliment; IP:
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Incompliment parcial/variable (segons mode de transport); IE: Incompliment

Portals webs i APP no accessibles.
Manca d’informació prèvia

IP

IP

Papereria (díptics, plànols, horaris,...) no
accessibles per a tothom

IP

IP

Absència d’encaminaments

IP

IP

Distància entre vehicle i andana (GAP
vertical i horitzontal)

IP

IP

Manca d’utilització del sistema Kneeling
(autobusos)

IP

IP

Aproximació del vehicle (bus) a la
parada, degut a problemes externs o
propis del conductor

IP

IP

IP

IP

Falta de dispositius amb informació
sonora

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP
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IP

GE

No existeix informació en Braille,
pictogràfica o simbòlica

Manca d’informació sobre on validar el
títol i identificació del propers
serveis/línies

Intermodalitat

Descens del vehicle/comboi

A l’interior durant el viatge

IP

IP

Màquina expenedora de títols no
accessible

IP

Pujar al vehicle/comboi

Espera a la parada/estació

DETECTATS

Compra del títol de transport

PROBLEMES I MANCANCES

Arribada a la parada/estació

elevat, “-“: Sense valoració.

IP

IP

Comunicació deficient amb el personal,
per manca de formació i/o actitud.
Preses als usuaris i informacions no prou
clarificadores.

IP

Existeix soroll d’ambient i confusió amb
la informació de la megafonia (en el cas
que existeixi aquest sistema)

-

Il·luminació incorrecte dels espais
comuns i de pas

IP

IP

IP

-

-

-

-

Manca d’informació “accessible” durant
el servei: properes parades,...
Serveis a les estacions no accessibles:
WC, restauració,...

-

Mala qualitat de l’aire al recinte

-

Falta de vehicles adaptats a PMR

IP

IP

IP

Si s’escau viatjar de peu, manca
d’estabilitat durant el trajecte

IP

IP

IP

IP

IP

-

Impediment per a l’accessibilitat amb
discapacitats físiques*
*Inclou: al recinte i/o la parada, com ara: presència de
cantells/arestes en els itineraris i la pròpia parada; terres
lliscants; alçada de les finestretes d’atenció, distàncies
mínimes, escales amb petjades mínimes, contrast paret/terra,
passamans no continuo, manca d’ascensors..

GE

GE

Manca de seients en els espais comuns
de la parada/estació

GE

GE

Manca de personal auxiliar d’ajuda en
casos que portin: maletes,....

IP

Ajuda dels altres usuaris del transport
públic

IP
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GE

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

4. ELEMENTS

A

INTRODUIR

O

A

MODIFICAR

EN

ELS

PLANS

D’ACCESSIBILITAT AL TRANSPORT (PAT)
L’objectiu d’aquesta secció és oferir línies de guiatge per a redactar plans
d’accessibilitat al transport, que siguin útils, flexibles, raonables i assolibles.
La utilitat d’aquests plans s’ha de concretar amb la universalització progressiva
i pautada dels elements que fan un determinat mode de transport més
accessible.
La flexibilitat significa que les dificultats orogràfiques, la demanda o les
condicions pressupostàries, poden recomanar accelerar o moderar el ritme
d’adopció de les mesures d’universalització de l’accessibilitat.
La raonabilitat significa el compromís entre l’accessibilitat màxima, la
practicabilitat, el risc de la inaccessibilitat, la demanda i el pressupost.
L’assoliment comporta el disseny d’uns plans d’accessibilitat al transport que
objectivament siguin complibles.
El plantejament per a la redacció i funcionament dels PAT té un enfoc
bidireccional. Per una banda, cada operador/titular d’un mitjà de transport,
haurà de redactar un Projecte d’accessibilitat al seu mitjà de transport4 (PRAT).
L’operador o els operadors de transport que redactin el seu PRAT ho faran en
tant que titulars del mitjà de transport o concessió. La DGT, o l’òrgan en qui
delegui (ATM per exemple), haurà de validar-los en funció del seu grau de
coherència amb els Criteris Marc d’accessibilitat al Transport (CMAT), que
s’hauran redactat amb caràcter previ al PRAT i que en són el seu marc de
referència.
La DGT, o l’òrgan en qui delegui, per tant, dissenyarà els CMAT que per a cada
període que es consideri tècnicament adequat, suposin una millora objectiva en
les condicions d’accessibilitat i siguin raonablement assolibles.

4

Podran plantejar-se redaccions conjuntes o mancomunades
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Aquest enfocament de doble direcció té els objectius següents: unificar criteris
en el sector del transport; fer plantejaments realistes; homogeneïtzar els criteris
per a una bona accessibilitat; i procurar assegurar que la cadena de
l’accessibilitat no es trenqui per cap de les seves baules. Aquests objectius
poden experimentar alguna dificultat quan sobre un mateix espai (normalment
l’espai públic) hi conflueixen diverses administracions i titularitats. En aquests
casos,

caldrà

que

l’administració

titular

assumeixi

totes

les

seves

responsabilitats en la redacció i aplicació dels Plans d’accessibilitat, tal com ja
s’estableix a la Llei d’accessibilitat del 2014.
La llei d’accessibilitat del 2014 estableix l’obligatorietat que els municipis
aprovin els seus plans d’accessibilitat; que hi destinin partides pressupostàries
anuals per a eliminar les barreres existents, dins del marc dels objectius i
prioritats establerts en el propi pla d’accessibilitat; un pla de manteniment de les
mesures d’accessibilitat i la memòria justificativa que les actuacions que
s’emprenen a l’àmbit municipal, tenen en compte l’accessibilitat.

