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0. Justificació i Objectius de l’informe 

Tot i l’avenç innegable que la situació de les persones amb discapacitat ha experimentat 

en els darrers anys a l’Estat espanyol en general, i a Catalunya i a Barcelona en 

particular, subsisteixen un seguit de deficiències que es poden considerar indicadors de 

desigualtat i/o de discriminació i d’incomplet gaudi dels drets que els corresponen com 

a individus, com es veurà al llarg d’aquest estudi i ja avancem en aquesta introducció.  

Unes desigualtats i unes discriminacions que no són exclusives del nostre entorn 

geogràfic més immediat: així, per exemple, en un informe editat l’any 2000 pel Banc 

Mundial, que va recollir les opinions de fins a 60.000 dones i homes pobres de 60 

països del món, la discapacitat va ser identificada com una de les característiques de les 

persones molt pobres i les persones amb discapacitat com les més pobres d’entre tots els 

pobres.  

Pel que fa a la situació en l’àmbit global de l’Estat espanyol, podem esmentar l’opinió 

de Luis Cayo Pérez Bueno, president del CERMI (Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad), que el mes de juny del 2010 va afirmar que les persones 

amb discapacitat a Espanya constitueixen el sector de la ciutadania amb índexs més 

baixos d’inclusió social i d’accés regular i normalitzats a drets, béns i serveis.  

El CERMI també ha manifestat en diverses ocasions que a l’Estat espanyol es mantenen 

situacions estructurals de discriminació per manca d’accessibilitat física i comunicativa 

(edificis, béns i serveis, pàgines web com per exemple les de Transports Metropolitans 

de Barcelona i Aigües de Barcelona); que no hi ha mecanismes legals senzills, ràpids i 

eficaços que restableixin els drets vulnerats; que continuen existint polítiques, 

programes i pràctiques segregadores; o que es donen negatives reiterades i en augment 

del dret a l’educació inclusiva, etc. També ha assenyalat que la vida independent, és a 

dir, la plena accessibilitat i, especialment, l’eliminació de barreres en els edificis 

sotmesos a la Llei de la Propietat Horitzontal, i el treball, i sobretot el treball en el sector 

públic, són els drets més reclamats per les persones amb discapacitat.  

Pel que fa a la impossibilitat de dur una vida independent per l’existència de barreres 

arquitectòniques en el propi domicili, el CERMI també ha deixat constància que a 

Espanya el 20% de les persones amb discapacitat no poden sortir de casa seva.   

A Catalunya, comptem amb un informe realitzat l’any 2003 pel Departament de 

Benestar i Família de la Generalitat sobre les persones amb discapacitat, que 

assenyalava que aleshores si més no les persones amb discapacitat es trobaven lluny de 

la seva inclusió en condicions d’igualtat amb la resta de la població catalana. El 

compliment de la normativa que les empara semblava ser encara una qüestió, sobretot, 

de voluntarietat.  
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A Barcelona, l’informe 1 de l’Observatori de Drets Humans va posar de relleu, en base 

a documents programàtics del mateix Ajuntament, que les persones amb discapacitat 

constitueixen un dels col·lectius amb més problemàtiques concretes, que afecten, per 

altra banda, un nombre considerable dels drets recollits a la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Aquest reconeixement ja és una bona raó 

per a l’elecció d’aquest col·lectiu com a focus del primer informe monogràfic de 

l’Observatori de Drets Humans de Barcelona.  

Al mateix temps, l’exploració prèvia que vàrem realitzar abans de l’inici d’aquest 

informe va posar de manifest que les dades relatives a la situació i als drets d’aquest 

col·lectiu a la nostra ciutat, com és el cas de tots els àmbits territorials reduïts, eren 

força migrades, tret del cas de les qüestions relatives a l’accessibilitat
1
. Aquesta recerca 

documental prèvia també va revelar l’existència de molts pocs documents que 

estudiessin aquest col·lectiu de manera integral o si més no que n’abastessin més d’un 

àmbit, ja que la majoria se centraven en el món laboral.  

Aquesta absència relativa de dades va ser una altra de les raons que ens van animar a 

escollir les persones amb discapacitat com a eix d’aquest primer informe monogràfic, 

tot i les dificultats amb què ja vàrem anticipar que ens trobaríem justament per aquesta 

mateixa escassetat de dades.  

A més de totes aquestes raons i justificacions, considerem que aquest és, també, un 

moment oportú per a la realització d’aquest informe en virtut de la publicació, força 

recent, d’un document de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 30 anys 

treballant amb les persones amb discapacitat. Barcelona, una ciutat per a tothom, que 

en resumir el treball realitzat ens ha de servir de primera pauta per a l’estimació del que 

s’ha fet a la nostra ciutat durant aquest llarg període, així com, complementàriament, per 

a la detecció i quantificació, en la mesura del possible, del que pugui restar encara per 

fer. 

També és important d’anotar, a efectes de l’oportunitat d’aquest informe, que en la 

primera convocatòria de la Unió Europea de concessió de guardons a ciutats europees 

en reconeixement de les seves accions per millorar l’accessibilitat i fomentar la 

participació igualitària de les persones amb discapacitat, atorgats el desembre del 2010, 

Barcelona va obtenir el segon lloc, després de la ciutat d’Àvila, d’un total de seixanta 

sis ciutats presentades
2
. Aquest reconeixement a la tasca desenvolupada a la nostra 

ciutat constitueix una altra fita que subratlla l’oportunitat de realitzar, en aquest moment 

precís, aquest informe. 

Per tot plegat podem assenyalar finalment com a objectius d’aquest informe els 

següents: 

                                                 
1
 Vegi’s el capítol 5 d’aquest informe. 

2
 La Unió Europea no ha donat a conèixer els criteris en què es va basar per atorgar aquests 

reconeixements.  
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 Contribuir a un major coneixement de la situació, en termes de drets humans, de 

les persones amb discapacitat a Barcelona. 

 Agrupar, a tal fi, tots els materials informatius existents per tal d’oferir una visió 

al més global possible de la situació d’aquest col·lectiu a Barcelona.     

 Detectar buits informatius i proposar recomanacions de cobertura d’aquestes 

mancances. 

 Realitzar, amb el màxim grau de detall possible en cada un dels àmbits temàtics 

seleccionats, un balanç de les accions dutes a terme a la ciutat i de les que 

puguin restar pendents d’emprendre o de perfeccionar. 

 Conèixer els punts de vista d’experts i/o de persones amb discapacitat sobre la 

situació d’aquest col·lectiu a Barcelona des de la perspectiva, també, dels drets 

humans i la no-discriminació. 

 Realitzar una sèrie de recomanacions per a la millora de la igualtat 

d’oportunitats d’aquest col·lectiu a la nostra ciutat. 

Aquest darrer objectiu és perfectament coherent amb la raó de ser de l’Observatori de 

Drets Humans de Barcelona, que no aspira al coneixement pel coneixement, sinó a 

contribuir a la millora de les condicions de vida i a l’avenç dels drets humans a la ciutat 

de Barcelona. 
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1. Estructura de l’informe 

Aquest informe s’inicia amb un primer capítol que explica i justifica la selecció feta 

dins el col·lectiu de les persones amb discapacitat que viuen a la ciutat de Barcelona en 

el sentit que s’ha optat per centrar-lo en aquelles que pateixen discapacitats físiques i 

sensorials.  

A continuació, i assentades aquestes bases prèvies, l’informe dedica un capítol a les 

dades globals existents sobre la discriminació d’aquest col·lectiu. Un capítol que no 

s’introdueix específicament en cap àmbit temàtic concret, sinó que examina 

fonamentalment la percepció que les persones amb discapacitats físiques i sensorials 

tenen sobre la discriminació de què són objecte en termes globals. 

Tot seguit, l’informe passa a analitzar la situació d’aquestes persones en una sèrie 

d’àmbits temàtics la selecció dels quals prové, fonamentalment, del que la realització de 

l’informe 1 d’aquest Observatori de Drets Humans de Barcelona va permetre d’albirar 

en el sentit de quines àrees caldria estudiar amb una major atenció. Aquests àmbits són: 

 L’accessibilitat física i comunicativa. 

 El dret al treball. 

 El dret a l’habitatge. 

 El dret a l’educació. 

 El dret a la salut. 

 El dret a l’autonomia personal i a la vida independent. 

 El dret a no patir maltractaments. 

Pel que fa al primer d’aquests àmbits temàtics, examina per separat els drets que 

l’accessibilitat física i comunicativa, o la seva absència, condicionen: 

 El dret al transport i a la mobilitat. 

 El dret a la cultura. 

 El dret al lleure i a l’esport. 

 El dret a la participació. 

De fet, des d’un punt de vista més general, la manca d’accessibilitat física i les 

dificultats en el transport limiten la participació de les persones amb discapacitat en 

qualsevol àmbit i, per tant, vulneren l’exercici dels drets lligats a l’educació, el treball, 

la cultura, el lleure, etc.  
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Aquests àmbits temàtics contenen dades relatives a) a les condicions de vida d’aquestes 

persones, sempre des de la perspectiva dels seus drets humans; b) a les discriminacions 

que pateixen o perceben en cadascun dels àmbits; i c) a les successives realitzacions 

empreses en benefici seu sobretot i fonamentalment per l’Ajuntament de Barcelona.  

A tall d’estructura, també volem fer palès en aquest sentit que cada àmbit temàtic de 

l’informe es clou amb dos quadres-resum: el primer amb les conclusions principals que 

se’n deriven, que no sempre poden ser circumscrites a la ciutat de Barcelona; el segon 

amb la indicació de les dades locals que hem notat a faltar i que ens han dut, 

precisament, a haver de presentar conclusions que no sempre tenen com a base 

territorial la nostra ciutat. 

Aquests dos quadres-resum finals de capítol doten a l’informe d’una estructura unitària i 

permeten una visualització ràpida de les principals situacions detectats en els diferents 

àmbits temàtics. 

Atès, per altra banda, que, com ja hem vist, la discriminació de les persones amb 

discapacitat és una qüestió que recorre una bona part dels capítols d’aquest informe, 

també hem cregut oportú agrupar en un capítol únic de conclusions les informacions 

esparses recollides al llarg de l’informe tot separant-les, també, territorialment.  

L’informe continua amb un capítol dedicat a les bones pràctiques sorgides de la 

iniciativa privada, tant lucrativa com no lucrativa, que complementa les accions 

institucionals descrites en els diferents àmbits temàtics de l’informe.  

Finalment, s’inclou un breu apartat amb les recomanacions de millora que l’informe ha 

permès de detectar que eren necessàries en cadascun dels drets analitzats, així com en 

termes, també, de l’existència i disponibilitat de dades. Aquestes recomanacions 

s’adrecen a l’Ajuntament de Barcelona com a primer garant institucional dels drets de 

les persones que viuen a la ciutat, tot plegat en línia amb els objectius de l’informe 

expressats en el capítol anterior a aquest. 
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2. Definició i acotació del col·lectiu 

La recerca documental prèvia a què ja hem fet referència ha posat de relleu que la major 

part dels informes i de les estadístiques que estudien el col·lectiu de les persones amb 

discapacitat, d’altra banda força escassos com també hem vist, no fan cap distinció 

entre les diverses formes de discapacitat, és a dir, que se n’ocupen genèricament.  

La nostra posició al respecte és que aquesta no és una bona perspectiva, perquè les 

diferents discapacitats condicionen molt diferentment les persones que les pateixen, que 

en cap cas poden considerar-se, doncs, com un col·lectiu homogeni, ans al contrari.  

