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La mobilitat depèn, en gran mesura, del grau d’accessibilitat dels espais. En el nostre entorn, per terme general, es tro-
ben força mancances en aquest sentit, les quals minven la capacitat de moviment de les persones amb mobilitat re-
duïda. El col·lectiu de persones amb discapacitat física i de gent gran són els que pateixen majoritàriament les dificul-
tats per a realitzar activitats quotidianes en un entorn que no ha estat dissenyat per a tots i totes.

Aquest monogràfic explora la situació de les persones amb dificultats en la mobilitat a partir d’un entorn tan proper 
com és la pròpia llar. Les dades, malauradament, posen de manifest que les accions per a l’accés als habitatges en 
igualtat de condicions són insuficients de forma generalitzada. 

Actualment es compta amb una nova llei sobre accessibilitat que posa com a data límit el mes de desembre de 2017 
per fer els entorns accessibles. S’aprofundirà sobre les implicacions d’aquest nou marc normatiu i es posarà de mani-
fest els punts febles del mateix. Abans però, s’introduiran alguns conceptes bàsics per entendre la mobilitat de forma 
integral.

Les dades que s’aporten provenen del Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio de la Accesibilidad Universal 
en la Vivienda en España 2013, de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, a 
la fitxa tècnica es pot accedir a la publicació del BOE en relació a la nova normativa i a altres documents d’interès em-
prats per elaborar aquest informe.

Introducció
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1 Què s’entén per mobilitat? 
Es tracta d’un concepte 
estrictament físic? La 
llibertat per moure’s i 
desplaçar-se en entorns 
propers és quelcom bàsic 
per garantir els drets de 
ciutadania. Les persones 
amb discapacitat, la gent 
gran, infants o dones 
embarassades poden 
trobar dificultats en l’accés 
a determinats béns i 
serveis perquè aquests no 
han estat dissenyats per a 
tothom.  

Mobilitat
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Què s’entén per mobilitat?

La mobilitat fa referència a la capacitat per desplaçar-se, amb diferents 
graus d’autonomia, per entorns diversos. Tot i que es podria pensar que 
es tracta d’un concepte estrictament físic, el cert és que el seu compo-
nent social juga un paper cabdal. Els motius pels quals les persones no 
es poden desplaçar amb total llibertat inclouen qüestions econòmiques, 
responsabilitats familiars, problemes de salut, manca de seguretat, etc.

En una societat diversa existeixen diferents col·lectius que poden tenir 
dificultats en la seva mobilitat en els entorns més propers si aquests no 
són accessibles. Les dades de la Encuesta de Integración Social y Salud 
(2012) de l’INE permeten analitzar diferents tipus d’impediments en la 
mobilitat i mostren algunes de les barreres en els espais quotidians com 
és l’habitatge.

Les barreres es poden definir com qualsevol 
impediment, trava o obstacle que limita o impe-
deix l'accés, utilització, gaudiment o interacció 
de manera digna, còmoda i segura amb l'en-
torn.

El 48% de la població general 
manifesta tenir limitacions per 
sortir de casa tant com desitja 
per diferents motius.

Gairebé la meitat de la població percep barreres per sortir de casa tant 
com desitja —48%—. Les principals limitacions esmentades a l’hora de 
sortir de la llar són raons econòmiques —26%— i estar massa ocupat/da 
amb la feina i la família —23%—. En aquest cas, les barreres són de ti-
pus social i estan vinculades a obstacles que no necessàriament tenen a 
veure amb la mobilitat física. No obstant això, a mesura que augmenta 
l’edat de la població els problemes de mobilitat tenen més protagonisme.

En el cas de les persones amb discapacitat, el 81% assenyala barreres 
per sortir de casa, principalment per la falta de confiança pròpia o d’al-
tres persones com a barrera principal —27%—. Seguidament, aquest 
col·lectiu apunta altres limitacions que estan més vinculades a la mobili-
tat: el 22% de les persones amb discapacitat afirma que no pot sor-
tir de casa tant com desitja per falta de transport adequat i el 20% 
ho atribueix a les condicions de l’entorn de l’habitatge.

Entre les persones majors de 74 anys, les principals restriccions per sor-
tir de casa són els problemes de salut —31%— i les limitacions en la rea-
lització d’activitats bàsiques —27%—.
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Mobilitat en les persones amb discapacitat

Esquema 1 Barreres per sortir de casa de les persones amb discapacitat. Font: INE, 2012.

El fet que el 81% de la població amb discapacitat* a Espanya percebi barreres per sortir de casa és una xifra alarmant estretament relacio-
nada amb els drets de les persones amb discapacitat. Tal com s’observa els motius poden ser multicausals. 

*Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat y de la Salut (CIF) de la Organització Mundial de la Salut (OMS) que entén la disca-
pacitat com la situació resultant de la interacció entre la condició de salut i els factors contextuals que restringeixen la participació de la persona.
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Augment de les dificultats de mobilitat

En l’àmbit territorial català, l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de 
la Població recull, entre d’altres indicadors, dades sobre mobilitat de la 
població en general. Les dades d’evolució mostren que ha augmentat en 
un 5% el nombre de persones amb dificultats per sortir de casa entre els 
anys 2006 i 2011.

Gràfic 1 Població de 16 anys i més amb dificultats per sortir de casa. 
Catalunya, 2006 i 2011. Font: Idescat.

Gràfic 2 Població de 16 anys i més amb dificultats per moure’s dins de  
casa. Catalunya, 2006 i 2011. Font: Idescat.

En el mateix període de temps, i amb dades de la mateixa enquesta, ha 
augmentat en un 3% el nombre de persones que manifesta dificultats per 
moure’s dins de casa seva. 