El transport públic té una evident component municipal i, en conseqüència, tant
dels articles específicament referits al transport, com pel que fa a l’obligatorietat
dels plans i de la seva revisió, se’n desprèn el mateix grau d’exigència.

La llei no fixa períodes concrets de revisió, perquè ja preveu que ha de ser el
propi pla, que tingui els mecanismes propis per al seu manteniment i
actualització.
En aquest sentit, des de la redacció d’aquest estudi, apostem perquè, tant la
revisió completa dels Criteris marc d’accessibilitat al transport, CMAT, que
redactarà la DGT o l’òrgan en qui delegui, com els Projectes d’accessibilitat al
Transport, PRAT, que redactaran les operadores del transport, tinguin un
període de vigència de 5 anys. Aquest plantejament s’inspira en 3 criteris:
superar el període d’un mandat polític municipal, donar temps raonablement
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llarg, sobre tot a les operadores de transport de petites dimensions, i tenir
perspectiva tecnològica suficient, per adoptar solucions que siguin duradores i
efectives des del punt de vista del cost econòmic de la implantació de les
mesures d’accessibilitat.
Aquesta proposta de període de temps obert, permet plantejaments diferents,
i, en aquest sentit, semblaria raonable que el termini de 5 anys, doni opció per
assolir solucions d’accessibilitat útils, duradores i tècnicament sòlides.
Per tal d’explicar amb més detall els elements que cal tenir en compte, s’ofereix
la visió del nivell de l’operadora del transport i el de la Direcció General del
Transport.

Nivells de la planificació

NIVELL DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS
La Direcció General de Transports, o l’òrgan en qui delegui, determinarà els
criteris i objectius a assolir dins d’un període quinquennal sobre els aspectes
bàsics de l’accessibilitat que cal implementar.
La determinació d’aquestes prioritats partirà principalment de:
-

criteris de risc;

-

demanda actual o potencial d’usuaris. Cal fer esment en aquest punt,
que es pren en consideració el concepte de la demanda potencial
perquè, tal com es desprèn de les conclusions de l’informe de les
persones amb mobilitat reduïda (annex 3.3.2), sovint els transports
públics no s’utilitzen a causa de les dificultats d’accessibilitat en algun
dels elements de la “cadena d’accessibilitat”, i per tant la valoració que
els PMRs fan del transport públic és sovint, força baixa.

-

Els criteris que es proposen i les línies de priorització per al període
quinquennal o el que s’acordi, hauran de proposar marcs d’actuació que
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siguin realment útils per a les persones més beneficiades per l’aplicació
dels criteris d’accessibilitat;
-

Raonabilitat. El marc d’actuacions bàsiques que es proposen ha de ser
assumible pressupostàriament i logística. El plantejament de marcs no
assumibles en el camp del transport generaria tensions innecessàries
que poden acabar en frustració, en qualitats baixes o defectuoses en
l’aplicació dels criteris, o en incompliments no desitjables;

-

Consens. Els marcs d’actuació i criteris quinquennals, han de tenir un
elevat grau de consens entre la Direcció General de Transports i el
sector de la discapacitat, a través de les seves entitats acreditades. Per
això, a grans trets, el modus operandi que es proposa per a la DGT, o
l’òrgan en qui se li delegui la competència, seria el següent:

A) La Direcció General o òrgan acreditat de l’administració, elaborarà un
informe bàsic sobre el grau d’accessibilitat tècnica al transport. Aquest
informe tindrà una naturalesa genèrica, i no haurà de fer referències
específiques a un determinat operador de transport, sinó que focalitzarà la
seva atenció en les condicions d’accessibilitat o inaccessibilitat per a cada
mitjà o modalitat de transport. Els casos particulars podran utilitzar-se
únicament, per a fer explícites les realitats d’inaccessibilitat o
d’accessibilitat deficient, que des de la DGT o òrgan equivalent, es
detectin des d’un punt de vista tècnic.
B) Aquest informe, també haurà de preveure els reptes bàsics a afrontar en el
proper quinquenni o anualitats acordades.
C) La Direcció General de Transports o òrgan equivalent, es reunirà amb les
entitats acreditades de la discapacitat, per compartir aquest informe previ i
repensar-lo, des de la perspectiva de les persones amb discapacitat.
Aquesta tasca de trobades, hauria de culminar amb uns acords que
serveixin per a l’elaboració dels criteris marc d’accessibilitat, acordats en el
si de la DGT.
D) Elaboració definitiva dels criteris marc d’accessibilitat. Aquests principis i
criteris marc d’accessibilitat al transport s’emmarcaran en el nou reglament
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o codi que desenvolupa la Llei d’accessibilitat del 2014 i s’hauran de fer
arribar a tots els operadors públics i privats de transport del nostre país.
Així mateix, aquests marcs i criteris d’accessibilitat al transport, també es
faran arribar a les entitats acreditades de la discapacitat, que hauran estat
part en el procés participatiu, per a la confecció de dits criteris marc
d’accessibilitat al transport.
E) Els criteris marc d’accessibilitat al transport, hauran d’estar redactats i en
vigor, com a màxim, dins dels 6 mesos següents des de l’entrada en vigor
del reglament o codi de la Llei d’accessibilitat del 2014. Fins llavors, es
continuarà aplicant el reglament de 1995, i el Real Decreto de 23 de
novembre de 2007, que regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació, per a l’accés i la utilització als mitjans i modes de transport
(Real Decreto 1544 de 23 de Novembre de 2007), en tot allò que no hagi
estat expressament derogat per la llei del 2014. L’esmentat Real Decreto
1544 és més actual i evolucionat que els annexos del Codi de 1995,
perquè transposa aspectes de directives comunitàries, així com els
conceptes i previsions de la Liondau de 2003. No obstant, en alguns
aspectes, es produeixen conflictes competencials entre la regulació
catalana i l’espanyola. El sentit comú ens diu avui que, atès que
actualment disposem d’una nova llei d’Accessibilitat, més actual que el
Real Decreto de l’Estat, en tot allò que aquest Decret estatal supera i
concreta de millor manera el Codi d’Accessibilitat, serà d’aplicació el Real
Decreto, fins que el nou reglament que desplegui la llei d’accessibilitat
catalana del 2014, no hagi entrat en vigor.
F) Anualment, la DGT o òrgan delegat farà un seguiment sobre el grau de
compliment dels criteris marc d’accessibilitat al transport. Aquest
seguiment haurà de partir dels objectius que s’hagin fixat per part del
departament, en la mesura del possible, consensuats i compartits amb el
sector de la discapacitat. Aquest seguiment anual tindrà l’objectiu de
monitoritzar el grau d’assoliment del PAT, de forma general, i
particularment, dels CMAT fixats per a cada quinquenni. L’avaluació
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d’aquests criteris marc, tal com s’indicarà posteriorment, s’haurà de fer
també amb els projectes d’accessibilitat al transport de cadascun dels
operadors.
La suma dels criteris marc d’accessibilitat i els Projectes d’Accessibilitat al
Transport, conformen el Pla d’accessibilitat al Transport (PAT = CMAT +
PRAT). L’avaluació anual es fa sobre el Pla d’accessibilitat al transport,
perquè és aquest l’instrument útil per tenir una visió global, completa i
coherent de les necessitats, reptes, i possibilitats en l’accessibilitat al
transport.
G) Quinquennalment, la DGTM farà una avaluació completa i detallada del Pla
d’accessibilitat al Transport, PAT, que servirà com a base per als propers
criteris marc d’accessibilitat al transport.
L’accessibilitat ha de partir de forma principal també, de cadascun dels
operadors. De fet, les inaccessibilitats es plantegen de forma concreta en
cadascun dels mitjans de transport, integrats en el seu entorn geogràfic,
orogràfic, demogràfic i, fins i tot, socioeconòmic. Per això, la detecció de
les inaccessibilitats concretes i les formes de donar-les-hi solució ha de
partir de les realitats que es presenten en cadascun dels mitjans i
operadors a Catalunya.
Per això, és menester que cada operador faci el seu projecte
d’accessibilitat

al

Transport,

que

concreti

els

elements

que

quinquennalment caldria resoldre i explicitar aquells altres elements
d’inaccessibilitat, que o bé per la seva dimensió, per la seva importància
relativa o per altres factors, no s’abordaran dins del període de vigència del
PRAT.

Per això, els operadors hauran de dur a terme les següents tasques:
A) Durant els 6 mesos posteriors a l’aprovació dels CMAT, cada operador
de transport, haurà de determinar els elements d’inaccessibilitat
concrets que afecten els àmbits de la seva titularitat i competència.
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Aquest llistat, que tindrà una vigència de 5 anys, prioritzarà les
actuacions a realitzar durant els propers 5 anys, dins dels CMAT.
B) Farà, sempre que sigui possible, una prospecció entre les persones
usuàries amb discapacitat d’aquest operador, dels elements principals
que suposen dificultats a l’accessibilitat per aquestes persones.
C) A partir de les consideracions fetes per part de les persones amb
discapacitat usuàries de l’operadora, i de l’enquesta d’accessibilitat a la
població usuària, elaborarà la proposta d’accessibilitat al Transport, o
projecte d’accessibilitat al Transport específic per a l’operadora. Aquesta
proposta o projecte d’accessibilitat al Transport, contindrà també el
calendari de subsanació d’inaccessibilitats.
D) L’operadora remetrà el PRAT a la DGT o òrgan delegat, perquè l’aprovi o li
faci les esmenes que cregui oportunes. L’objectiu és que la calendarització
per subsanar els elements d’inaccessibilitat es compleixi i pugui assolir-se.
E) Anualment, l’operador, remetrà a la DGT o òrgan delegat, un llistat, que
detalli el grau de compliment del calendari.
F) Quinquennalment, cada operador elaborarà una memòria justificativa sobre
el grau d’eliminació de barreres a l’accessibilitat, el seu impacte
pressupostari, els incompliments respecte de les previsions, en cas de serhi, i la justificació tècnica dels motius que objectivament n’han impossibilitat
el seu compliment. Així mateix, la memòria de tancament, contindrà una
enquesta significativa a la població usuària, sobre el seu grau de
satisfacció respecte a les millores que s’hagin dut a terme, o les barreres
que hagin estat eliminades. Si s’escau, pot incloure’s també, una
apreciació quantitativa o qualitativa, de les persones amb discapacitat,
usuàries del mitjà de transport en qüestió.
G) La DGT o òrgan delegat, emetrà la seva opinió motivada, sobre la memòria
justificativa de tancament del PRAT de cada operador.
H) L’inici del proper PRAT es produirà dins dels 6 mesos següents a
l’aprovació dels Criteris Marc D’Accessibilitat al Transport (CMAT).
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Aquest sistema bidireccional, però que també pot ser definit com a
“sistema circular”, té aspectes de transversalitat i de cooperació
interadministrativa que cal tenir en compte per al bon funcionament del
sistema.