Per tal d’intentar solucionar aquesta qüestió, en una reunió entre la Regidoria de Drets 

Civils de l’Ajuntament de Barcelona, la Plataforma d’Entitats Col·laboradores de 

l’Observatori de Drets Humans de Barcelona i el Gabinet d’Estudis Socials es va decidir 

optar per un sub-sector concret de les persones amb discapacitat que viuen a Barcelona: 

les persones amb discapacitat física, visual i auditiva. Malgrat tot, no sempre ens ha 

estat possible d’oferir dades realment diferenciades, per la qual cosa hi ha força 

ocasions que aquest informe parla de les persones amb discapacitat en general.  

Som conscients en aquest sentit que l’informe deixa de banda les persones amb 

discapacitat psíquica i les persones amb malaltia mental, que alhora que també són dos 

col·lectius molt diferenciats entre si pensem que mereixerien sens dubte un estudi o uns 

estudis particulars.   

També volem aprofitar aquest punt inicial de l’informe per explicitar una altra opció, 

semàntica en aquest cas. La denominació amb què aquest col·lectiu s’ha anat coneixent 

al llarg de la història ha sofert successives modificacions, de manera que en aquests 

moments s’identifica fonamentalment, començant per l’Agència de Drets Fonamentals 

de la Unió Europea, mitjançant l’apel·latiu “persones amb discapacitat”. Tanmateix, el 

nostre informe alterna l’ús preferent d’aquesta denominació amb la introducció d’una 

altra, “persones amb diversitat funcional”, que comença a gaudir d’una certa acceptació. 

Comencem l’informe amb les dades que sobre la població amb discapacitat a Barcelona 

proporciona regularment el Departament d’Estadística de l’Ajuntament.   
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Taula 1. Persones reconegudes legalment com a discapacitades per tipus de 

discapacitat. Resultats en nombre absolut de persones i percentatges. Barcelona 

2010 

 Xifres absolutes Percentatges 

Total persones amb discapacitat 115.858 100,00% 

Físics motòrics 39.554 34,1% 

Físics no motòrics 28.677 24,8% 

Visuals 9.746 8,4% 

Auditius 5.974 5,2% 

Psíquics 8.763 7,6% 

Malalts mentals 23.003 19,8% 

No consta 141 0,1% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística (2011), Persones amb 

discapacitat. Any 2010 

Pel que fa al col·lectiu seleccionat, la font que acabem de referir desagrega per sexe i 

edat les persones de Barcelona legalment reconegudes com a discapacitades, tal com es 

pot observar en les dues taules següents.  

Taula 2. Persones reconegudes legalment com a discapacitades per sexe. Resultats 

en nombre absolut de persones i percentatges. Barcelona 2010 

 Xifres absolutes Percentatges 

Total persones amb discapacitat 115.858 100,00% 

Homes 54.443 47,0% 

Dones 61.415 53,0% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística (2011), Persones amb 

discapacitat. Any 2010 

Taula 3. Persones reconegudes legalment com a discapacitades per edats. Resultats 

en nombre absolut de persones i percentatges. Barcelona 2010 

 Xifres absolutes Percentatges 

Total persones amb discapacitat 115.858 100,00% 

Fins a 15 anys 2.620 2,3% 

De 16 a 44 anys 17.910 15,5% 

De 45 a 64 anys 35.632 30,8% 

De 65 a 74 anys 22.727 19,6% 

75 anys i més 36.969 31,9% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística (2011), Persones amb 

discapacitat. Any 2010 

Com es pot observar, hi ha més dones que homes amb discapacitat, que també són més 

freqüents a edats avançades, més del 50% de les persones amb discapacitat de 

Barcelona tenen més de 65 anys. Edat avançada i discapacitat són, sens dubte, dues 
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circumstàncies que s’agreugen l’una a l’altra. Pel que fa a la distribució dels diferents 

tipus de discapacitat amb aquestes dues variables, és a dir, el sexe i sexe, aquesta font 

també les proporciona. Tanmateix, i com es mostra a la taula que figura a continuació, 

nosaltres ens hem limitat a transcriure la correlació amb el sexe de les persones.  

Taula 4. Persones reconegudes legalment com a discapacitades per tipus de 

discapacitat i sexe. Resultats en nombre absolut de persones. Barcelona 2010 

 Total Homes Dones 

Persones amb discapacitat 115.858 54.443 61.415 

Físics 68.231 31.905 36.326 

Visuals 9.746 4.293 5.453 

Auditius 5.974 2.809 3.165 

Psíquics 8.763 5.124 3.639 

Malalts mentals 23.003 10.236 12.767 

No consta 141 76 65 

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística (2011), Persones amb 

discapacitat. Any 2010 

Pel que fa a les persones amb discapacitat que viuen a la ciutat de Barcelona, el 

Departament d’Estadística municipal no ofereix altres informacions que les consignades 

fins aquí. En canvi, la darrera edició de l’Estadística de Discapacitat del Departament 

de Benestar Social i Família de la Generalitat també permet de conèixer els diferents 

graus d’afectació que les persones amb discapacitat que viuen a Barcelona presenten.  

Segons aquest font, a Barcelona, hi havia, amb data de juny del 2011, 120.526 persones 

amb discapacitat, de les quals el 49.9% tenien una afectació del 33% al 64%
3
, el 26,8% 

entre el 65% i el 74% i el 23,2% de més del 75%. Aquesta font informativa, però, no 

relaciona aquestes afectacions amb les diferents classes de discapacitat a la ciutat de 

Barcelona, bé que sí que ho fa per al global de Catalunya. 

Pel que fa a les condicions de vida d’aquest col·lectiu, val a dir que el Pla Municipal 

per a la Inclusió Social 2005-2010 va assenyalar que en el moment de la seva redacció, 

això és, l’any 2004, hi havia a Barcelona 19.550 persones amb discapacitat, de tota 

classe, sense ingressos propis o amb ingressos salarials o pensions públiques 

insuficients, la qual cosa les situava per sota del llindar de la pobresa relativa
4
. 

Relacionant aquest nombre amb la xifra total de persones legalment reconegudes com a 

discapacitades en aquell moment, 85.334, es pot observar que la primera xifra suposa el 

22,9% del total. Malauradament, no ha estat possible de trobar dades més actualitzades 

                                                 
3
 Les persones amb un grau de discapacitat inferior al 33% no són considerades administrativament com a 

tals, tot i necessitar també determinats suports, d’acord amb un criteri fixat per la LIONDAU (Llei 

53/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat).   
4
 Aquest document municipal no indica, però, la font d’origen d’aquesta dada.  
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que donessin compte de l’evolució de l’índex de pobresa relativa de les persones amb 

discapacitat a la ciutat de Barcelona.  

A manca d’aquesta actualització i per tal de situar contextualment aquest percentatge, 

hem intentat localitzar dades referents a la població total de Barcelona que es trobava 

aleshores en una mateixa situació de pobresa relativa. Això no ha estat possible, però, 

per al mateix any sinó per a dos anys posteriors, el 2006. Aleshores, i segons l’Enquesta 

de Condicions i Hàbits de la Població de Catalunya, el percentatge de la població total 

de Barcelona en aquesta situació era del 20,2%, mentre que l’any 2000 havia estat del 

18,3%
5
.   

Alhora, un informe molt recent sobre la pobresa i l’exclusió social a la ciutat de 

Barcelona elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) relata 

l’evolució, en els últims anys, de les persones amb discapacitat (sense distingir entre els 

diversos tipus) ateses pels equips municipals d’atenció social. Per tal d’oferir una 

informació més indicativa, hem afegit a les dades proporcionades per aquesta font el 

nombre de persones amb discapacitat que hi havia a Barcelona en els anys coberts per 

aquest informe del CESB i hem calculat els percentatges que les persones amb 

discapacitat ateses representaven en cadascun d’ells. 

D’aquesta manera, és possible d’observar com el nombre de persones cobertes per 

aquests serveis ha crescut des del primer any considerat, tant en termes absoluts com 

relatius.  

Taula 5. Nombre total de persones amb discapacitat i persones amb discapacitat 

ateses en els equipaments d’atenció social de Barcelona. Resultats en nombres 

absoluts i percentatges. Anys 2004-2009 

Anys Persones amb 

discapacitat 

Persones amb 

discapacitat ateses 

Percentatges de 

persones ateses 

2004 93.128 12.744 13,7% 

2005 99.325 14.153 14,3% 

2006 106.274 20.849 19,6% 

2007 106.399 21.352 20,1% 

2008 112.169 22.363 19,9% 

2009 109.563 25.097 22,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de: Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 

(sd), Informe sobre pobresa i exclusió social a Barcelona i Ajuntament de Barcelona, 

Departament d’Estadística, Persones amb discapacitat.   

Podem esmentar encara un tercer document de procedència municipal amb dades 

importants pel que fa a les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional a 

Barcelona. Es tracta d’un informe de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

                                                 
5
 Vegi’s: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (2009), Pobresa i exclusió social a la 

ciutat de Barcelona, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Acció Social i Ciutadania.  
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que assenyala que les persones amb discapacitat i el seu entorn familiar pateixen un 

notable greuge econòmic respecte a la resta de la població, del qual en fa una estimació 

que veurem a continuació. Aquest greuge comparatiu explica l’estret vincle detectat 

entre pobresa i discapacitat en funció de l’existència d’uns costos addicionals o 

extraordinaris que aquestes persones han de cobrir, amb un major o menor suport de les 

Administracions Públiques, per arribar a una situació, al més propera possible, a la 

igualtat amb la resta de les persones.  

Considerant les hores d’atenció, els costos addicionals units a la discapacitat (habitatge, 

béns i serveis, desplaçaments, etc.) i els costos d’oportunitat de les persones
6
  i els de les 

seves famílies
7
, i en funció del tipus de discapacitat, del sexe, del grau o del tipus 

d’afectació, el sobrecost econòmic anual era, quan es va realitzar aquest mesurament, 

això és, l’any 2006, el següent:  

Taula 6. Sobrecost econòmic anual de les persones amb discapacitat segons el tipus 

de discapacitat, el sexe, el grau o tipus d’afectació. Barcelona 2006 

Discapacitat física Total Homes Dones 

Grup 1 22.069 € 19.507 € 24.630 € 

Grup 2 40.075 € 38.144 € 43.267 € 

Grup 3 51.844 € 49.282 € 54.405 € 

Discapacitat visual    

Ceguesa total 25.914 € 23.353 € 28.476 €  

Altres discapacitats visuals 11.052 € 8.490 € 13.613 € 

Discapacitat auditiva    

Llengua oral 14.724 € 12.162 € 17.825 € 

Llenguatge de signes 14.190 € 11.629 € 16.752 € 

Font: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(2006), El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat 

de Barcelona. El sobreesforç econòmic que origina la discapacitat 

L’informe també assenyala, com es pot comprovar en la taula anterior, que per a les 

dones amb discapacitat el sobrecost econòmic és considerablement superior al dels 

homes en tots els tipus i graus de discapacitat. Aquestes diferències de sobrecost en 

funció del gènere es deuen sobretot a la menor participació relativa de les dones amb 

discapacitat en el mercat de treball, en comparació amb els homes amb discapacitat, 

atesa la seva major implicació en les tasques domèstiques i en la cura dels infants i de 

les persones grans (treball no remunerat); i a les diferències salarials amb els homes 

amb discapacitat en el cas de les que treballen
8
. Aquestes diferències, doncs, tenen la 

seva base en una discriminació, o en diverses discriminacions, que reprodueixen alhora 

                                                 
6
 Els principals costos d’oportunitat de les persones amb discapacitat són les seves taxes diferencials 

d’analfabetisme, població inactiva i atur, vegi’s la secció 6.1 d’aquest informe dedicat al dret al treball.  
7
 Aquests altres costos fan referència principalment a les hores que els familiars d’una persona amb 

discapacitat han de dedicar a la seva atenció en el marc de la cura informal que és la norma dominant a 

l’Estat espanyol si més no.  
8
 Vegi’s l’apartat 6.1 d’aquest informe (dret al treball).  
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l’existent entre els homes i les dones sense discapacitats i que ens permeten afirmar que 

les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació. 