Tot i que aquestes xifres es poden considerar reduïdes tenint en compte el 
conjunt de la població s’ha de parar l’atenció en la seva tendència de crei-
xement. A més, considerant que el 8% de la població catalana té minvat un

dret tan bàsic com és el poder sortir de casa seva amb plena autonomia, 
aquestes dades prenen una altre dimensió. Per tal de posar cara a 
aquesta realitat, s’ha volgut conèixer l’experiència de primera mà d’una 
persona que es troba en aquesta situació. 

“(Que) les persones amb discapacitat tinguin 
l’oportunitat d’escollir el lloc de residència i 
on i amb qui viure, en igualtat de condicions 
amb la resta de persones, i (que) no es vegin 
obligades a viure en conformitat a un siste-
ma de vida específic.” Art. 19a de la Convenció de 
l’ONU sobre els Drets de les persones amb Discapacitat.
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Dificultats de mobilitat en primera persona

En resum

 La mobilitat és un concepte amb dimensió física i social.

 El 81% de les persones amb discapacitat assenyala barreres 
per sortir de casa seva.

 Entre les diferents barreres existents, destaquen la falta de 
confiança, la manca d’un transport adequat i les condicions de 
l’entorn a l’habitatge.

 El nombre de persones amb dificultats per sortir de casa a 
Catalunya s’ha incrementat en un 5% en 5 anys. I un 3% entre 
aquelles que tenen dificultats per moure’s dins de casa seva.

 Per garantir la mobilitat de les persones és bàsic tenir en 
compte el concepte d’accessibilitat universal i disseny per a 
tothom.

No poder entrar ni sortir de casa. El testimoni del José García 

Hi ha persones que tenen dificultats per entrar i sortir de l’edifici on 
viuen. Aquest és el cas de José García que fa 6 mesos que no surt 
de casa seva. José es desplaça en cadira de rodes i viu en un sisè 
pis d’un edifici sense ascensor. Sempre que vol sortir al carrer ho 
ha de fer amb l’ajuda de terceres persones. Tal com ens explica: 

“Jo visc sol i tinc problemes per sortir de casa. Fa 6 mesos que no 
surto, només per anar al metge. Venen amb una ambulància i em 
baixen per les escales amb la cadira”.  

Donat que José no té autonomia en el desplaçament per la manca 
d’un ascensor a la seva finca, setmanalment li porten la compra a 
casa seva. Aquesta situació hauria de canviar, com a molt tard, al 
desembre de 2017 quan entri en vigor la nova llei d’accessibilitat. 
Però per al moment, José té la seva llibertat de moviment condicio-
nada a l’ajuda de terceres persones.

Pel que fa a l’interior de la llar, José ens explica que aquesta no 
compta amb criteris d’accessibilitat i que un simple esglaó pot difi-
cultar greument els desplaçaments quotidians, com per exemple 
anar al lavabo.

Quant al mobiliari José ha optat per fer servir aquells que li perme-
ten accedir a tots els objectes: “Arribo a tots els llocs perquè el que 
faig servir ho tinc a mà, en els armaris de més alçada no guardo 
res.”



2
Accessibilitat 
Universal

Per tal de garantir la 
mobilitat de totes les 
persones és fonamental 
que els espais urbans i els 
habitatges compleixin els 
requisits d’accessibilitat 
universal i es pensin des 
del disseny per a tothom.
En aquest capítol es 
descriuen aquests 
conceptes i s’informa 
sobre la legislació vigent a 
Espanya en aquesta 
matèria de la mà d’una 
experta.
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Accessibilitat i disseny universal

Per a que la mobilitat sigui efectiva cal que l’entorn sigui accessible per 
a tothom, és a dir, que és compleixin els criteris d’accessibilitat univer-
sal i disseny per a tots/es.

Disseny per a tots/es: 

La condició que han de complir els entorns, processos, béns, 
productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines 
i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables 
per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat 
i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa 
l'estratègia de «disseny per a tots/es» i s'entén sense perjudi-
ci dels ajustos raonables que hagin d'adoptar-se (LIONDAU*). 

Accessibilitat Universal:

L’activitat per la qual es concep o projecta, des de l'origen, i 
sempre que això sigui possible, entorns, processos, béns, pro-
ductes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, de 
tal forma que puguin ser utilitzats per totes les persones, en la 
major extensió possible (LIONDAU). 

El disseny per a tothom i/o disseny universal també es pot defi-
nir com l’estratègia que té com a objectiu dissenyar productes 
i serveis que puguin ser utilitzats pel major nombre possible 
de persones, considerant que existeix una àmplia varietat d'ha-
bilitats humanes i no una habilitat mitjana, sense necessitat de 
dur a terme una adaptació o disseny especialitzat, simplificant 
la vida de totes les persones, amb independència de la seva 
edat, talla o capacitat (Ekberg J. "Un paso adelante” “Diseño 
para todos". Proyecto INCLUDE. CEAPAT—IMSERSO, Madrid, 
2000).

* Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, no Discriminació i 
Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (LIONDAU).

L’accessibilitat universal en entorns quotidians, com és el cas dels habi-
tatges, és bàsica per garantir l’autonomia de les persones amb discapa-
citat física i d’altres col·lectius, com és el de les persones grans, que po-
den veure minvada la seva capacitat de moviment quan els entorns no 
han estat dissenyats per a tots i totes.

Algunes dades concretes així com la normativa vigent poden ajudar a 
contextualitzar l’actual situació en entorns quotidians.