En primer lloc, cal fer referència a la dimensió de les operadores del
transport. Sovint, la dimensió de les operadores és petita i no té personal
especialitzat. Aquest fet comporta que qüestions com les que es tracten en
aquest estudi, no siguin objectiu prioritari per a les operadores. De fet,
econòmicament, aquests són aspectes que afecten negativament el
compte

d’explotació

i

no

tenen

una

repercussió

econòmicament

significativa sobre l’increment de la demanda. Per tant, l’interès de
l’operadora en la supressió de les barreres de tota mena serà de
naturalesa humana, però difícilment, l’interès econòmic en aquestes
mesures serà un factor que hi jugui a favor. Tenint en compte la dimensió
de les operadores, així com les dificultats que empresarialment es puguin
seguir criteris d’economies d’escala, caldrà atendre la supressió de les
barreres també, des de la col·laboració econòmica de les administracions
amb les operadores, en tant que ens trobem en marcs de col·laboració
publico/privada, en pro d’un benefici mutu a 3 bandes: l’administració que
autoritza

les

concessions;

l’interès

empresarial

de

l’empresa

concessionada; i les persones usuàries i beneficiàries del transport, que
són la raó d’interès públic principal i que explica el motiu d’aquesta
proposta o estudi.

En segon lloc, cal referir-se a un aspecte també complex: les titularitats, les
administracions actuants i amb competències sobre l’àmbit de cada
operadora del transport. Llevat dels operadors ferroviaris i altres situacions
anàlogues, el transport públic o d’ús públic, discórrer per espais en els que
hi actuen diverses administracions i amb diverses titularitats. Algunes de
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les situacions que es presenten, només a mode il·lustratiu, són les
següents:
-

Carreteres estatals, de la Generalitat, i municipals. Fins i tot, carrers
veïnals. Autobusos i taxis poden circular per aquests espais i, en
aquests punts hi pot haver alguna parada. Aquestes parades poden tenir
elements d’inaccessibilitat.

-

parades d’autobús compartides. Hi pot haver parades d’autobús que
siguin de titularitat municipal, però que hi hagi diversos operadors de
transport que s’hi aturin. Pot donar-se el cas, de parades que siguin de
la titularitat d’un determinat operador, però que hi hagi altres operadors
que s’hi aturin.

-

Hi pot haver situacions en les que la marquesina sigui de l’operadora, i
l’espai públic del municipi, de la Generalitat o de l’Estat.
Des de la perspectiva dels PAT, la importància d’aquestes situacions
radica únicament en com afecta aquesta circumstància a la redacció del
PRAT. Des de la redacció d’aquest estudi, considerem que cada
operadora del transport s’ha de fer càrrec de tots aquells aspectes de la
seva titularitat; i, tant al PRAT, com a la memòria justificativa sobre el
grau de compliment de les previsions, caldrà fer-hi constar, en forma de
llistat únicament, aquelles barreres a l’accessibilitat detectades que
siguin competència d’altres administracions. Serà responsabilitat de la
DGT o l’òrgan en qui delegui, fer conèixer aquests llistats que formen
part del PRAT, a cadascuna de les administracions titulars o competents
per raó de la matèria.

Finalment, cal fer esment de forma breu, al sector del taxi. El sector del
taxi s’assimila en part al transport de viatgers per carretera, en el sentit,
que s’ofereix per part d’operadors privats. No es produeix concessió,
sinó que el servei s’ofereix en règim de competència lliure entre els
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taxistes. No obstant, cada operador privat, ha de tenir una llicència, que
l’acredita com a responsable del servei de naturalesa pública, i que per
tant, ha de complir amb un seguit de condicions. Cada municipi
determina el nombre de llicències de taxi que autoritza, a partir d’una llei
de la Generalitat que estableix el nombre de llicències per habitants. I,
finalment, l’Àrea metropolitana té la competència municipal delegada,
per part de tots els municipis que en formen part, per establir les
condicions i el règim de llicències, dins del seu espai. Finalment, en
aquesta situació de complexitat de relació publico/privada, s’hi afegeix la
possibilitat que el titular d’una llicència contracti treballadors perquè
condueixin el taxi, per exemple, durant les 24 hores del dia, i aprofitar
així al màxim, el potencial del vehicle.