Val a dir finalment que aquesta relació entre pobresa i discapacitat és, de fet, una 

constant, en el sentit que es dóna en altres àmbits territorials que la ciutat de Barcelona, 

com per exemple en el conjunt de l’Estat espanyol. Segons una enquesta de l’Institut 

Nacional d’Estadística que utilitzarem amb freqüència en aquest informe, l’any 2008 el 

percentatge de persones amb discapacitat que vivien en llars en situació de pobresa 

relativa era del 30,5%, mentre que per al conjunt de la població aquest percentatge era 

del 19%. 

A tall de conclusió, podem assenyalar, doncs, finalment, que les persones amb 

discapacitat pateixen situacions de pobresa amb major freqüència que les persones sense 

discapacitat, tot i que les limitacions en termes de dades estadístiques no permeten de 

quantificar amb la precisió que seria de desitjar aquestes diferències.   
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Quadre-resum 

1. A Barcelona i arreu, el percentatge de persones amb discapacitat s’incrementa 

amb l’edat i el percentatge de dones amb discapacitat és superior al dels homes. 

2. A Barcelona, la meitat de les persones amb discapacitat tenen graus lleus de 

discapacitat, és a dir, del 33 al 64%  

3. L’any 2004, el 22,9% de les persones de Barcelona amb una discapacitat 

legalment reconeguda se situava per sota del llindar de la pobresa relativa. Sobre 

aquesta qüestió, no s’han trobat dades més actualitzades. 

4. Tot i la manca d’actualització d’aquestes dades i les dificultats de comparació 

amb les corresponents amb les persones sense discapacitat, les evidències 

apunten que aquestes pateixen amb major freqüència situacions de pobresa. 

5. El nombre de persones amb discapacitat ateses pels equipaments d’atenció social 

de Barcelona s’ha duplicat en el període 2004-2009, mentre en termes relatius 

creixia en gairebé deu punts percentuals. 

6. Les persones amb discapacitat i les seves famílies pateixen un notable greuge 

econòmic respecte a la resta de la població.  

7. Les dones amb discapacitat pateixen una discriminació doble en tant que dones i 

persones amb discapacitat. 
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3. Discriminacions i vulneracions percebudes  

Abans de passar als àmbits temàtics que conformen aquest estudi i, entre altres aspectes, 

a les discriminacions que s’hi hagin pogut produir o percebre per part de les persones 

afectades, considerem que val la pena de dedicar un capítol específic als resultats 

globals de la discriminació percebuda per persones amb discapacitats. Disposem, en 

aquest sentit, de dues fonts que ens proporcionen dades a nivell de l’Estat espanyol, 

desglossades en alguns casos per Comunitats Autònomes, i d’una font circumscrita a la 

ciutat de Barcelona.  

 

3.1. Les dades a nivell de l’Estat i de Catalunya 

Les dues fonts a què ens acabem de referir son el CERMI
9
, amb els seus darrers informe 

anuals (2009 i 2010) i una enquesta específica sobre discriminació realitzada l’any 

2004, i l’última edició de l’Enquesta sobre Discapacitats, Autonomia Personal i 

Situacions de Dependència (2008) publicada per l’INE, la qual conté algunes dades 

desglossades per Comunitats Autònomes.  

Aquesta enquesta es va conduir entre un total de 96.075 llars de tot l’Estat i 11.000 

persones amb discapacitat ingressades en centres residencials, bé que en aquest darrer 

cas les dades no estan desglossades per Comunitats Autònomes. En aquest sentit, aquest 

és l’únic capítol d’aquest informe en què, en fer referència a aquesta enquesta, es tenen 

en compte ambdues situacions residencials, és a dir, en la resta dels seus àmbits 

temàtics (treball, habitatge, etc.) només es donen valors corresponents a les persones 

amb discapacitat que viuen a la seva llar.  

Pel que fa a l’enquesta específica del CERMI, es va realitzar, com ja hem dit, l’any 

2004 en base a les respostes a les preguntes d’un qüestionari que va ser distribuït entre 

les associacions de persones amb discapacitat i mitjançant internet a nivell de tot l’Estat. 

El nombre de respostes obtingudes va ser de més de 2.000, de les quals 1.980 van ser 

considerades vàlides, malgrat que, com els mateixos responsables apunten, la mostra no 

pugui ser considerada absolutament representativa d’aquest col·lectiu. 

Aquestes dues diferències en termes de grandària de la mostra i dels temps de 

realització, ja impedeixen de fer-ne cap comparació. Però a més, també cal tenir en 

compte que mentre l’estudi del CERMI inclou explícitament discriminacions directes i 

indirectes (inadequació de l’entorn, limitacions en el disseny de béns, etc.), l’enquesta 

                                                 
9
 El CERMI és l’organisme designat pel Govern espanyol com a observador independent de l’aplicació a 

l’Estat espanyol de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
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de l’INE sembla remetre únicament a les situacions directament discriminatòries 

(rebuigs, vulneracions manifestes de drets).     

Per tal de situar amb una major claredat aquesta qüestió, aprofitem aquesta avinentesa 

per, partint de la base de les Directives comunitàries 2000/43/CE i 2000/78/CE, definir 

aquestes dues formes de discriminació: 

 Discriminació directa: tot tracte menys favorable per motius de religió o 

conviccions, discapacitat, edat, o orientació sexual. 

 Discriminació indirecta: tota disposició, criteri o pràctica aparentment neutres 

però que situïn una persona en un desavantatge particular respecte a altres.    

En aquest sentit, la nostra opinió és que l’òptica adoptada pel CERMI és més ajustada a 

la lletra i a l’esperit de la Llei 53/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU), que fa esment 

tant de les formes de discriminació directa com indirecta
10

, en el sentit de cobrir totes 

les situacions que impedeixen la plena igualtat de les persones amb discapacitat.    

3.1.1. Els àmbits de discriminació 

Si comencem per l’Enquesta de l’INE, podem veure en primer lloc com les relacions 

socials apareixen com l’àmbit més denunciat com a discriminatori per les persones amb 

discapacitat. Aquesta constatació és compatible amb l’afirmació, inclosa en l’informe 

anual del CERMI de l’any 2009, que donant veu a les persones en aquesta condició 

assenyala que la percepció negativa que pesa damunt de les persones amb discapacitat 

continua essent el major obstacle per a un exercici ple dels drets d’aquesta població. 

En efecte, si el principal obstacle a què les persones amb discapacitat diuen que 

s’enfronten per assolir un reconeixement ple dels seus drets és la imatge negativa que la 

resta de la població continua tenint-ne, és lògic que les seves relacions socials en 

resultin negativament afectades.  

  

                                                 
10

 El text de la Llei es pot consultar a: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf.  

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
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Taula 7. Percentatges de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar que 

s’han sentit discriminades en raó de la seva discapacitat segons les situacions i 

sexe. Catalunya 2008 

 Ambdós sexes Homes Dones 

Relacions socials 41,21% 46,35% 37,18% 

Transports i desplaçaments 33,94% 35,87% 32,42% 

Participació social 26,61% 29,58% 24,28% 

Oci i cultura 26,37% 32,81% 21,33% 

Atenció sanitària 24,71% 14,69% 32,56% 

Recerca d’ocupació 22,48% 21,39% 23,33% 

Administració pública 18,13% 15,47% 20,21% 

Al lloc de treball 13,40% 14,83% 12,28% 

Educació o formació 12,70% 13,48% 12,09% 

Serveis de suport 10,18% 5,94% 13,51% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Taula 8. Percentatges de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar que 

s’han sentit discriminades en raó de la seva discapacitat segons les situacions i 

sexe. Espanya 2008 

 Ambdós sexes Homes Dones 

Relacions socials 40,70% 44,56% 37,59% 

Participació social 25,74% 27,37% 24,42% 

Atenció sanitària 24,98% 19,28% 29,59% 

Transports i desplaçaments 22,01% 21,51% 22,42% 

Recerca d’ocupació 21,88% 23,79% 20,34% 

Administració pública 19,89% 17,34% 21,96% 

Oci i cultura 17,96% 20,03% 16,29% 

Educació o formació 15,55% 19,01% 12,75% 

Al lloc de treball 10,95% 11,68% 10,36% 

Serveis de suport 9,42% 8,17% 10,43% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Aquesta preeminència de les relacions socials com a àmbit especialment procliu a les 

discriminacions també la manifesten les persones amb discapacitat ingressades en 

centres residencials, una taula que no incloem pel fet que els seus resultats s’aparten 

molt poc dels que acabem de mostrar i pel fet que aquesta submostra no inclou dades 

desglossades per a Catalunya. 

Pel que fa a la comparació entre els resultats a l’Estat espanyol en conjunt i Catalunya, 

les principals diferències es donen en l’àmbit escolar, amb una situació millor a 

Catalunya; i en el lloc de treball, en els transports i els desplaçaments i en la participació 
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en activitats culturals d’oci i diversió, amb una situació pitjor a Catalunya en aquestes 

tres esferes.  

Pel que fa encara als àmbits o circumstàncies que les persones amb diversitat funcional 

identifiquen com a més proclius a la discriminació, també es refereixen en l’enquesta ja 

comentada del CERMI (2004). Atès, però, que la gran majoria d’aquests àmbits ja tenen 

més endavant el seu espai propi en els capítols temàtics del nostre informe, ens limitem 

en aquest punt a fer una breu referència a alguns de molt específics i a les 

circumstàncies discriminatòries que els envolten.   

Així, pel que fa a les assegurances i productes financers, les queixes de les persones 

amb discapacitat fan esment dels abusos comesos per companyies d’assegurances, que o 

bé els encareixen les pòlisses o eviten tant com poden de fer-ne a aquestes persones.   

Respecte a l’administració de justícia, les persones amb discapacitat es veuen afectades 

sobretot per la manca d’accessibilitat i per la falta de serveis d’interpretació en la 

llengua de signes. 

Pel que fa a la societat de la informació, la principal reivindicació expressada és la 

necessitat d’adaptació dels equips informàtics i dels continguts d’internet. En aquest cas 

concret, el pes d’aquesta discriminació és especialment sentida per les persones amb 

discapacitat sensorial. 

En l’àrea del disseny per a tots, l’observació més comuna de les persones amb 

discapacitat és que s’aplica poc i malament. En aquest sentit, consideren que l’actual 

sistema de disseny està concebut de manera que sofreixen sistemàticament 

discriminacions en productes, béns i serveis de primera necessitat i/o d’ús quotidià i/o 

necessaris per a la realització de qualsevol activitat professional. El pes d’aquesta 

discriminació recau de nou, sobretot, en les persones amb discapacitat sensorial. 