12

Accessibilitat i antiguitat dels edificis

Un important percentatge de persones afirma tenir restriccions per accedir 
i/o moure’s pels edificis —especialment en el cas de les dones i el col·lec-
tiu de gent gran—. De fet, entre les dones de 75 anys o més el percentat-
ge supera el 50%. 

Gràfic 3 Població amb alguna restricció per a l’accés i la mobilitat pels edi-
ficis, per sexe i edat. Espanya, 2012. Font: INE.
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Una reflexió que es pot extreure d’aquests resultats és el fet que el parc 
d’habitatge a Espanya no sembla, en termes generals, el suficientment  
accessible. Aprofundint en aquest sentit, dades de l’INE sobre antiguitat 
dels habitatges a Espanya mostra que el 56% dels edificis de primera 
vivenda van ser construïts abans de 1980. 

Gràfic 4 Antiguitat dels habitatges de primera vivenda. Espanya, 2011. 
Font: INE.

Tot i que els edificis de més de 30 anys en la seva majoria no van ser 
dissenyats sota paràmetres de disseny universal, en alguns casos s’han 
anat incorporant elements per fer accessibles les zones comunes. Aquesta 
situació però no és generalitzable. D’aquí probablement l’elevat nombre de 
persones que han manifestat alguna restricció en l’accés i la mobilitat en 
edificis, especialment en el cas de les persones grans. Aquestes habitual-
ment viuen en habitatges de més antiguitat donat que els van adquirir fa 
més temps.

En aquest sentit, s’ha volgut comparar les dades de l’antiguitat dels habitat-
ges segons l’edat de les persones que viuen en els mateixos o si compten 
amb un certificat de discapacitat. Davant l’absència de dades en aquesta 
línia s’han recollit, a mode d’exemple, dades comparatives en el cas de la 
ciutat de Barcelona.
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29%
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Accessibilitat i antiguitat dels edificis

La distribució dels habitatges, segons la seva antiguitat, en els 10 distric-
tes de la ciutat de Barcelona és heterogènia. Els districtes de Ciutat Vel-
la i l’Eixample són els que compten amb un parc d’habitatges més antic 
mentre que en districtes com el de Sant Andreu predominen els habitat-
ges posteriors a l’any 1970.

D’altra banda, la població de 70 anys o més a la ciutat de Barcelona re-
presenta entre el 12% i el 17% del total d’habitants depenent del distric-
te. Els districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris i l’Eixample concentren un 
major nombre de persones majors de 70 anys. 

Partint d’aquest escenari es poden identificar aquells districtes que, pro-
bablement, tindran una major afectació de persones amb dificultats per a 
sortir de casa seva. Així per exemple, en el districte de l’Eixample la po-
blació de 70 anys o més representa el 17% del total dels habitants del 
districte, essent un dels percentatges més elevats pel conjunt de la ciu-
tat. Amb això, és pot pensar que el nombre de persones amb dificultats 
en la mobilitat associades a l’edat es troba entre els més alts. I si a això 
s’afegeix que el parc d’habitatges del districte és dels més antics de la 
ciutat, podem concloure que a l’Eixample es concentra un major nombre 
de persones que poden tenir dificultats per entrar i sortir de casa si les 
finques no es troben degudament adaptades.

Aquest exercici es podria fer amb diferents municipis, províncies, etc. 
per tal de poder conèixer i incidir sobre els territoris que presentin un es-
cenari més preocupant. Amb tot, tal com s’ha previst amb el nou marc 
normatiu, l’accessibilitat als habitatges haurà d’estar garantida abans del 
mes desembre de 2017. 

Gràfic 5 Percentatge d’habitatges construïts abans de 1970 i població amb 
70 anys o més d’edat. Barcelona, 2011. Font: Ajuntament de Barcelona.

Hi ha districtes on es concentren un major nombre de persones més 
grans de 70 anys i alhora, una proporció elevada d’habitatges cons-
truïts abans del 1970 —els quals sovint no acompleixen criteris d’ac-
cessibilitat—. Aquest mapa pot ajudar a identificar aquelles zones on  
s’hauria de fer una major incidència.
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Llei d’accessibilitat

L’actual normativa específica pel que fa a l’accessibilitat dels espais data 
de l’any 2010: 

Orden de Vivienda 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbaniza-
dos; el Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 173/2010, de 19 
de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad y 
otras normas recomendadas que se detallan en el apartado de bibliogra-
fía; o la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas, que pone sobre la mesa la accesibilidad como un va-
lor que deben cumplir las rehabilitaciones y restauraciones del parque 
de viviendas.

L’any 2013 es va aprovar una nova llei en la qual es va refundir el text de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social:

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las perso-
nas con discapacidad y de su inclusión social. Esta ley unifica toda la 
normativa existente en la materia y establece que la discapacidad debe 
estar contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las Ad-
ministraciones. 

(...) También se fija el 4 de diciembre de 2017 como fecha tope para ga-
rantizar la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y de edifi-
cación que sean susceptibles de ajustes razonables. 

La llei d’accessibilitat de 2013 preveu que a finals de 2017 es garanteixi 
que les persones amb discapacitat puguin fer ús dels elements comuns 
dels edificis en les mateixes condicions que les persones sense discapa-
citat. 

Entre els principals elements no accessibles destaquen els esglaons en 
les entrades dels edificis i la manca d’ascensors o equipaments adients 
per salvar l’impediment que suposen les escales. Segons Salvador Díez, 
president del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas 
de España, en una entrevista publicada en el diari El País (abril 2015), 
més del 75% de les finques necessiten millorar l’accessibilitat. 