La pregunta òbvia és si cal o no exigir a cada titular de llicència, el seu
pla d’accessibilitat. L’obvietat de la pregunta es contesta de la mateixa
manera òbvia: no, no es pot exigir a cada titular de llicència que faci el
seu pla d’accessibilitat. Creiem que en aquest cas, són els ajuntaments
qui han de redactar aquests plans d’accessibilitat. En el cas de l’Àrea
metropolitana, ha de ser aquest organisme qui el redacti.

No obstant, les especificitats que caldria tenir en compte són:
A) en la confecció del llistat d’inaccessibilitats, cal tenir en compte també
l’opinió dels taxistes. Per això, es demanarà a les diverses
associacions empresarials o cooperatives en les que s’agrupen, que
elaborin un petit llistat d’inaccessibilitats.
B) l’Ajuntament o l’Àrea metropolitana, segons s’escaigui en cada cas,
es reunirà amb el sector de la discapacitat, o si es tracta de petits
municipis, tal com els defineix la llei del 2014, podran mancomunarse els processos de participació del sector de la discapacitat, sigui
entre alguns petits municipis, a través del Consell comarcal, o de les
vegueries, si així s’escaigués.
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Els plans d’accessibilitat al taxi formaran part del PAT, però també
formaran part dels plans d’accessibilitat de cada municipi o de l’Àrea
metropolitana, si és el cas.
Creiem que amb aquests plantejaments, s’ofereixen marcs de
flexibilitat i de generació de valor a l’espai públic i també, tant a les
persones amb discapacitats, com a la ciutadania en general.
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5.

TENDÈNCIES DE FUTUR I PROPOSTES EN LA RELACIÓ ENTRE

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
Aquest apartat, aborda dues situacions relacionades i complementàries que
l’administració pública i els agents privats haurien de tenir en compte. Per una
banda, les tendències de futur que s’estan produint en l’àmbit de la mobilitat i,
en conseqüència, la seva relació amb l’accessibilitat. Per l’altra, aquests canvis
que més aviat que no pas tard, afectaran la mobilitat i la seva relació amb
l’entorn i amb les persones, precisaran de nous enfocaments en la governança
de l’accessibilitat. En la mesura que les administracions públiques siguin
conscients i estiguin alerta d’aquests canvis, podran anticipar adequadament el
grau i el contingut de la regulació pública, que eviti discriminacions
innecessàries i fomenti una societat plenament inclusiva.
Per això, seguidament, es llisten les tendències més provables al camp de la
mobilitat, en el context de l’accessibilitat:
▪

El vehicle elèctric: Els avantatges ambientals del cotxe elèctric són
evidents i, per tant, s’imposarà de forma majoritària a les zones urbanes en
primer lloc i progressivament, a la resta de territoris. La solució actual 5, que
proposa la incorporació de soroll quan els vehicles circulin a baixa velocitat,
és una possibilitat que cal estudiar de forma crítica, tant per la diversitat de
situacions en les que una persona cega pot creuar un carrer o una
carretera, com per la preservació dels elements mediambientals a les grans
ciutats. En aquest sentit, segurament només solucions tecnològiques
poden substituir adequadament, la funcionalitat que actualment fa l’oïda.

5

El “Reglamento sobre el nivel de sonido de los vehículos motorizados” de la UE (EU 540 /

2014), estipula que es obligatorio instalar un sistema acústico de alerta o AVAS (Acoustic
Vehicle Alerting System) en los vehículos eléctricos e híbridos. Los fabricantes de coches
deberán incluir este sistema de alerta en sus nuevos modelos de coches eléctricos a partir del
1 de julio de 2019. Además, todos los vehículos eléctricos e híbridos nuevos deberán incluir
este sistema a partir del 1 de julio de 2021. (Font: EBU-European Blind Union Newsletter, Núm
112, Gener-febrer 2017)
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Les solucions que es dissenyin han de tenir un caràcter universal, no
només entre les persones cegues i de baixa visió, sinó per a moltes
persones que no ho són, però que tenen dificultats auditives.
▪

Nous sistemes de transport i mobilitat col·lectiva: L’ús del cotxe
compartit (Carpooling) és una de les solucions, per a l’usuari d’aquest
mode, que permet tenir un estalvi econòmic (es divideix el cost entre
diverses persones), i alhora ser més sostenible (menys nombre de vehicles
circulant). Aquesta opció, que ja és una realitat actualment, ho serà encara
més quan es comenci a restringir el nombre de vehicles privats a les
ciutats. Quan el Carpooling es fa entre amics o persones conegudes, ens
movem dins de l’esfera privada. No obstant, quan noves formes de negoci
emergeixen des de les xarxes socials, com a forma de buscar aquella
persona que pugui necessitar del mateix recorregut per a compartir, i a
canvi d’una contraprestació econòmica, la persona titular del vehicle entra a
formar part de l’àmbit d’un negoci legítim. En aquest sentit, les plataformes
de

vehicles

privats

que

ofereixen

transport,

acaben

esdevenint

competència als taxistes i, en tant que activitat remunerada i de naturalesa
contínua, tenen també, una component de naturalesa pública. La tendència
actual d’aquestes plataformes de transport es créixer i, per tant, per la
relació qualitat/preu, les associacions de consumidors les legitimaran i més
aviat d’hora que no pas tard, formaran part habitual del nostre panorama de
la mobilitat col·lectiva. Molt probablement, i amb els períodes de transició
necessaris, el sistema de taxis, tal com el tenim concebut actualment,
haurà de conviure amb noves formes de negoci més eficients, col·lectives i
més econòmiques. L’administració pública, no obstant, haurà de garantir en
la mesura que sigui possible, que aquest tipus de prestacions no són
discriminatòries per a cap col·lectiu actual o potencial d’usuaris. I, per això,
caldrà estipular les condicions que han de reunir els vehicles perquè ningú
sigui

discriminat

i

tothom

pugui

fer-ne

ús.