Pel que fa a les administracions públiques, s’esmenten dues situacions: l’accés a la 

informació que en prové (sempre escrita en tinta, inclosa únicament en taulers que les 

persones en cadira de rodes no arriben a poder llegir, etc.); i les relacions amb el 

personal que hi treballa. Ambdues situacions també són especialment denunciades per 

les persones amb discapacitat sensorial.  

 

3.1.2. Les percepcions quantitatives de la discriminació 

Pel que fa a aquest aspecte, resumim les dades proporcionades per l’enquesta de l’INE 

en les següents taules, tot advertint que hem seleccionat aquelles dades que hem 

considerat com a més rellevants dintre de la multiplicitat d’informacions que aquesta 

enquesta facilita i sempre que els resultats en funció de les variables amb què es 

relacionen mostrin variacions significatives. A fi de poder realitzar comparacions, en el 
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cas de les persones que resideixen a la pròpia llar es donen tant les xifres de 

discriminació percebuda corresponents al global de l’Estat com a Catalunya. 

Taula 9. Percentatges de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar segons 

la freqüència amb què s’han sentit discriminades en raó de la seva discapacitat. 

Catalunya i Estat espanyol 2008 

 Catalunya Estat espanyol 

Mai 86,68% 87,90% 

Algunes vegades 9,70% 8,25% 

Moltes vegades 2,85% 2,66% 

Constantment 0,77% 1,20% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Taula 10. Percentatges de persones amb discapacitat que resideixen en un centre 

segons la freqüència amb què s’han sentit discriminades en raó de la seva 

discapacitat. Estat espanyol 2008 

Mai 94,04% 

Algunes vegades 5,1% 

Moltes vegades 0,61% 

Constantment 0,25% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Cal assenyalar, en primer lloc, com, agafant com a base d’anàlisi les persones amb 

discapacitat que afirmen no haver-se sentit mai discriminades, Catalunya presenta un 

percentatge d’aquestes persones inferior (en una mica més d’un punt percentual) al 

global de l’Estat.   

Comparant, per altra banda, la freqüència de situacions discriminatòries percebudes 

entre les persones amb discapacitat que viuen a casa seva o en un centre residencial, 

s’observa, bé que només, cal repetir-ho, amb dades corresponents a tot l’Estat, com les 

persones amb discapacitat que viuen a casa seva diuen patir situacions discriminatòries 

força més habitualment que les que resideixen en un centre (la diferència entre les 

persones amb discapacitat que mai s’han sentit discriminades en una situació i l’altra és 

de més de sis punts). 

Pel que fa a l’edat i al sexe de les persones amb discapacitat, en la taula següent 

s’observa com a Catalunya els homes i les persones relativament joves són els grups 

que tenen la percepció d’haver patit una major freqüència de situacions discriminatòries.  
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Taula 11. Percentatges de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar 

segons la freqüència amb què s’han sentit discriminades en raó de la seva 

discapacitat per sexe i edat. Catalunya 2008 

 Homes Dones 6 a 64 anys 65 a 79 anys 80 i més  

Mai 84,92% 87,81% 75,73% 93,94% 95,50% 

Algunes vegades 11,09% 8,81% 17,87% 4,25% 3,16% 

Moltes vegades 2,90% 2,81% 4,94% 1,53% 1,08% 

Constantment 1,09% 0,57% 1,47% 0,28% 0,26% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Pel que fa a les dades que ofereix l’enquesta específica del CERMI, les resumim en les 

tres taules següents:  

Taula 12. Percentatges de persones amb discapacitat segons la freqüència amb què 

s’han sentit discriminades en raó de la seva discapacitat. Estat espanyol 2004 

Mai 36,0% 

Algunes vegades 47,3% 

Sovint 12,0% 

Sempre 4,60% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

D’aquesta taula es desprèn que una bona part de les persones enquestades manifesten 

haver patit discriminacions en alguna ocasió o altra, el 63,9% concretament.   

La taula següent mostra els percentatges de discriminació directa i indirecta que les 

persones amb discapacitat enquestades han percebut, mostrant com la discriminació 

directa apareix molt superior a la indirecta. Això vol dir, i resulta preocupant, però lliga 

amb les conclusions d’altres estudis sobre aquest col·lectiu, que l’estigmatització és més 

lesiva que les possibles mancances estructurals.  
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Taula 13. Percentatges de persones amb discapacitat que han percebut 

discriminacions directes i indirectes. Estat espanyol 2004 

Discriminació directa 53,1% 

Discriminació indirecta 31,2% 

Discriminació directa i indirecta 6,3% 

No respon 9,4% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

La darrera taula mostra que la percepció de discriminació, directa, indirecta o ambdues, 

no varia significativament segons el tipus de discapacitat considerada (física, sensorial o 

“altres”). 

Taula 14. Percentatges de persones amb discapacitat segons la freqüència amb què 

s’han sentit discriminades en raó de la seva discapacitat per tipus de discapacitat. 

Estat espanyol 2004 

 Discapacitat física Discapacitat sensorial Altres discapacitats 

Mai 38,1% 34,9% 32,1% 

Algunes vegades 45,7% 48,4% 48,9% 

Sovint 12,5% 11,1% 15,7% 

Sempre 3,7% 5,6% 3,3% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Com ja hem indicat, però, al començament d’aquest capítol, i s’aprecia amb molta més 

claredat en aquest apartat quantitatiu, les dues enquestes ofereixen valors molt diferents, 

que semblen deguts sobretot, repetim, al concepte de discriminació utilitzat. Aquest fet 

evidencia, doncs, la importància de l’abast del que en cada cas es conceptua com a 

discriminació. 

 

4.2. Les dades a nivell de Barcelona 

A Barcelona comptem amb una font com l’OND (Oficina per la No Discriminació de 

l’Ajuntament de Barcelona), que recull denúncies de situacions discriminatòries 

presentades per persones pertanyents a diferents col·lectius, entre els quals les que 

pateixen discapacitats. 
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La darrera memòria anual d’aquesta oficina, corresponent a l’any 2010, ens permet 

d’oferir dues dades, que es presenten en les dues taules que oferim a continuació: la 

posició relativa que les persones amb discapacitat ocupen entre els col·lectius 

denunciants i les situacions i àmbits que constaten com a més discriminatoris. 

Taula 15. Discriminació per col·lectius o situacions personals. Dades en 

percentatges. Barcelona 2010 

Immigrants 38,89% 

Altres col·lectius 29,17% 

Orientació sexual 11,11% 

Dones 7,29% 

Discapacitats físics o psíquics 6,94% 

Malalties cròniques/VIH 2,43% 

Situació econòmica 2,43% 

Malaltia mental 1,74% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Oficina per la No Discriminació (OND) (2011), 2010 

Resum d’activitats 

Com es pot observar a la taula, que hem ordenat en percentatges decreixents de 

freqüència de presentació de queixes, el col·lectiu de persones amb discapacitat se situa 

en una posició mitjana/baixa. Pel que fa a la taula que presentem a continuació, podem 

dir que el fet més xocant és que el segon motiu de queixa d’aquesta població es 

relacioni amb l’accessibilitat, atès tot el que s’ha fet a Barcelona en el decurs del temps, 

i que analitzarem de manera exhaustiva en el proper capítol d’aquest informe. Malgrat 

tot, cal reiterar que aquestes dades es basen en les denúncies presentades a l’Oficina i, 

per tant, en el nombre de denunciants, que aquest any varen ser 639.  

Taula 16. Drets vulnerats a les persones amb discapacitat física o psíquica. Dades 

en percentatges. Barcelona 2010 

Dignitat 25% 

Accessibilitat 20% 

Admissió 10% 

Drets laborals  10% 

Educació/Formació 10% 

Prestacions socioeconòmiques 10% 

Habitatge 5% 

Altres drets 5% 

Informació 5% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Oficina per la No Discriminació (OND) (2011), 2010 

Resum d’activitats 

Des d’un punt de vista temporal, una mirada a les diferents memòries anuals que aquest 

organisme ha anat publicant en el decurs de la seva existència permet de constatar com 

les persones amb discapacitat sempre han ocupat aquesta mateixa posició mitjana/baixa 
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pel que fa al percentatge de les denúncies presentades, amb una oscil·lació entre un 

mínim del 5,84% l’any 2009 i un màxim del 9,2% l’any 2002. El gràfic de barres que 

presentem a continuació, que recull els anys en què aquesta informació es troba 

disponible, mostra, dins d’aquesta tònica, una evolució a la baixa en la posició d’aquest 

col·lectiu com a denunciant des del primer any al darrer. 
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1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

Gràfic  Percentatge de les denúncies presentades per les persones amb 
discapacitat a Barcelona respecte al total de col·lectius. Barcelona 2002-

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals de l’OND. 

De tot plegat, podem concloure que pel que fa a Barcelona només sabem que les 

persones amb discapacitat denuncien discriminacions, que no s’han mesurat, però, 

d’una manera similar a com s’ha fet en l’àmbit global de l’Estat espanyol mitjançant 

l’INE i el CERMI.  

En efecte, a Barcelona no s’ha realitzat cap enquesta específica
11

 que indagui sobre la 

discriminació global
12

 percebuda per les persones amb diversitat funcional, de manera, 

doncs, que no és possible fer cap aproximació a una quantificació científica del 

percentatge d’elles que en poden patir o percebre i, doncs, cap comparació, tampoc, 

amb els valors enregistrats en altres territoris com el conjunt de l’Estat espanyol.   

Malgrat tot, sembla possible afirmar que aquest col·lectiu no és, però, el qui més 

discriminacions pateix o sent que pateix a Barcelona, la qual cosa podria estar en 

consonància amb les realitzacions empreses a la nostra ciutat, que s’aborden en els 

                                                 
11

 Tampoc en cap Òmnibus municipal s’han explorat les opinions de les persones amb discapacitat 

respecte a les condicions de vida a Barcelona.  
12

 Parlem de discriminació “global” en el sentit d’agrupar tots els àmbits i entorns possibles de 

discriminació a fi d’assolir un valor genèric o unitari de discriminació a Barcelona, perquè en algun dels 

àmbits temàtics que figuren a continuació sí que s’han trobat dades. 
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capítols següents d’aquest informe. Val a dir, però, al respecte que les realitzacions, tret 

potser de les accions de sensibilització, no poden eliminar les discriminacions directes, 

que les evidències recollides fins ara presenten com més nombroses que les indirectes.  

 

Quadre-resum 

1. El principal obstacle per al gaudi dels drets de les persones amb discapacitat és 

la percepció negativa que pateixen per part de la resta de la societat. 

2. Les relacions socials apareixen com l’àmbit amb una major freqüència de 

percepció de situacions discriminatòries arreu i tant per als homes com per a les 

dones amb discapacitat i tant per a les que viuen a la pròpia llar com per a les 

que estan ingressades en un centre. 

3. Les persones amb discapacitat que viuen a la seva llar se senten més 

discriminades que les que resideixen en un centre. 

4. Les persones amb discapacitat denuncien una freqüència molt superior de 

discriminacions directes que d’indirectes: l’estigmatització d’aquest col·lectiu 

és, doncs, més lesiva que les mancances estructurals.  

5. No existeixen diferències significatives pel que fa a les discriminacions 

percebudes en funció del tipus de discapacitat. 

6. Segons dades de l’any 2008, les últimes existents, Catalunya presenta un 

percentatge inferior de persones amb discapacitat que diuen que no s’han sentit 

mai discriminades que el del conjunt de l’Estat espanyol.  