Article 23 de la llei 1/2013. Condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discrimi-
nació:
“Les condicions bàsiques d’accessibili-
tat i no discriminació establiran, per a 
cada àmbit o àrea, mesures concretes 
per a prevenir o suprimir discrimina-
cions i per a compensar desavantatges 
o dificultats. S’inclouran disposicions 
sobre, al menys, els següents aspec-
tes:

Exigències d’accessibilitat dels edificis i entorns, dels instruments, 
equips i tecnologies, i dels béns i productes emprats en el sector o 
àrea. En particular, la supressió de barreres a les instal·lacions i l’a-
daptació d’equips i instruments, així com l’apropiada senyalització 
en els mateixos.”
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Llei d’accessibilitat

Una oportunitat perduda?

Per tal d’aclarir els termes de la nova llei de 2013 i aprofundir 
en el seu contingut s’ha consultat a Pilar Díaz, adjunta a la pre-
sidència de Cocemfe Catalunya i presidenta de l’associació Am-
putats Sant Jordi. Pilar Díaz va comparèixer davant el Parla-
ment de Catalunya com a representant de la Confederació Es-
panyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica per de-
batre entorn aquesta llei.

Des del col·lectiu de persones amb discapacitat física, comenta 
Pilar, aquesta llei no ens sembla suficient. Si bé contempla la 
convenció de les Nacions Unides pel que fa al Dret de les Per-
sones amb Discapacitat, introdueix en l’article 2n, dins de la defi-
nició d’accessibilitat universal, el concepte de ‘practicable’. És a 
dir, en el cas d’espais que hagin de modificar-se per a la seva 
accessibilitat universal existeix l’opció que aquests ho siguin 
amb caràcter puntual i gràcies a l’ajut de terceres persones. Tot 
i ser conscients que hi ha espais que difícilment mai podran ser 
accessibles, el fet d’incloure aquest terme obre una porta a 
deixar sense valor l’accessibilitat universal.

Així mateix, la llei preveu l’any 2017 com a data límit per garan-
tir l’accessibilitat en els espais, però difícilment serà implementa-
da dins de la data al no comptar amb una dotació econòmica 
que la recolzi. Aquesta llei tal com està plantejada “és un brindis 
al sol” i “una oportunitat perduda”, caldria cercar el consens de 
les entitats i aconseguir més conscienciació dels ens públics 
per tal que esdevingui un avanç real en el dret a la mobilitat de 
totes les persones.  

  L’accessibilitat universal fa referència a les condicions que 
han de complir tot tipus de béns i serveis per a ser emprats en 
igualtat de condicions per totes les persones.

  L’accessibilitat en edificis no compleix per terme general 
les condicions d’universalitat. El 52% de les dones majors de 
75 anys afirmen tenir restriccions en la mobilitat dins edificis.

 El 56% del parc d’habitatges a Espanya es va construir 
abans de l’any 1980.

 La relació entre l’antiguitat de les finques i l’edat de la po-
blació pot ajudar a identificar aquells indrets on hi ha més 
urgència per garantir la mobilitat de totes les persones.

 Amb la nova llei d’accessibilitat s’haurà de garantir l’ús 
dels elements comuns dels edificis per totes les persones a 
partir del 2017.

 Aquesta llei no compta d’una dotació econòmica, fet que 
suposa una dificultat per a la seva implementació. 

 Així mateix, la llei contempla el concepte de ‘practicable’ fet 
que pot suposar una oportunitat perduda en tant que la llei no 
ofereix prou garanties.

En resum



3 L’accessibilitat universal a 
l’habitatge encara és un 
repte pendent a Espanya. 
En els següents capítols es 
presenten algunes 
recomanacions a tenir en 
compte per tal de garantir 
que els habitatges siguin 
accessibles. 

Començant per les zones 
comunes dels habitatges: 
Estan dissenyades per a 
l’ús de totes les persones?

Zones comunes
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Entrada i accés a l’edifici

L’accés a l’edifici des de la via pública és el primer espai on podem tro-
bar barreres arquitectòniques. És important la seva accessibilitat per ga-
rantir l’entrada de totes les persones, independentment del seu grau de 
mobilitat, als edificis i evitar obstacles als vianants que circulen per l’es-
pai públic.

Seguint els criteris d’accessibilitat universal —analitzats en el llibre ‘Casa 
Accesible’ de Mariela Fernández-Bermejo—,  el primer que cal assegurar 
és que l’accés principal estigui situat al mateix nivell que la cota exterior. 
D’aquesta forma es pot accedir tant si els desplaçament tenen lloc amb 
cadira de rodes, crosses o d’altres elements. Si existeix desnivell s’haurà 
de salvar mitjançant una rampa o a través d’un ascensor o plataforma 
elevadora. 

Per altra banda, l’accés principal cal que estigui comunicat amb un itine-
rari accessible fàcilment localitzable i també amb les places d’aparca-
ment de l’exterior de l’edifici. L’amplada lliure de pas en qualsevol dels 
punts ha de ser superior a 80 cm. Un altre aspecte important que cal te-
nir en compte és la senyalització de tots els accessos de forma clara 
mitjançant text i pictogrames. 

La realitat, però, ens mostra que els habitatges a Espanya no són acces-
sibles, tal com apunten les dades de l’Observatorio de la Accesibilidad 
Universal en la Vivienda en España —2013—. 

Des d’aquest Observatori s’analitza l’accessibilitat dels diferents espais 
dels habitatges espanyols. En el cas de l’accés des del carrer, només el 
2% dels habitatges analitzats disposen d’un accés amb característiques 
adequades d’accessibilitat universal —considerant els dispositius de co-
municació amb l’exterior, accessos a l’edifici i portes accessibles—.

Només 2 de cada 100 finques disposen 
d’un accés des del carrer que compleixi 
els criteris d’accessibilitat universal.