Aquesta

intervenció

administrativa, molt probablement implicarà un grau important de
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desregulació d’horaris i pot ser fins hi tot de llicències, però serà molt més
estricte en l’establiment de les condicions del vehicle i en la certificació de
la formació i aptituds del personal.
▪

El vehicle com a servei de transport “Car as a Service”: Les grans
tendències sobre la mobilitat apunten a un canvi en la concepció del vehicle
com a element patrimonial. De fet, a les grans conurbacions, l’ús del
vehicle és cada vegada menor; i la ciutadania que té vehicle propi, sovint
l’utilitza només durant els caps de setmana. El cost de compra del vehicle,
així com la pèrdua de valor immediat que es produeix des del mateix
moment de la compra, a més de les condicions per a la mobilitat cada
vegada més restrictives, a l’interior de les ciutats, provoca que actualment,
una part significativa del públic jove i de mitja edat decideixi no comprar
vehicle, i llogar-lo quan el necessita (Carsharing). Aquest fenomen es
produirà de forma cada vegada més creixent. Aquesta nova perspectiva
suposa que el vehicle deixa de ser un bé de propietat privada, per
convertir-se en un element de suport al servei de la mobilitat, amb unes
determinades especificacions. En conseqüència, la possessió del vehicle
deixa de ser important i, en canvi ho és, a quin lloc la persona decideix anar
(element de posicionament personal), o quin valor afegit obté gràcies al
transport. Des d’aquesta perspectiva, cada persona i cada família escollirà
el vehicle que en cada cas i situació millor s’ajusti a les seves necessitats.
En aquest sentit, i des de la perspectiva de la discapacitat, caldrà dissenyar
els protocols i mesures que obliguin les companyies automobilístiques, a
disposar de vehicles adaptats suficients i que el cost de les adaptacions, no
suposi un sobre cost a les persones amb discapacitat. El fenomen del cotxe
com a servei per a la mobilitat tindrà èxit a les ciutats, si bé, amb períodes
transitoris més o menys llargs, i s’imposarà a la resta de territoris no
urbans, a mesura que la connectivitat tecnològica, fomenti encara més, el
teletreball i el reequilibri territorial.
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▪

Conducció autònoma: Finalment, tot sembla indicar que la conducció
autònoma dels vehicles privats anirà també prenent cos en els propers
anys. També amb tota probabilitat, el transport públic (transport
ferroviari, transport per carretera i, el que avui en podríem anomenar
com a transport a demanda) s’incorporaran progressivament a aquesta
tendència imparable. En el procés de pensar la conducció autònoma, cal
plantejar i planificar-ne l’accessibilitat, per tal que la incorporació tant de
les persones amb mobilitat física reduïda, com les que tenen afectades
les capacitats sensorials, puguin quedar incorporades com a Ciutadans
de Primera, a aquest canvi tecnològic, i així, gaudir de les mateixes
oportunitats que la resta de la població. En aquest sentit, el disseny
universal permet la reducció de costos en la producció de productes en
condicions d’economia d’escala, alhora que socialitza el cost de la
discapacitat entre el conjunt de la ciutadania. En termes de valor afegit,
semblaria indubtable que la incorporació dins del disseny tecnològic de
la superació de les situacions generades com a conseqüència de la
discapacitat,

és

molt

superior

que

el

de

produir

adaptacions

específiques, una vegada el producte ha entrat ja en el mercat. En
aquest sentit, cal que l’administració pública de les grans ciutats i de les
nacions, formi part, d’una manera o d’una altra, dels processos de
recerca que les empreses estan duent a terme, per assolir aquests
objectius.
En conclusió, l’anàlisi de la legislació del 1991 i del reglament que la
desenvolupa, del 1995, són només elements indicatius de la filosofia inclusiva
que ha d’impregnar l’acció pública i privada de la nostra societat. No obstant,
els canvis tecnològics que s’estan produint actualment, obliguen l’administració
a fer quelcom que no ha fet fins ara: analitzar els canvis, anticipar-se i actuar de
forma cooperativa amb els agents privats, en els processos de recerca i
implementació de solucions, perquè el disseny universal garanteixi la igualtat
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d’oportunitats per a tots, sense costos addicionals de recerca específica per a
l’accessibilitat.
Igualment, la cooperació tècnica i dels usuaris recomana que en molts casos,
solucions de baix cost i sense perfil tecnològic, però realment molt útils
s’apliquin de forma prioritària i immediata per a garantir l’accessibilitat.
Finalment, la formació del personal i l’accés a la informació sobre el transport i
la mobilitat, són les garanties d’igualtat d’oportunitats, perquè cada persona
individual adopti les decisions sobre la seva mobilitat que cregui més
convenients o necessàries.