7. A Barcelona, aquestes persones representen el cinquè col·lectiu en nombre de 

denúncies presentades a l’OND.  

Manca de dades locals 

 Percentatge global de persones amb discapacitat que s’han sentit discriminades a 

Barcelona.  
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4. L’accessibilitat física i comunicativa a Barcelona 

Aquest és l’únic capítol de l’informe que s’ha pogut emmarcar exclusivament en la 

ciutat de Barcelona atesa la profusió de dades existents sobre les actuacions que s’hi han 

fet al llarg dels anys en aquesta matèria, la qual cosa també és un indicador de la riquesa 

d’aquestes intervencions. Per tot plegat, en aquest cas resulta relativament senzill 

assenyalar el que pugui restar per realitzar o completar en els diferents sub-àmbits en 

què l’hem desglossat, com s’anirà veient. L’accessibilitat física i comunicativa a la 

ciutat també és l’espai en què més atribucions té l’Ajuntament de Barcelona per facilitar 

les condicions de vida de les persones amb discapacitat.     

En aquest sentit, val la pena de consignar per començar que un dels objectius del 

Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 pel que fa a les persones amb 

discapacitat és assolir una accessibilitat del 100% en la xarxa de mobilitat pública, un 

objectiu que assenyala fins on arriba el compromís de l’Ajuntament en aquesta matèria i 

que s’hauria d’atènyer com a molt tard, doncs, a finals de l’any 2011. Aquest document 

també suposa un compromís per a l’extensió de l’accessibilitat comunicativa, de manera 

que informació, tràmits i gestions municipals estiguin a l’abast de tothom. Un altre dels 

seus objectius és promoure la millora de l’accessibilitat dels edificis, equipaments i 

instal·lacions municipals públics o de concurrència pública. 

Per remarcar la importància de l’accessibilitat física i comunicativa, també creiem 

convenient esmentar que segons el president del CERMI
13

, l’absència d’accessibilitat 

constitueix en l’actualitat la violació més insidiosa, però no per això menys efectiva, 

dels drets i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.  

Val a dir també que l’accessibilitat no remet únicament, com es podria pensar de bon 

començament, a qüestions relacionades amb el transport i la mobilitat de les persones. 

En efecte, el primer informe de l’Observatori de Drets Humans de Barcelona ja va posar 

de manifest que una accessibilitat defectuosa o incompleta condiciona, fonamentalment 

i com a mínim
14

, el gaudi dels següents drets inclosos en la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat: 

 Dret al transport i la mobilitat. 

 Dret a la cultura. 

 Dret al lleure. 

 Dret a la participació. 

                                                 
13

 En paraules pronunciades el 14 de novembre del 2010. 
14

 Altres drets i àmbits també resulten afectats per una accessibilitat incompleta o defectuosa, com veurem 

en els altres capítols temàtics d’aquest informe i hi farem una referència si s’escau i en tenim dades. 

Aquest és el cas, per posar un exemple, de l’àmbit del dret a l’educació, que també està influït òbviament 

per la major accessibilitat física i comunicativa dels centres d’ensenyament.  
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D’acord amb aquesta perspectiva, aquest capítol es dedica a continuació a l’anàlisi de la 

situació de l’accessibilitat física i comunicativa a Barcelona en aquests quatre àmbits. 

Abans volem, però, remarcar un fet que ens sembla d’una gran importància: la 

Federació ECOM deixa constància que l’accessibilitat física, en si mateixa, no 

garanteix la participació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. 

Cal tenir en compte que la manca de suports, l’existència de barreres socials i les 

actituds de no acceptació d’aquestes persones són aspectes que condicionen.  

Com a fonts d’informació, en aquest capítol ens basem fonamentalment en un document 

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 30 anys treballant amb les 

persones amb discapacitat. Barcelona, una ciutat per a tothom, que aplega la tasca feta 

a la ciutat amb i per a les persones amb discapacitat en aquest període, que arriba fins a 

l’any 2009. Aquest document ha estat complementat i actualitzat en alguns punts 

mitjançant entrevistes amb experts del propi Institut. 

 

5.1. El dret al transport i la mobilitat  

Per tal de contextualitzar la importància del transport i la mobilitat per a les persones 

amb discapacitat, recollirem l’opinió de Mª José Vázquez, de la Federació ECOM, que 

va assenyalar
15

 que un transport accessible representa una reducció del greuge econòmic 

comparatiu que les persones amb diversitat funcional i les seves famílies pateixen, al 

qual ja s’ha fet referència en aquest informe. 

Abans de referir les realitzacions concretes en aquest àmbit, és important de remarcar 

que al llarg d’aquests 30 anys que s’analitzen, les qüestions relatives a l’accessibilitat 

han experimentat una notòria evolució conceptual i programàtica: de la supressió de 

barreres arquitectòniques a la no aparició d’aquestes barreres en les noves obres per 

aterrar finalment en els conceptes de disseny per a tothom i disseny universal, sota la 

perspectiva que les persones són diferents però els drets són universals i s’han de poder 

gaudir en igualtat de condicions.   

Atès, també, que aquest àmbit del transport i la mobilitat cobreix molts espais (carrers i 

espais públics, mitjans de transport, etc.), hem considerat oportú procedir a una 

classificació de les mesures preses per facilitar-ne la lectura. Al mateix temps, i en 

funció de la disponibilitat o no de dades precises, deixem constància del grau de 

realització de totes i cadascuna d’aquestes mesures.  

Carrers i espais públics 

 Adaptació dels carrers de la ciutat mitjançant diferents mesures:  

o La supressió de les barreres arquitectòniques. 

                                                 
15

 Vegi’s les seves paraules en el Pla Director d’Accessibilitat Universal de Transports Metropolitans de 

Barcelona.  
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o L’ordenació del mobiliari i els elements urbans. 

o L’execució d’itineraris practicables a la via pública. 

o La construcció a les voreres de guals per a vianants, sobretot el gual de 

vianants 120 o “gual Barcelona”, el considerat com a més idoni, o altres 

tipus de guals, com l’anomenat gual de vorera deprimida per als carrers 

més estrets. En el moment present, el 91,7% dels 1.287 kms. de carrers 

de la ciutat són accessibles a les persones amb discapacitat. Pel que fa al 

8,3% restant (180 kms.), no s’hi han habilitat guals atès que aquest 

percentatge correspon a carrers que, sobretot per qüestió de grans 

pendents, no poden ser utilitzats per persones en cadira de rodes ni 

tampoc no es poden fer accessibles segons els criteris marcats per la 

normativa. 

Grau de realització: 100% amb l’excepció indicada.  

 Construcció de rampes d’accés a edificis públics, places, jardins i parcs. 

Grau de realització: Falten dades globals. Pel que fa als edificis públics, segons dades 

procedents de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, el desembre del 

2009 el 25% dels 880 edificis públics de Barcelona que són propietat de l’Ajuntament i 

d’altres administracions públiques no eren físicament accessibles, malgrat l’existència 

d’un pla per adaptar-los, mentre el 30% només eren parcialment accessibles.  

 Seguiment de l’accessibilitat de les instal·lacions i serveis oberts al públic o d’ús 

públic. 

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les 

Nacions Unides
16

 assenyala que els governs no solament han de garantir l’accessibilitat 

dels edificis públics, com per exemple els hospitals
17

, sinó també vetllar per 

l’accessibilitat, física i comunicativa, de les instal·lacions i serveis que, sense dependre 

d’una administració pública, són d’ús públic: bancs, restaurants, comerços, farmàcies, 

etc.  

Grau de realització: Falten dades, alhora que ignorem quines actuacions està duent a 

terme l’Ajuntament de Barcelona per assegurar que els serveis i recursos privats també 

compleixen els criteris d’accessibilitat. Pel que fa a la manca de dades al respecte, si 

aquesta mancança ja es dóna en els edificis públics, competència directa de les 

Administracions, més és d’esperar que es doni en aquesta segona categoria d’espais i 

edificis que no són responsabilitat directa seva. Disposem, tanmateix, d’una referència, 

que per puntual que es pugui considerar, no deixa de tenir el seu valor indicatiu. 

                                                 
16

 Vegi’s el text a: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=12&pid=497.  
17

 La mesura immediatament anterior analitzada.  

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=12&pid=497
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L’Associació Amputats Sant Jordi va donar a conèixer el maig del 2010
18

, citant el 

Periódico de Catalunya, que el 63% (75 de 119) dels comerços de la Diagonal entre el 

Passeig de Gràcia i la Plaça Francesc Macià no eren accessibles en cadira de rodes en un 

moment, precisament, que es plantejava la reforma de la famosa avinguda.  

Segons, per altra banda, José María Ballesteros, president a Catalunya de COCEMFE 

(Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica), manca 

precisament la implicació del comerç local per aconseguir que Barcelona sigui la ciutat 

més accessible d’Europa.  

 Instal·lació d’ascensors en les seus de districte. 

Grau de realització: 100% (totes les seus). 

 Adaptació de les platges de la ciutat.  

Grau de realització: 100%. Les 6 platges de Barcelona s’han fet accessibles mitjançant 

mesures com passeres fins a l’aigua, dutxes adaptades, places reservades d’aparcament, 

etc. Malgrat això, no totes elles compten amb personal de suport.  

 Instal·lació de semàfors sonors i acústics per a persones amb discapacitat visual. 

Grau de realització: L’any 2007 n’hi havia 15.000 (es desconeix el nombre de cruïlles 

on no n’hi ha). 

Autobusos, tramvies i altres mitjans de transport. 

 Adaptació de les parades d’autobús a les persones amb discapacitat física.  

Grau de realització: L’octubre del 2009, n’hi havia 1.400 d’adaptades d’un total de 

2.000, és a dir, el 70%. En opinió de la Federació ECOM, falta, però, un Pla de parades 

que temporalitzi l’adaptació del 30% restant.  

 Adaptació de les parades d’autobús a les persones amb discapacitat visual.  

Grau de realització: 100%.  

 Instal·lació de rampes d’accés als autobusos urbans i interurbans i als 

microbusos o busos de barri (actualment, 1.088 vehicles en total). 

Grau de realització: 100%. Malgrat tot, com veurem tot seguit, aquest sistema presenta 

deficiències. 

                                                 
18

 Vegi’s http://www.amputats-

santjordi.entitatsbcn.net/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQQH7V7UMxvZoaYvK04b6NfTzqu4aDTbbu_

amaVs26KBOrfST-WJwsMP.  

http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQQH7V7UMxvZoaYvK04b6NfTzqu4aDTbbu_amaVs26KBOrfST-WJwsMP
http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQQH7V7UMxvZoaYvK04b6NfTzqu4aDTbbu_amaVs26KBOrfST-WJwsMP
http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQQH7V7UMxvZoaYvK04b6NfTzqu4aDTbbu_amaVs26KBOrfST-WJwsMP
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 Posada en marxa als autobusos del Sistema d’Informació a l’Usuari (SIU), que 

anuncia de manera visual i acústica les properes parades.  

Grau de realització: El 2010, tal com estava previst, la major part de la flota (800 

autobusos)
19

 es va dotar d’aquest sistema. Tanmateix, a hores d’ara el sistema d’avisos 

acústics es troba en revisió, perquè la veu utilitzada ha resultat que era de difícil 

comprensió per a molts viatgers.  

 Instal·lació de Pantalles d’Informació a l’Usuari (PIUs) adaptades a les persones 

amb discapacitat visual, que informen sobre el temps d’espera. 