Gràfic 6 Persones amb discapacitat i sense amb alguna restricció per 
sortir de casa. Espanya, 2012. Font: INE.

81%

41%

Persones amb discapacitat

Persones sense discapacitat

En coherència amb aquestes dades, el 81% de les persones amb disca-
pacitat afirma tenir algún tipus de restricció —com s’ha assenyalat ante-
riorment—. Aquest percentatge es redueix al 41% en el cas de persones 
sense discapacitat. Les dades posen de manifest el greuge que suposa 
la manca d’adequació dels espais per a les persones amb mobilitat re-
duïda i/o discapacitat.
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Escales i ascensors

Les escales són alguns dels obstacles més habituals amb els que es 
troben les persones amb dificultats de mobilitat. Tot i que la llei preveu 
que ha d’existir una rampa o un accés alternatiu degudament senyalit-
zat, la construcció d’escales és molt habitual —malgrat que impliqui una 
barrera arquitectònica—.

Segons les dades de l’Observatorio de la Accesibilidad Universal en la 
Vivienda en España —2013—, en el 29% dels habitatges col·lectius el 
nucli d’escales presenta criteris òptims d’accessibilitat per als usua-
ris. 

La norma ‘UNE 170001: Accesibilidad 
Universal’ recomana un màxim de 10 
graons per cada tram d’escala.

No obstant això, no sempre és ne-
cessari que l’escala sigui substi-
tuïda per una rampa, ja que és pos-
sible adaptar-la per tal que sigui 
accessible, complint una sèrie de 
requisits. Per exemple, l’amplada 
lliure del tram ha de ser igual o ma-
jor a 1,20 m així com les baranes i 
els passamans també han de com-
plir unes mesures concretes d’alça-
da (consultar el llibre ‘Casa Acces-
sible’ per conèixer els requisits tèc-
nics detalladament).

L’ascensor és un element fonamental per a la comunicació vertical dels 
edificis i pot ser l’alternativa a les escales o les rampes per accedir als 
habitatges particulars.

Alguns dels criteris a tenir en compte a l’hora d’instal·lar un ascensor 
són: l’alçada dels botons exteriors, els indicadors acústics i lluminosos 
adequats, les dimensions de la porta, les mesures de l’interior de la cabi-
na, els passamans, l’alçada dels pulsadors de l’interior de l’ascensor, 
etc.

En els habitatges espanyols és molt difícil trobar ascensors accessibles. 
Tot i ser un element que millora la qualitat de la mobilitat de les persones 
només en el 2% dels habitatges trobem ascensors d’ús universal.

En un 74% dels edificis d'habitatges col·lectius 
existeix ascensor com a alternativa al nucli 
d'escales, però només en un 2% dels casos és 
accessible.

Els botons de l’interior de l’ascensor han 
d’estar a una altura adequada per a l’ús de 
totes les persones. També és important que 
hi consti l’escriptura en braille per a l’accés 
de les persones amb discapacitat visual. En 
relació a les persones sordes, caldrà ins-
tal·lar intercomunicadors visuals per garan-
tir la transmissió d’informació.
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Zones d’aparcament

La majoria de les persones amb dificultats de mobilitat utilitzen el trans-
port privat, principalment perquè el transport públic no és accessible. Per 
tant, és important garantir que les persones amb mobilitat reduïda poden 
desplaçar-se de manera autònoma utilitzant el transport privat i això im-
plica l’existència de places d’aparcament reservades i accessibles.

Entre els criteris tècnics a tenir en compte, cal considerar les dimensions 
de la plaça d’aparcament. Aquestes han de ser prou àmplies per perme-
tre la mobilitat d’una persona en cadira de rodes o altres persones amb 
mobilitat reduïda. També és important que les places estiguin ben senya-
litzades, indiquin la prohibició expressa d’aparcar a vehicles no autorit-
zats, així com disposar d’una il·luminació adequada.

En el 18% dels habitatges amb garatge o zona d'a-
parcament és possible aparcar el vehicle i arribar 
fins a l'habitatge amb condicions d'accessibilitat.

El 14% de les persones amb accés a un vehicle 
privat manifesta no poder utilitzar-lo sempre que 
ho desitja, principalment per raons econòmiques 
o de disponibilitat del vehicle.

Gràfic 7 Persones amb discapacitat i sense amb alguna restricció per 
utilitzar el transport privat. Espanya, 2012. Font: INE.

28%

12%

Persones amb discapacitat

Persones sense discapacitat

Les persones amb discapacitat amb accés a un vehicle privat tenen més 
dificultats per utilitzar-lo, respecte a les persones sense discapacitat. A 
banda dels problemes de salut, algunes de les restriccions principals 
que apunten les persones amb discapacitat a l’hora de fer ús del vehicle 
són: raons econòmiques, manca de vehicle disponible, limitacions en les 
activitats bàsiques, i/o dificultats per pujar i baixar del vehicle. La tinença 
d’un cotxe adaptat no està a l’abast de totes les persones donat el cost 
econòmic que implica. 
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Jardins i piscines

Si els habitatges disposen de zones comunes exteriors amb jardins i/o 
piscines, aquestes han d’estar dissenyades per a l’ús de totes les perso-
nes. En el cas dels jardins es recomana que els arbres, les plantes i la 
vegetació en general, quedin fora del itinerari de vianants.

Una altra recomanació per tal d’assegurar l’accessibilitat dels jardins és 
respectar una amplada mínima de 1,80 m en tots els camins destinats al 
trànsit de persones. A més, és important cobrir correctament els clots 
dels arbres amb reixetes o elements similars. 