El conjunt de totes aquestes consideracions ha de plasmar-se en els plans
d’accessibilitat que preveu tant la Llei 13/2014 de 30 d’octubre, com el
reglament que la desenvoluparà.
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6.

CONCLUSIONS

L’objecte d’aquest document ha estat el d’aprofundir sobre la llei i el reglament
d’accessibilitat que són vigents a data d’avui; identificar les situacions i els
reptes d’accessibilitat que es plantegen en el camp del transport a Catalunya;
contribuir al model dels nous plans d’accessibilitat al transport, amb la finalitat
que siguin manejables i útils; compartir les grans tendències de futur en el
camp de la mobilitat i la seva relació amb l’accessibilitat; i, finalment, compartir
les tendències de futur en els camps del transport i de la mobilitat.
L’opinió dels experts en diversos sectors, i la dels usuaris en el transport públic,
que s’ha recollit a través de grups focals per tipologia de discapacitats, així com
les enquestes posteriors per afinar més, en els aspectes més controvertits,
formen part de la tasca de suport que intenta donar solidesa a aquest estudi.
Un dels aspectes que cal valorar més positivament, és l’aprovació de la Llei
20/1991 de supressió de barreres arquitectòniques, i el reglament que va
desenvolupar-la, conegut amb el nom de Codi d’accessibilitat (Decret
135/1995, de 24 de març). Aquest marc normatiu va desenvolupar el model
d’accessibilitat a Catalunya que ha estat vigent fins l’aprovació de la nova Llei
d’accessibilitat 13/2014, de 30 d’octubre.
La llei i el codi d’accessibilitat han fet possible que Catalunya sigui un dels
territoris més accessibles del món, des de la perspectiva de la supressió de les
barreres arquitectòniques i que les perspectives perquè en el futur aquesta
tendència es mantingui i millori són raonablement bones. No obstant, s’observa
que previsions molt importants de les normes no s’han complert en cap cas;
d’altres han assolit graus de compliment parcial; i algunes, s’han complert des
de la literalitat de la norma però no s’han actualitzat, de forma que el resultat ha
estat la inaccessibilitat. La manca d’homogeneïtat en els encaminaments; la
manca de criteri sobre on cal ubicar els bucles magnètics; la manca de
connectivitat entre espais urbanitzats i els mitjans de transport públic; a les
barreres que existeixen per a les persones amb mobilitat reduïda; i per la tasca
que s’hauria hagut de fer i no s’ha dut a terme, en la supressió de moltes de les
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barreres de la comunicació que afecten les persones amb discapacitats
sensorials. En aquest sentit, cal valorar molt negativament la poca sensibilitat
que les administracions públiques han tingut en la construcció de les rotondes,
que si bé per a la circulació rodada funcionen com un descongestionador del
trànsit, per a les persones amb deficiències visuals i ceguesa són una dificultat,
sovint insalvable, especialment, si estan en espais poc urbanitzats. No obstant,
malgrat aquests elements clarament negatius, el grau de compliment de la llei i
del codi és força raonable, i, el que és més important, que la supressió de
barreres arquitectòniques, sobretot a les ciutats i grans municipis, és força
acceptable. La gran assignatura pendent continua essent la supressió de
les barreres de la comunicació. Si la llei i el reglament haguessin tingut un
grau de compliment més elevat, s’haguessin desenvolupat els plans
d’accessibilitat als municipis com es preveia a la mateixa llei i al Codi
d’accessibilitat, i s’haguessin actualitzat els criteris, d’acord amb la ràpida
evolució tecnològica que s’està vivint i que continuarà en els propers anys,
Catalunya hauria estat un veritable model a seguir. Malauradament, Catalunya
és actualment encara tributària de la recerca tecnològica puntera que es
desenvolupa a altres Estats i, per tant, en les línies de treball actuals, no hi ha
perspectives d’esdevenir capdavanters, si no es fan apostes molt fermes per la
recerca que posicionin Catalunya com un dels referents mundials, en la
utilització de la “smart Technology” al servei de les persones. La plataforma del
Mobile World Congress i del Mobile world Capital, així com altres plataformes
de l’anella universitària, poden fer possible la capitalització d’aquest avantatge
competitiu en favor de tota la ciutadania del nostre país, sense exclusions.
Els criteris i les opinions dels experts i dels usuaris, constitueixen l’eix central
de les preocupacions en matèria d’accessibilitat. El denominador comú de tots
ells s’estructura a l’entorn de la seguretat i de la consistència o previsibilitat.
Així, per exemple, l’especificació dels estàndards pels scooters, i l’acreditació
de les persones que tenen dret a utilitzar-los; la supressió de totes les barreres
d’accessibilitat (físiques, i de la comunicació) als transports públics i als
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elements que els hi són relacionats, com les estacions o parades; la
senyalització de les andanes dels trens i metros d’acord amb criteris inequívocs
i uniformes a tot el territori; o l’adequació dels elements principals dels mitjans
de transport i dels punts d’informació amb anells magnètics, són aspectes que
formen part de les demandes que la recentment aprovada Llei d’accessibilitat
del 2014 i el reglament que la desplegarà hauran d’encarregar-se d’aplicar.
Els Plans d’accessibilitat al Transport (PAT) s’inscriuen en el marc dels plans
d’accessibilitat que la Llei d’accessibilitat del 2014 preveu i exigeix a
administracions públiques, concessions i operadors privats. Amb la finalitat de
procurar que aquests PAT siguin útils, raonables, flexibles i assolibles, s’ha
proposat una metodologia bidireccional. L’administració concedent del permís
per a la prestació del servei de transport, serà la responsable d’elaborar els
Criteris marc d’accessibilitat al transport (CMAT), mentre que cadascun dels
operadors del transport, elaborarà la seva proposta concreta d’accessibilitat al
mitjà de transport del que en sigui titular, PRAT. Sota la metodologia que es
proposa, el PAT està conformat per la suma del CMAT i del PRAT. La idea
final és que la suma dels 2 documents, en un entorn cooperatiu, tingui un
resultat superior al que es deriva del sumatori dels factors de la suma. L’interès
públic recomana plans d’accessibilitat al transport útils que amb caràcter
universal, iguali la ciutadania en drets, en deures i en oportunitats en la
mobilitat.
Els avenços tècnics de caràcter interdisciplinari revolucionen l’accés a la
informació, a les persones amb discapacitats sensorials. Cal que les decisions
que s’adoptin per fer accessibles aspectes de la comunicació, que fins ara eren
molt difícils per a les persones amb sordesa o amb ceguesa, tinguin prou
solidesa com per oferir un benefici clar, durador i amb un cost assumible per les
administracions que hagin d’aplicar-les.
La millor opció actualment, és la combinatòria d’elements tradicionals i de
tecnologies combinades. En aquest sentit, la formació del personal per
protocol·litzar el tractament de persones amb discapacitats continua essent
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l’aspecte que més i millor pot ajudar, davant de situacions complexes. Cal ja
actualment i molt més en el futur, que les persones amb discapacitat, disposin
dels recursos i dels mecanismes per tenir una formació de qualitat en l’ús
eficient dels mitjans tecnològics. De fet, la tendència de futur imparable per a
tots, però de manera molt particular en el cas de les persones amb
discapacitat, serà la utilització de tecnologies altament complexes i sofisticades,
on la combinació de la intel·ligència artificial, tasques mecàniques que
substituiran les dificultats de les persones amb discapacitats, i la gradació de la
utilització d’aquests mecanismes tecnològics, en funció de criteris d’eficiència,
precisaran de programes de formació altament qualificats.
La concepció universal de l’accessibilitat permet donar cabuda a les múltiples
manifestacions de les limitacions físiques o sensorials, que no només són
congènites, sinó que sovint són temporals i més probables en les edats
avançades.
És per això, que tal com s’ha indicat, els reptes tecnològics que vénen i les
noves formes de mobilitat requeriran de la cooperació pública/privada perquè
tothom tingui dret a la utilització dels mecanismes per a la mobilitat en igualtat
de condicions. L’administració en tot cas, sempre haurà de vetllar perquè ningú
en quedi exclòs.
Finalment cal remarcar que, si bé a l’àmbit de les persones amb discapacitats
motrius s’ha fet molta feina i la perspectiva és que la supressió de barreres
arquitectòniques continuï a bon ritme, les barreres per a la comunicació, que
afecten de forma molt principal les discapacitats sensorials i cognitives, tenen
un llarg camí per recórrer. La combinació dels mètodes més tradicionals (com
ara la sensibilització i formació del personal), i una aposta molt seriosa per la
tecnologia, són les eines que poden transformar, en molts casos, aquestes
discapacitats en fets de molt escassa rellevància.
El document ha tingut per objecte contribuir al coneixement de la situació actual
de l’accessibilitat del transport a Catalunya i ofereix línies d’actuació que poden
ser útils en els propers anys.
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7. AGRAÏMENTS
La redacció d’aquest document vol destinar les línies finals a agrair molt
sincerament, les aportacions de tothom.