Grau de realització: Les últimes dades disponibles indiquen l’existència de 187 PIUs 

d’aquesta naturalesa, que atès que el nombre de parades d’autobús és de 2.000, 

representen el 9,35%.   

 Instal·lació d’altaveus a l’exterior dels autobusos per a les persones amb 

discapacitat visual 

Grau de realització: Aquests altaveus no han funcionat correctament, sobretot per un 

problema d’excés de soroll ambiental, i s’han deixat d’implantar.   

 Creació de línies de tramvia adaptades.  

Grau de realització: 100%.  

 Adaptació del funicular i del telefèric de Montjuïc.  

Grau de realització: 100%. Pel que fa al telefèric, val a dir que va ser el primer 

transport d’oci de tot Europa a assolir un certificat d’accessibilitat. 

 Adaptació del Bus Turístic. 

Grau de realització: 100% en les línies que depenen de l’Ajuntament de Barcelona. 

Malgrat, però, que aquest servei estigui adaptat, només té una reserva de plaça per a 

persones usuàries de cadira de rodes. Per això, si dues o més persones volen accedir-hi a 

l’hora, això és impossible i han de viatjar en vehicles diferents.  

Metro 

 Adaptació de les estacions. 

Grau de realització: Segons l’última memòria anual de l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, el 83% (114) de les 138 estacions actuals són completament 

accessibles mercès a la instal·lació d’ascensors. Les 24 restants es troben en obres (6) o 

en projecte d’obres (18). 

                                                 
19

 En van quedar fora unes 280 unitats, les més antigues, que ja està previst d’enretirar i substituir.  
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 Instal·lació al metro d’encaminaments podotàctils per guiar les persones amb 

discapacitat visual.  

Grau de realització: En disposen el 65% de les estacions. 

 Instal·lació d’indicadors lluminosos de tancament de portes per a les persones 

amb discapacitat auditiva.  

Grau de realització: 100%. 

Altres mesures de competència municipal relacionades amb el transport
20

 

 Compra de microbusos adaptats per a persones amb discapacitat física. 

 Creació d’un servei de taxis adaptats, amb un nombre, segons les darreres dades 

disponibles, de 71 unitats. 

 Creació del servei de transport especial “Porta a Porta”, dotat de microbusos i de 

taxis adaptats, que va néixer l’any 1978, quan no existien mesures 

d’accessibilitat, i que s’ha mantingut fins al moment present, bé que cada vegada 

més amb un caràcter supletori. Malgrat tot, aquest servei va realitzar l’any 2010 

312.130 viatges. 

 Instal·lació de màquines expenedores de bitllets de transport adaptades. 

 Incorporació d’una osca a les targetes de metro i autobús per tal de facilitar-ne la 

validació a les persones invidents. 

 Creació de la fitxa tècnica d’accessibilitat d’edificació per al control i la revisió 

de projectes i d’obra nova.  

 Creació de targes de permissibilitat d’aparcament per a vehicles de persones 

amb mobilitat reduïda.  

 Creació de places reservades d’aparcament gratuït per a vehicles de persones 

amb mobilitat reduïda.  

Els ferrocarrils  

Per acabar amb les realitzacions en l’àmbit del transport i de la mobilitat a Barcelona, i, 

abans, doncs, de fer-ne un balanç final en forma de quadre-resum, cal fer referència a 

l’accessibilitat física i comunicativa de la xarxa ferroviària a Barcelona. Atès, però, que 

aquesta xarxa no és de competència municipal, les informacions que s’hi consignen no 

procedeixen del document-base de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 

sinó fonamentalment dels respectius webs de les dues empreses concernides: els 

Ferrocarrils de la Generalitat (FGG) i RENFE. 

Pel que fa a la primera empresa, la seva pàgina web informa que gairebé el 90% de totes 

les seves instal·lacions estan adaptades mitjançant ascensors, escales automàtiques, 

rampes i encaminaments per a invidents. Mentre es treballa per aconseguir que el 100% 

de les instal·lacions siguin accessibles, però sense l’explicitació de cap horitzó 

                                                 
20

 En el cas d’aquestes mesures no es fa cap valoració del grau de realització. 
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temporal, gairebé totes les unitats de tren estan dissenyades per ser accessibles a tothom. 

Les màquines expenedores de bitllets també compten amb un programari especial per a 

les persones amb discapacitat visual, alhora que les persones amb discapacitat auditiva 

disposen de sistemes propis de comunicació amb l’empresa.  

Pel que fa a la RENFE, el Govern de la Generalitat s’ha dotat d’un Pla d’Accessibilitat 

de Rodalies 2007-2014, que lògicament afecta la ciutat de Barcelona, amb els següents 

objectius:  

 Assolir l’accessibilitat universal dels serveis ferroviaris en l’horitzó del 2014. 

 Aconseguir l’autoaccessibilitat. 

 Consolidar el servei d’ajuda a les persones amb mobilitat reduïda.  

Aquests objectius es desdoblen en millores als trens de rodalies i en millores a les 

estacions. 

Pel que fa a les millores en els trens, dels quals l’octubre del 2007 només n’hi havia un 

14% d’adaptats, l’accessibilitat arribarà, en aquest horitzó de l’any 2014, al 91%. En 

quedaran fora aquelles unitats que es trobin al final de la seva vida útil. Abans del 2012 

s’han d’haver incorporat 80 nous trens Civia, que són autoaccessibles, i adaptat 112 

unitats de la sèrie 447. 

Quant a les estacions, ADIF està desenvolupant un Pla d’actuacions que ha de permetre 

que l’any 2012 els serveis ferroviaris siguin plenament accessibles al 80% dels viatgers 

i el 2014 a tots ells. Aquest Pla inclou la incorporació d’ascensors i rampes, la 

prolongació i eixamplament d’andanes i l’adequació de passos entre les andanes.  La 

companyia també disposa d’un telèfon d’atenció per a les persones sordes, mentre que 

pel que fa a les que tenen discapacitats visuals no consta cap informació al respecte. 

Per la seva banda, l’anomenat Informe Olivenza
21

 assenyala com a completament 

accessibles dues estacions ferroviàries de Barcelona, Barcelona-Sants i Barcelona-

Estació de França, la qual cosa cobreix l’aparcament, el vestíbul i la zona comercial i els 

lavabos. No es dóna, però, cap informació sobre la resta de les estacions ferroviàries de 

la ciutat.  

Tanmateix, una guia sobre la Barcelona accessible, que comentem amb més amplitud en 

l’apartat de bones pràctiques d’aquest informe, constata com el ferrocarril és un dels 

mitjans de transport menys accessibles per a les persones amb discapacitats físiques, 

tant pel que fa als vagons com a les estacions. L’informe posa com a exemple que a la 

nostra ciutat l’única estació de la xarxa dotada de rampes i de personal d’ajuda és la de 

                                                 
21

 Es tracta d’un extens estudi, que alhora és la primera edició d’una sèrie que l’Observatorio Estatal de la 

Discapacidad, amb seu a Extremadura, publicarà cada dos anys. Tanmateix, en el nostre informe apareix 

escassament citat perquè bona part de la seva anàlisi es basa en els resultats de l’Enquesta de 

Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de Dependència, a la qual ja es recorre també en el nostre 

informe.    
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Barcelona-Sants i que els trens Alaris i Euromed tenen els vagons adaptats, però no els 

lavabos, que no són accessibles.   

A tall de resum pel que fa a l’accessibilitat dels diferents mitjans de transport a 

Barcelona, val la pena de fer constar que la seva regió metropolitana ocupa amb un 

70%
22

 i després de la de Frankfurt, amb un 74%, el segon lloc entre les grans regions 

metropolitanes europees en relació amb la proporció global d’estacions de metro i de 

tren interurbà accessibles.  

Després d’aquesta crònica de les accions desplegades a Barcelona en matèria de 

transport i mobilitat, cal fer constar així mateix que les entitats de persones amb 

discapacitat de Barcelona han efectuat crítiques a algunes de les intervencions 

realitzades. Així, han assenyalat que:      

 malgrat que tota la flota d’autobusos estigui adaptada, les persones que van en 

cadira de rodes tenen dificultats per pujar i baixar dels vehicles, i algunes rampes 

d’accés estan massa inclinades i/o s’espatllen amb excessiva freqüència;  

 no tots els conductors disposen de la suficient formació ni sensibilització per 

atendre correctament les necessitats d’aquestes persones; 

 pel que fa a les parades d’autobús, la senyalització del paviment en la línia de 

marxa de la vorera amb una franja de detecció tactovisual presenta el problema 

que les bandes de goma es desenganxen parcialment del paviment
23

; i   

 en la majoria de les estacions de metro es fa necessari ampliar les andanes per 

disminuir la distància entre aquestes i els trens de manera que l’accés als vagons 

es pugui efectuar des de qualsevol porta. Com a solució provisional fins que es 

pugui procedir a aquest “recreixement” de les andanes, s’han instal·lat rampes 

en les andanes per accedir al primer vagó dels combois.   

Una altra font d’informació la representen la Síndica de Greuges de Barcelona i el 

Síndic de Greuges de Catalunya. En aquest sentit, l’informe de la Síndica de Greuges de 

Barcelona corresponent a l’any 2009 recull dues queixes relatives al funcionament del 

transport públic de Barcelona: la incompleta adaptació de les parades d’autobús, una 

tasca que, aleshores i encara ara, està pendent de completar; i les dificultats de les 

persones amb mobilitat reduïda per validar els títols de transport a l’autobús, una 

situació que de vegades es tradueix en multes als afectats que no ho han pogut fer.  

Per la seva banda, l’informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya corresponent al 

mateix any dóna compte de mancances en matèria d’accessibilitat del metro de 

Barcelona arran de la recepció d’un nombre significatiu de peticions d’investigació en 

aquest sentit, referides sobretot a dues estacions de la xarxa: Virrei Amat i Rocafort.  

Les al·legacions del Síndic varen ser acceptades i reconegudes pels responsables de les 

actuacions a realitzar-hi. Pel que fa a la primera d’aquestes estacions, l’agost del 2011 el 
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 Recordi’s que el percentatge en el cas, només, del metro és del 80%.  
23

 Aquest problema es troba actualment en vies de solució.  
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Departament de Territori i Sostenibilitat va començar-ne obres de reforma amb 

l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda.  

Tant la Síndica de Greuges de Barcelona com el Síndic de Greuges de Catalunya també 

han incidit, d’altra banda i en diverses ocasions, en la qüestió dels passis de transport 

per als acompanyants de persones amb discapacitat que no poden utilitzar els transports 

públics de manera autònoma i, sobretot, en termes de la manca d’homogeneïtat dels 

criteris de concessió d’aquests passis per part dels diferents operadors de l’àmbit 

metropolità. En efecte, malgrat l’existència d’una tarifació integrada, els Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya bonifiquen en un 50% el preu del bitllet senzill de 

l’acompanyant i RENFE el 40%, mentre que l’Entitat Metropolitana del Transport 

només exigeix el pagament d’una taxa única per emetre el passi i permet que qualsevol 

persona que faci d’acompanyant circuli gratuïtament per la xarxa que en depèn. 

Sobre aquesta qüestió de la manca d’homogeneïtzació, cal dir finalment que el Síndic de 

Greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici, mentre la Síndica de Greuges de 

Barcelona ha instat l’Ajuntament de Barcelona, en tant que membre dels òrgans rectors 

d’aquests diferents operadors de transport, a vetllar per la uniformització d’aquests 

requeriments.   