Font: llibre ‘Casa Accesible’.

En el cas de les piscines és important garantir l’accessibilitat de l’itinerari 
que uneix la zona de piscina amb la resta de zones comunes i l’habitat-
ge. D’altra banda, per accedir a l’interior de la piscina cal comptar amb 
una grua o elevador hidràulic, una escala i una rampa accessibles; així 
com assegurar que les dutxes estiguin al costat dels mateixos i enrasa-
des amb la resta del paviment.

En resum

 Per a que els espais siguin accessibles per a totes les per-
sones s’han de tenir en compte l’accessibilitat física i la comu-
nicativa.

 Només 2 de cada 100 finques disposen d’un accés des del 
carrer que s’adeqüi als criteris d’accessibilitat universal.

  L’amplada lliure de pas en l’interior dels edificis ha de ser, 
com a mínim, de 80 cm i de 1,80 cm en l’exterior.

 Tot i que l’existència d’ascensor en les finques és habitual 
(74%) només el 2% acompleixen els criteris d’accessibilitat 
universal.

 El 82% de les finques amb garatge no acompleixen amb els 
criteris d’accessibilitat universal per a realitzar l’aparcament i 
accedir a l’habitatge.



4 La manca d’accessibilitat 
també es presenta a 
l’interior dels habitatges. 
Algunes persones tenen 
problemes de mobilitat 
dins de la pròpia llar, 
situació que impedeix tenir 
autonomia per realitzar 
algunes accions 
quotidianes com cuinar, 
vestir-se o dutxar-se. 
En aquest capítol es 
presenten algunes 
dificultats habituals i 
recomanacions per garantir 
l’accessibilitat.

Zones privades
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Portes i passadissos

Els desplaçaments dins de l’habitatge poden suposar un problema per a 
persones amb discapacitat física i/o mobilitat reduïda. Les dimensions i 
amplada dels diferents espais privats dins la llar poden presentar obsta-
cles per a la mobilitat d’algunes persones. 

Per tal de garantir l’accessibilitat dels passadissos es recomana que es 
disposi d’una amplada mínima lliure de pas en línia recta de 1,10 m. Tam-
bé és convenient afegir sòcols o bandes guia diferenciats cromàticament 
de les parets per tal que aportin informació i orientin. D’altra banda, es 
pot instal·lar un avisador lluminós sobre el marc de les portes que alerti a 
les persones amb discapacitat auditiva d’una trucada de timbre.

En relació a les portes, cal respectar un angle mínim d’obertura de 90º i 
l’altura del pom ha d’estar compresa entre 80 cm i 1,20 m per tal d’asse-
gurar que totes les persones en poden fer ús. En el cas de portes de 
dues fulles, l’amplada mínima de pas d’una d’elles ha de ser de 80 cm.

Per a les portes transparents i acristallades és convenient que siguin 
de policarbonats o metacrilats, lluna polida temperada d'espessor mí-
nim 6 mm o acristallaments de seguretat. Si aquestes portes són d’o-
bertura automàtica es recomana col·locar una franja senyalitzadora de 
5 cm d’amplada i que la velocitat de la porta no superi 0,5 m/seg.

En el 88% dels habitatges no existeixen 
problemes d'accessibilitat per als seus 
ocupants en cap de les estades principals.

Tot i que la majoria de la població general no té problemes d’accessibili-
tat dins del seu habitatge, hi ha persones amb mobilitat reduïda que 
conviuen amb barreres físiques diàriament. 

Els desplaçaments dins de l’habi-
tatge són bàsics per a la realitza-
ció d’activitats quotidianes, però 
un cop dins de les habitacions 
s’ha de disposar també d’un mobi-
liari accessible que permeti el nor-
mal desenvolupament de les ruti-
nes diàries. L’alçada i mida d’arma-
ris i calaixos, així com la seva dis-
posició, són qüestions essencials 
per poder cuinar, endreçar-se i te-
nir cura d’un /a mateix/a, etc.   
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Dormitoris

El dormitori és un espai important en qualsevol habitatge, ja que es trac-
ta de la zona de descans i és fonamental que sigui accessible. 

Es recomana que a l’espai de l’estada es pugui inscriure un cercle amb 
un diàmetre major o igual a 1,50 m no escombrat pel mobiliari. La situa-
ció i les dimensions del llit del dormitori han de ser les adequades per tal 
de garantir el seu ús i facilitar la mobilitat dins de la cambra. L’altura del 
llit ha de ser d’entre 45 i 50 cm i l’espai al costat i als peus del mateix ha 
de ser de 90 cm com a mínim. 

Els armaris i altres peces de mobiliari de l’habitació també han d’estar 
col·locades correctament per facilitar l’autonomia de totes les persones 
que resideixen a l’habitatge. La correcta distribució dels elements perme-
trà que qualsevol persona pugui obrir les portes d’habitacions i armaris 
sense dificultat, així com les finestres i/o altres elements que requereixin 
manipulació.

També cal tenir en compte els interruptors i les bases d’endoll, aquests 
cal que es estiguin diferenciats cromàticament amb l’entorn i es trobin 
col·locats a una altura compresa entre 80 cm i 1,20 m.

Font: llibre ‘Casa Accesible’.

Segons les dades de l’Observatorio de la Accesibilidad Universal en la 
Vivienda en España, dins dels habitatges, les zones que presenten més 
problemes són els banys —4,8%— i els dormitoris —3,1%—.

Els principals problemes de mobilitat que es mencionen són obstacles 
físics que impedeixen l’accés o el desplaçament dins la llar —59%—, 
com poden ser escales o graons, i en segon lloc, l’amplada insuficient 
de llocs de pas —18%—, com un passadís o una porta. Una amplada 
insuficient d’una porta pot impedir l’accés d’una persona amb cadira de 
rodes a una o més habitacions de l’habitatge, les quals queden inutilitza-
des per aquella persona.