Els grups de persones amb discapacitats físiques, visuals i auditives, que
generosa i gratuïtament, han vingut a compartir els seus neguits per contribuir
de forma positiva a la millora de l’accessibilitat. Totes aquestes persones saben
que no es produirà un canvi immediat, però totes elles estan convençudes, que
el seu gra de sorra és indispensable perquè l’accessibilitat entesa com a
disseny universal per a tothom, només serà una realitat, si tots ells decideixen
ser actors compromesos amb el seu futur i amb el de les generacions que
vindran.
Cal agrair també, l’opinió inestimable dels experts que van participar en una
reunió de treball de profunditat que va contribuir a donar perspectiva de present
i de futur a les línies d’actuació previsibles. La seva col·laboració va ser
especialment important també, per contextualitzar part de les preocupacions
dels grups d’usuaris que van participar en el procés.
Sense l’expertesa d’empreses com Tothomweb o Access Friendly, hauria estat
molt difícil aportar coneixements i informes tècnics de gran vàlua per a la
justificació de les propostes que es fan en aquesta col·laboració. I a les meves
amigues, Bea Sánchez i Olga Pastor, que en moments puntuals han donat
suport en qüestions més logístiques i de format. La seva assistència és per a
mi altament valuosa.
I, finalment, a l’Autoritat del Transport Metropolità, que ha tingut a bé confiar
aquest encàrrec. Des de la redacció del projecte, s’espera poder haver
contribuït a donar més perspectiva als processos d’accessibilitat que es
desenvoluparan a partir de la nova llei i del nou reglament.
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