De cara al futur immediat, val a dir que l’octubre del 2010 Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) va presentar l’anomenat Pla Director d’Accessibilitat Universal, que 

s’adreça a continuar l’obra feta en aquest àmbit i a corregir les deficiències que s’hi 

hagin observat i d’algunes de les quals ja ens hem fet ressò, també, en aquestes pàgines. 

Malgrat que tingui com a beneficiari principal obvi les persones amb discapacitat, cal 

remarcar que aquest Pla s’ubica en el marc del concepte del disseny per a tothom a què 

ja hem al·ludit, per la qual cosa la millora de la mobilitat que es proposa assolir 

constitueix una oportunitat per a tota la població de la ciutat, que es vol que pugui 

accedir al transport públic de la ciutat sense cap mena de discriminació.  

Les principals línies de treball del Pla són, classificades en tres grans eixos, les 

següents: 

 Autobusos: Establir estàndards en les parades i en les rampes d’accés; consolidar 

el funcionament de les rampes amb plans de manteniment; reforçar els sistemes 

d’informació per a les persones amb discapacitat visual, auditiva i cognitiva, 

com el sistema PIU adaptat, que s’ha d’implantar en totes les parades 

(infoaccessibilitat); garantir les competències professionals adients amb plans de 

formació per als treballadors i les treballadores de la xarxa d’autobusos; i 

atendre les situacions imprevistes. 

 Metro: Resoldre la qüestió de l’espai entre les andanes i els vagons; adequar els 

encaminaments per a persones amb discapacitats visuals a totes les estacions de 

la xarxa; assegurar el funcionament a ple rendiment dels ascensors i escales 

mecàniques; garantir la infoaccessibilitat a les infraestructures i trens; i assegurar 
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les competències professionals adients amb plans de formació per als 

treballadors i les treballadores de la xarxa del metro. 

 Projectes corporatius o transversals: Consolidar el compromís i la sensibilitat del 

personal de l’empresa amb l’accessibilitat universal, la diversitat funcional i el 

disseny per a tothom fins a fer-ne un valor propi; dotar el personal d’atenció al 

públic dels coneixements tècnics i operatius necessaris sobre els sistemes 

d’accessibilitat de l’empresa perquè puguin atendre en tot moment les persones 

amb diversitat funcional; adequar els elements de retolació, senyalització i 

informació/comunicació als criteris d’accessibilitat universal; garantir la plena 

accessibilitat dels centres de treball de TMB; i promocionar-hi la diversitat 

interna incrementant el nombre de persones amb discapacitat de la plantilla.  

 

Quadre-resum 

 La tasca realitzada per l’Ajuntament de Barcelona ha estat notable en termes 

d’adaptació dels carrers i espais públics de la ciutat i dels mitjans municipals de 

transport fins al punt que en determinats casos s’ha arribat al 100% de 

realització
24

.  

 Com a realitzacions fonamentals pendents de completar cal assenyalar 

l’accessibilitat als edificis municipals de pública concurrència, la dotació de 

semàfors sonors en totes les cruïlles de la ciutat, l’adaptació de les parades 

d’autobús a les persones amb discapacitat física, la instal·lació de pantalles 

adaptades d’informació a l’usuari i la finalització de les obres d’adaptabilitat del 

metro de Barcelona en termes de dotació d’ascensors, d’instal·lació 

d’encaminaments podotàctils i del recreixement d’andanes. 

 El recent Pla Director d’Accessibilitat Universal de Transport Metropolitans de 

Barcelona es proposa donar solució a aquestes tasques pendents així com a les 

deficiències observades en algunes de les intervencions ja realitzades. 

 En termes de mitjans de transport, l’accessibilitat dels de competència municipal 

(metro i autobús) supera la dels Ferrocarrils de la Generalitat i la de la Renfe.   

 El ferrocarril, en concret, és un dels mitjans de transport menys accessibles per a 

les persones amb discapacitats físiques, tant pel que fa als vagons com a les 

estacions. 

 

5.2. El dret a la cultura 

Pel que fa a aquest àmbit, el document-resum de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat dóna compte de diferents accions de foment de la participació de les 

persones amb discapacitat en diversos actes culturals i de l’adopció de les mesures, en 
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 Vegi’s el quadre-resum del final d’aquest capítol. 



37 

 

termes d’accessibilitat, que detallem a continuació. Com en la resta dels apartats 

d’aquest capítol, algunes de les dades que incloem en aquest àmbit han estat obtingudes 

a partir d’entrevistes amb experts del mateix Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat.  

 Accessibilitat física dels museus municipals de la ciutat. 

Grau de realització: 100%, amb l’excepció del Museu Etnològic, que, de tota manera, 

està pendent d’una reforma. 

 Diferents museus de la ciutat s’han dotat de cadires de rodes. 

Grau de realització: No hi ha dades disponibles que permetin de saber a hores d’ara 

quants museus en disposen.  

 S’ha creat un servei de visites guiades per a persones amb discapacitat visual o 

auditiva en alguns museus.  

Grau de realització: Es desconeix quants museus disposen actualment d’aquest servei, 

així com també quants d’ells disposen de personal de suport en termes 

d’acompanyament a les persones amb discapacitat. 

 Accessibilitat física de les biblioteques municipals de la ciutat. 

Grau de realització: 100%. 

 S’han adquirit lupes de sobretaula i de mà per a diferents biblioteques de la 

ciutat.  

Grau de realització: Disposen de lupes de mà 29 de les 37 biblioteques de la ciutat, el 

78,4%, mentre que 30 disposen de telelupes, el 81,1%.   

 S’estan adaptant les pàgines web de diferents biblioteques. 

Grau de realització: Aquestes pàgines web són parcialment accessibles. 

 S’ha ampliat el fons de llibres en format sonor a les biblioteques de la ciutat.  

Grau de realització: Les biblioteques de Barcelona disposen de 5.030 exemplars en 

format audiollibre, que corresponen a 425 títols. 

 S’han adquirit llibres amb lletra gran i de lectura fàcil.  

Grau de realització: Disposen de llibres de lectura fàcil 11 de les 37 biblioteques de la 

ciutat, el 29,7%.  
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En aquest sentit, podem afegir que mitjançant un conveni amb l’Associació Lectura 

Fàcil, la Regidoria de Drets Civils col·labora des de l’any 2008 en l’adaptació de 

diferents materials a aquest format de lectura.  

En aquest àmbit de les biblioteques, la Federació ECOM considera finalment que 

caldria completar l’adaptació dels seus ordinadors a persones amb dificultats de 

mobilitat. 

En l’àmbit de la cultura, cal fer esment, finalment, de dues mesures més, sobre les quals 

no ha estat possible, però, d’obtenir més informació: 

 S’han fet adaptacions comunicatives d’obres de teatre per a persones amb 

discapacitat auditiva o visual.  

 S’ha investigat l’accessibilitat de 36 espais on es fan espectacles del Grec i s’hi 

ha promogut millores. 

Pel que fa concretament als teatres, podem deixar constància també d’una nota recent 

del CERMI
25

, que alerta que són molts pocs els de l’Estat espanyol que són accessibles, 

físicament i comunicativament, a les persones amb discapacitat. La nota precisa que 

aquesta afirmació no prové pas d’estudis específics sobre la qüestió, ja que no hi ha 

dades fiables, sinó de les nombroses queixes que aquesta entitat rep periòdicament al 

respecte.   

A la ciutat de Barcelona concretament, i tant pel que fa als teatres com als cinemes, i a 

manca, també, de dades sobre el seu grau d’accessibilitat, hi ha poques reserves de 

places per a persones amb discapacitat física (usuàries de cadira de rodes), per la qual 

cosa no hi poden assistir ni de manera espontània ni en grup. D’altra banda, en molts 

casos les zones reservades no garanteixen una bona visibilitat ni que les persones amb 

discapacitat hi puguin seure acompanyades de persones sense discapacitat.   

Com es pot comprovar, doncs, tota la feina realitzada a nivell de Barcelona, i per 

important que evidentment és, no suposa que s’hagin exhaurit totes les tasques a 

realitzar ni assumit tots els reptes. Al respecte, cal tenir en compte que el Programa 

d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 assenyala com a objectiu en aquest àmbit que 

les activitats culturals i artístiques estiguin a l’abast de tothom, de manera que l’oferta 

cultural (museus, teatres i biblioteques) sigui accessible a les persones amb 

discapacitat (cal pensar que ja aquest mateix any). La manca de dades al respecte, com 

explicitem a continuació, no ens permet de fer, però, un balanç precís de l’estat de la 

qüestió al respecte.  

  

                                                 
25

 Vegi’s http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=2579.  

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=2579
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Quadre-resum 

 La millor realització en aquest àmbit correspon a la plena accessibilitat física 

dels museus i les biblioteques municipals de la ciutat mentre l’Ajuntament 

continua treballant per ampliar el grau d’extensió d’altres mesures, sobretot en 

termes d’accessibilitat comunicativa. 

 La manca de dades afecta principalment els percentatges de museus dotats de 

cadires de rodes i els dotats de serveis de visites guiades per a persones amb 

discapacitat visual o auditiva i el nombre d’obres de teatre de les quals s’han fet 

adaptacions comunicatives. 

 

5.3. El dret al lleure i a l’esport 

Aquest apartat conté una primera referència genèrica al gaudi del dret al lleure de les 

persones amb discapacitat per explorar a continuació una activitat lúdica concreta, 

l’esport.  

5.3.1. El lleure 

Per començar l’àmbit genèric del lleure, val la pena de recordar la plena accessibilitat 

dels transports d’oci a Barcelona, fonamentalment el funicular i el telefèric de Montjuïc 

i el Bus Turístic en les línies que depenen de l’Ajuntament de Barcelona. També s’ha de 

fer constar que els espais lúdics de la ciutat són accessibles. 

En aquest àmbit, el document-resum de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat dóna compte, a més, de la realització d’un estudi, l’any 2005, sobre 

l’accessibilitat de 23 espais públics d’especial interès turístic. El problema d’aquest 

estudi, però, és que analitza aquests espais un a un sense, però, proporcionar una visió 

del nivell global d’accessibilitat d’aquests espais i, també, que la recerca es limités a tan 

sols 23 espais o monuments. Una altra raó per no referir-lo en aquestes pàgines és el 

temps transcorregut des de la seva realització, que invalidaria molt probablement bona 

part de les seves dades.    

El document-base de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat fa paleses 

diferents accions de foment de la participació dels infants, joves i adults amb 

discapacitat en activitats i equipaments de lleure, estacionals i permanents, tant 

mitjançant serveis públics del mateix Ajuntament com a través de la subvenció de 

serveis i activitats desenvolupats per entitats homologades (serveis com ludoteques, 

casals infantils i juvenils, centres cívics, vacances d’estiu, colònies i casals d’estiu, 

camps de treball, esplais). Unes activitats i uns serveis presidits per l’òptica fonamental 

de la integració i de la normalització. 

El document també relaciona, a tall de realitzacions concretes, la creació d’àrees de jocs 

infantils integradores i accessibles en diferents parcs i jardins de la ciutat, de les quals 
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n’hi ha actualment una a cada districte, és a dir, 10 en total. En opinió de la Federació 

ECOM, però, caldria posar en marxa un Pla d’accessibilitat que programés l’adaptació 

gradual dels parcs i jardins de la ciutat.  