Taula 1 Tipus de problemes existents en les diferents zones de l’habitat-
ge. Espanya, 2013. Font: Observatorio de la Accesibilidad Universal en 
la Vivienda en España.
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Banys

El bany és l’espai destinat a la higiene personal i, per tant, és fonamental 
la seva accessibilitat per a que totes les persones puguin tenir cura de la 
pròpia higiene de manera autònoma, en la mesura que sigui possible. 

Tot i que es tracta d’una estada que cal adaptar a les capacitats i neces-
sitats de cada persona, hi ha algunes recomanacions generals que es 
poden tenir en compte. Per exemple, la dutxa ha de ser antilliscant, de 
dimensions mínimes d'1,80 m x 1,20 m i enrasada amb el paviment. Se-
guint amb la dutxa, el pendent d'evacuació ha de ser menor del 2% i ha 
de disposar d’un seient adossat abatible i amb respatller, més les barres 
de suport corresponents —entre d’altres requisits—.

D’altra banda, és important disposar d’avisador lluminós i acústic en cas 
d'emergència i un dispositiu per a trucades d'emergència accessible des 
de qualsevol punt del bany.

En resum

 En espais interiors s’ha de parar l’atenció en l’amplada dels 
passadissos i en l’accés a les habitacions per tal que siguin 
transitables amb diferents tipus de dispositius de suport.

 El 12% de l’interior dels habitatges presenten elements que 
dificulten la seva accessibilitat.

 Dins dels habitatges, les zones que presenten més proble-
mes són els banys —4,8%— i els dormitoris —3,1%—.

 El principal problema a moltes llars és l’existència d’esca-
les i esglaons —59%—. 

És important tenir en compte 
l’alçada del rentamans, per tal 
que totes les persones puguin 
fer-ne ús. 

Per exemple, cal que estigui si-
tuada a una altura pertinent per 
tal que una persona en cadira de 
rodes tingui accés a rentar-se les 
mans o la cara sense dificultats.



5 Aquestes conclusions es 
plantegen des d'un vessant 
crític, per afavorir la 
reflexió i el debat entorn la 
situació de les persones 
amb discapacitat. També, 
amb la voluntat 
d'interpel·lar tota la 
societat per treballar 
conjuntament en la 
construcció d'una societat 
més inclusiva i defensar 
els drets del col·lectiu que 
estableix la Convenció de 
l'ONU del 2006.

Conclusions 
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Per GARANTIR LA LLIBERTAT DE MOVIMENT de totes les persones 
cal generar espais accessibles en tots els entorns socials. La prioritat i 
importància que com a societat se li dóna al gaudiment d’espais sense 
barreres físiques és bàsic en l’extensió d’entorns que no limitin la realitza-
ció d’activitats ni la restricció en la participació social. 

Algunes de les accions rellevants en aquest sentit tenen a veure amb ac-
cions de SENSIBILITZACIÓ. Diverses organitzacions del Tercer Sector 
treballen en el desenvolupament d’activitats que permeten cercar, des 
de l’empatia, la conscienciació social sobre les dificultats que suposa el 
no comptar amb entorns dissenyats per a tothom. Així per exemple es 
realitzen circuits en cadira de rodes o amb els ulls tapats per tal de convi-
dar a viure en primera persona les dificultats a les quals s’enfronten 
diàriament les persones amb discapacitat física i/o sensorial. 

Les dificultats en la mobilitat no es limiten a l’accés físic en els espais, 
sinó que també intervenen aspectes relacionats amb la seguretat, la con-
fiança en un/a mateix/a, els recursos econòmics, etc. El fet que el 81% 
de la població amb discapacitat manifesti dificultats per sortir de casa se-
va implica quelcom més que un repte com a societat: GARANTIR ELS 
DRETS DE CIUTADANIA DE TOTES LES PERSONES, essent un dret 
bàsic sortir i entrar de la pròpia llar. 

Tot i els avenços que com a societat s’han realitzat les darreres dèca-
des, és evident que encara hi ha molt a fer. La nova Llei d’Accessibilitat 
per la qual a partir de desembre de 2017 tots els entorns han d’acomplir 
amb criteris d’accessibilitat universal sembla ser una resposta a les ne-
cessitats existents. Però el fet que LA LLEI NO COMPTI AMB DOTA-
CIÓ ECONÒMICA fa córrer el risc de deixar sense viabilitat aquest 
avanç.

Així mateix, la inclusió del concepte practicable pot generar l’adopció de 
MESURES PAL·LIATIVES que no reconeguin els drets de les persones 
amb discapacitat. Sota aquest concepte pot haver-hi espais que comptin 
amb mesures per salvar les barreres físiques però que donin lloc a un 
tracte diferenciat i sense igualtat de condicions amb la resta de perso-
nes. 

Tal com apunta Pilar Díaz, adjunta a la presidència de Cocemfe Catalun-
ya i presidenta de l’associació Amputats Sant Jordi, aquesta llei pot esde-
venir una ‘oportunitat perduda’. 
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Per això és important POSAR A L’AGENDA POLÍTICA la prioritat en 
treballar des de la completa assumpció de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. El disseny 
per a tothom i l’accessibilitat universal són conceptes que haurien d’in-
tegrar-se de forma transversal a les polítiques públiques. 

Des de diverses entitats del Tercer Sector i de col·lectius de persones 
amb discapacitat física s’apunta a treballar des d’aquesta perspectiva. I 
en els casos en què realment no sigui possible complir amb els requi-
sits d’accessibilitat universal, és a dir en situacions excepcionals, treba-
llar des de mesures d’acció positiva que garanteixin els drets de les per-
sones amb discapacitat i afavoreixin la seva plena inclusió.

El fet que a Espanya NOMÉS 2 DE CADA 100 ENTRADES D’ACCÉS 
A LES FINQUES COMPTIN AMB CRITERIS D’ACCESSIBILITAT UNI-
VERSAL reafirma la idea que són necessàries la voluntat política junt 
amb la dotació de recursos econòmics per garantir el dret de totes les 
persones a poder sortir i entrar a casa seva. Altres dades que reforcen 
aquesta necessitat són que només el 2% dels ascensors compleixen 
els requisits d’accessibilitat universal i que només en el 18% dels habi-
tatges amb garatge o zona d'aparcament és possible aparcar el vehicle 
i arribar fins a l'habitatge amb condicions d'accessibilitat.

A aquesta realitat es pot afegir la dificultat per desplaçar-se amb 
mitjans de transport públic accessibles, a l’adequació de carrers i vore-
res, etc. —alguns d’aquests ja tractats en altres monogràfics— que fan 
que l’accés a la pròpia llar només sigui la primera dificultat que es tro-
ben les persones amb discapacitat física en el seu dia a dia.

En els anys vinents, en cas de no comptar amb MESURES EFICACES 
en termes d’accessibilitat, sobretot en l’àmbit de l’habitatge, aquesta 
situació probablement anirà empitjorant. L’envelliment progressiu de la 
població dibuixa un escenari preocupant pel que fa a la llibertat de mo-
viment en una societat on, cada cop més, augmentarà el nombre de 
persones amb dificultats en la mobilitat. 

És per això que ara és el moment de prendre una actitud valenta i en-
carar de forma realista la necessària adopció d’un marc normatiu que 
garanteixi plenament la igualtat d’oportunitats i reconegui els drets de 
les persones amb discapacitat.



6 Les dades per elaborar 
aquest informe s'han extret 
de l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), de l’Observatorio 
de la Accesibilidad 
Universal en la Vivienda en 
España i de la publicació 
‘Casa accesible’.

Fitxa tècnica
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Per a l'elaboració d'aquest monogràfic s'han utilitzat dades de les se-
güents fonts:

1. Encuesta de Integración Social y Salud de l’Instituto Nacional de
Estadística. Consultar les dades

 Àmbit geogràfic: Espanya

 Àmbit poblacional: la recerca es dirigeix al conjunt de persones de 
15 i més anys que resideixen en habitatges familiars principals, indepen-
dentment de les llars que constitueixin els habitatges.

 Àmbit temporal: el període de recollida d'informació s'estén al llarg 
dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2012 i gener i febrer de 
2013. El període de referència de les preguntes està referit al moment 
de l'entrevista i en algun cas a la setmana anterior a l'entrevista.

2. Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en Es-
paña 2013.

 Informe de la Fundación ONCE amb la col·laboració del CERMI (Co-
mité Español de representantes de personas con discapacidad).

 Primera Edició: Madrid 2013.

Consultar l’informe

3. Llei d’Accessibilitat. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre Consultar BOE

4. Casa Accesible. Pautas básicas para aplicar en el diseño de vi-
viendas. Colección Democratizando la Accesibilidad Vol. 2. La Ciu-
dad Accesible 2015.

 Autora: Mariela Fernández-Bermejo. Col·laboradors: Antonio Tejada 
Cruz, Antonio Espínola Jiménez y Alberto Contreras de la Rosa. Equip 
editorial de la Ciudad Accesible. Primera edició: Abril 2015.

Consultar el llibre

5. Instituto Nacional de Estadística.

 Censo de población y vivienda 2011. Nota de premsa

 Dades sobre edat de la població

6. Institut d’Estadística de Catalunya. Demografia i qualitat de vi-
da.  Consultar dades

7. Ajuntament de Barcelona. Estadístiques. Consultar dades

 Dades sobre antiguitat dels edificis d’habitatges per districtes

 Dades sobre edat de la població per districtes

8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de las Naciones Unidas Consultar document

9. ‘El edificio accesible tiene un plazo’, article publicat a El País el
20 d’abril de 2015. 
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L'Observatori de la Discapacitat Física (ODF) és un instrument tècnic al 
servei de les persones amb discapacitat i de la resta de la societat per a 
la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d'informa-
ció relacionada amb l'àmbit de la discapacitat.

L’ODF sorgeix fruit de la reflexió en el marc del I Fòrum de la Diversitat 
Funcional d’Amputats Sant Jordi celebrat al novembre de 2012 a Barce-
lona. Allí va tenir lloc un debat entre les entitats participants sobre la im-
portància de generar coneixement sobre la discapacitat física per visibilit-
zar una realitat sovint desconeguda per la societat i, alhora, disposar d'ei-
nes per garantir els drets del col·lectiu i millorar la tasca d'incidència polí-
tica de les organitzacions no lucratives.

L’associació Amputats Sant Jordi —ASJ va donar l’impuls necessari per 
dur a terme la iniciativa i juntament amb l’Observatori del Tercer Sector, 
que assumeix la part tècnica, l’Observatori de la Discapacitat Física avui 
és una realitat. L’ODF és un projecte obert a les organitzacions amb in-
terès cap a aquesta temàtica que vulguin col·laborar activament. Des de 
fa uns mesos, compta amb el suport de COCEMFE Catalunya, CO-
CEMFE Barcelona, Fundació Bancària ‘la Caixa’ i la Fundación Vodafo-
ne España.
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