Pel que fa al Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011, expressa en aquest 

àmbit el compromís de l’Ajuntament amb la promoció de la plena integració dels 

infants amb discapacitat en les activitats de lleure, una tasca que també s’ha de 

materialitzar, doncs, a finals del 2011. L’últim informe anual del Síndic de Greuges, que 

remet a l’any 2010, es fa ressò precisament que l’oferta lúdica és poc accessible als 

infants i als/les adolescents amb discapacitat. Dintre de l’àmbit educatiu, el Síndic 

assenyala que el lleure és un dels espais on més escasses són les polítiques efectives 

d’accessibilitat.   

Quadre-resum 

 La política municipal de lleure per a les persones amb discapacitat està presidida 

per l’òptica de la integració i la normalització. 

 Els transports d’oci turístic de Barcelona són plenament accessibles, tot i que 

amb la reserva de places existents, només hi pot accedir una persona usuària de 

cadira de rodes per viatge i vehicle. 

 Els espais lúdics de la ciutat són accessibles. 

 A cada districte de la ciutat hi ha una àrea de jocs infantils integradors i 

accessibles. 

 L’oferta lúdica per als infants, joves i adults amb discapacitat de la ciutat 

comprèn diferents jerarquies de serveis, permanents i estacionals, tant públics 

com concertats amb entitats homologades (ludoteques, casals infantils i juvenils, 

centres cívics, colònies i casals d’estiu, camps de treball, esplais, vacances 

d’estiu). 

 L’accessibilitat dels monuments i dels espais turístics de la ciutat és incompleta i 

manquen dades per fer un retrat precís de la situació actual. 

 

5.3.2. L’esport 

Pel que fa en primer lloc a la pràctica esportiva d’aquesta població, entre els anys 2003 i 

2004 l’Ajuntament de Barcelona va realitzar, en col·laboració amb la Universitat 

Ramon Llull, una enquesta sobre els hàbits esportius de les persones amb discapacitat.  

Al voltant d’aquesta enquesta, conduïda domiciliàriament amb 266 persones, es va 

publicar un article a la revista Aloma, del qual s’extracten a continuació els punts més 

sobresortints.  

En aquell moment, el 35% de la població amb discapacitat de la ciutat de Barcelona feia 

algun tipus d’exercici físic, especialment les persones amb discapacitat física (el 

42,2%). Pel que fa al sexe, eren els homes els qui feien una major pràctica esportiva, 
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amb un percentatge del 58,9% davant del 41,1% corresponent a les dones, fet que també 

es dóna amb la població sense discapacitat
26

 i demostra, per segona vegada en aquest 

document, que les persones amb discapacitat reprodueixen la mateixa divisió sexual 

característica de la població sense discapacitat.  

Respecte a les iniciatives municipals per incrementar aquesta pràctica esportiva entre les 

persones amb discapacitat, l’Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer recentment 

un document, el Programa Per un esport sense barreres que promocioni la inclusió 

social de les persones amb discapacitat.  El document il·lustra el treball pendent de fer 

en un camí de consolidació de la tasca de normalització de la pràctica esportiva de les 

persones amb discapacitat, un camí iniciat ja anys enrere i manifestat, sobretot, en 

termes de la creació i el suport de noves modalitats d’esports adaptats; i de la 

modificació, en termes d’accessibilitat, dels espais i instal·lacions esportives 

municipals. 

Pel que fa als objectius d’aquest programa, són els següents: 

 Possibilitar la pràctica esportiva de les persones que ho desitgin, sobretot en 

grups convencionals, ampliant els canals d’oferta i demanda en un centre 

esportiu municipal pròxim al seu entorn familiar i social. Això ha de comportar 

que totes les persones puguin utilitzar totes les instal·lacions esportives 

municipals.  

 Formar tots els agents implicats en l’àmbit de les activitats físiques adaptades 

des d’un vessant inclusiu o específic, si així ho requereix el grau de discapacitat. 

 Assessorar en l’àmbit de les activitats físiques adaptades els equips responsables 

de les entitats i instal·lacions esportives municipals. 

 Sensibilitzar tota la població sobre el dret a la pràctica física de les persones amb 

discapacitat. 

Pel que fa, finalment, a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat, la 

Federació ECOM considera necessari que s’homogeneïtzin les quotes de les persones 

amb discapacitat (per ser pensionistes) en els diferents centres esportius municipals. En 

efecte, tot i la titularitat pública d’aquestes instal·lacions, quan són gestionades per la 

iniciativa privada, aquestes quotes no són idèntiques. Així mateix, cal garantir-los l’ús 

de les instal·lacions i de totes les activitats que s’hi realitzen en les mateixes condicions 

que a qualsevol altre usuari/usuària.   

Sobre la qüestió de l’accessibilitat física de les instal·lacions esportives públiques de la 

ciutat, l’any 2006 es va fer un estudi al respecte. Però fonts de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat ens han fet saber que aquest estudi s’ha de considerar a hores 

d’ara obsolet i que s’està procedint a una actualització de les seves dades. 

                                                 
26

 Vegi’s l’informe 1 de l’Observatori de Drets Humans de Barcelona. 
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Tanmateix, el tríptic Barreres 0. A l’esport les barreres no juguen, editat així mateix  

per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ens permet de fer una 

aproximació a la situació actual en base a la següent classificació dels centres esportius 

municipals: 

 Practicables
27

: 11 (el 25,6%). 

 Parcialment adaptats
28

: 7 (el 16,3%). 

 Adaptats
29

: 20 (el 46,5%). 

 Sense dades: 5 (l’11,6%).  

Els vestidors d’aquests centres esportius municipals també disposen d’un servei de 

suport per a les persones amb discapacitat.  

El document-base de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat també dóna 

compte del suport a la integració esportiva de les persones amb discapacitat mitjançant 

la creació d’Escoles d’Iniciació Esportiva a cada districte de la ciutat. 

Un dels últims projectes desenvolupats (2010) en aquesta àrea és el denominat Espai de 

Mar a la platja de la Barceloneta, un equipament totalment adaptat que ofereix activitats 

esportives relacionades amb la mar i té una cura especial en fomentar-hi la participació 

de les persones amb discapacitat.  

Quadre-resum  

 El Programa Per un esport sense barreres que promocioni la inclusió social de 

les persones amb discapacitat promou la participació de les persones amb 

discapacitat des de l’òptica de la inclusió i de la normalització de la pràctica 

esportiva. 

 A Barcelona, la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat s’ha 

fomentat mitjançant la creació progressiva de noves modalitats d’esports 

adaptats. 

 Els centres esportius municipals són parcialment accessibles a les persones amb 

discapacitat. Aquesta situació demana nous esforços per remoure els obstacles 

que poden impedir la participació plena d’aquesta població en les activitats 

esportives.   

                                                 
27

 Es tracta d’equipaments accessibles de forma autònoma a les persones amb mobilitat reduïda. 
28

 Es tracta d’equipaments en què només són accessibles l’entrada i les àrees principals. 
29

 Es tracta d’equipaments plenament accessibles. 
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5.4. El dret a la participació  

En aquest àmbit, el document de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

relaciona les diferents activitats impulsades per l’Ajuntament de Barcelona per 

promoure l’associacionisme de les persones amb discapacitat: cessió de locals, solars, 

espais i sales, etc.; concessió de subvencions; bonificacions fiscals,...  

Al mateix temps, cal no oblidar el fet essencial que el mateix Institut és l’espai 

primordial per a la participació en els afers de la ciutat de les persones amb discapacitat 

de Barcelona. Sobretot perquè la nostra ciutat és l’única d’Europa que disposa d’un 

organisme d’aquestes característiques amb un Consell Rector que compta amb la 

participació directa de representants de persones amb discapacitat que són elegits per 

sufragi universal i constitueixen el 50% de la composició d’aquest Consell.   

Per la seva banda, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 assenyala com 

a objectius i mesures la promoció de la participació d’entitats del sector de la 

discapacitat en comissions i taules, en els consells sectorials, els consells de districte i 

en el Consell de Ciutat. Atès el període de vigència d’aquest Programa, caldrà esperar si 

més no a finals del 2011 per poder valorar el nivell d’acompliment d’aquests objectius.  

D’aquest Programa d’Actuació Municipal també es deriva, en l’àmbit de la participació 

ciutadana, un Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015, que ja va 

ser anunciat en el primer informe de l’Observatori de Drets Humans de Barcelona i que 

va veure la llum l’octubre del 2010. A banda estrictament dels seus objectius, aquest Pla 

Director respon a la necessitat de coordinar les diferents activitats dels departaments 

amb competències de participació ciutadana existents en les diferents gerències 

sectorials i territorials.  

Aquest Pla Director Municipal es proposa com a objectiu lògic l’increment de la 

participació en termes tant de quantitat com de qualitat (implicació i responsabilitat 

compartida), un objectiu consensuat entre tots els grups polítics municipals i les 

persones i les associacions representades als diferents consells municipals.     

Tot i que no n’exclogui d’altres, aquest objectiu d’increment de la participació, i de la 

representació, s’adreça principalment a tres col·lectius que el Pla considera que han 

tingut una presència escassa o nul·la en els espais i processos participatius transversals 

impulsats per l’Ajuntament i que se senten més allunyats de les decisions municipals o 

menys motivats per participar. Un d’aquests tres col·lectius és, justament, el de les 

persones amb discapacitat. Això també pot ser degut al fet que a diferència d’altres 

col·lectius, les persones amb discapacitat no compten amb un Consell sectorial propi, 

tot i que aquí s’ha de tornar a recordar la seva participació a través del Consell Rector 

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. A més, en alguns districtes de la 

ciutat sí que existeixen consells i taules de persones amb discapacitat.  
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Aquest foment de la participació de les persones amb discapacitat també comporta un 

esforç d’adaptació per tal que tota l’activitat informativa municipal tingui el màxim 

nivell d’accessibilitat possible per a totes les persones amb discapacitat comunicativa, 

una de les tasques que aquest mateix capítol ja ha identificat com a pendents de 

completar.   

Pel que fa a la participació específica en eleccions i processos consultius, el document-

resum de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat dóna compte de la 

realització, l’any 2003, d’accions de seguiment de l’accessibilitat als districtes i 

col·legis electorals, sense que se n’indiquin, però, resultats concrets. Així mateix, el Pla 

Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015 també assenyala, en una línia 

semblant, la necessitat de vetllar especialment per l’accessibilitat de tots els espais on se 

celebrin processos o consultes participatives municipals per tal que les persones amb 

discapacitat física o problemes de mobilitat puguin exercir el seu dret al vot. A hores 

d’ara, podem afirmar, partint de les afirmacions fetes per experts d’aquest Institut, que 

tots els col·legis electorals que es varen utilitzar en les darreres eleccions eren 

accessibles i que no es va enregistrar cap queixa al respecte. 

En aquest sentit, val a dir també que algunes fonts han presentat les eleccions locals i 

autonòmiques del 22 de maig del 2011 com les primeres “eleccions accessibles” a 

l’Estat espanyol, en virtut de la promulgació poc abans, el 25 de març, d’un Decret que 

va aprovar el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les 

persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals
30

. Aquest 

decret, emanat de la LIONDAU, serà d’aplicació a tots els processos electorals i 

consultes populars que es realitzin en qualsevol punt de l’Estat des del moment mateix 

de la seva aprovació. 

El Decret inclou una sèrie de mesures com: l’accessibilitat dels locals i de les meses 

electorals i de tots els espais públics i oficials on es facin actes de campanya electoral; 

l’habilitació d’espais accessibles i al més propers possibles a les meses electorals per tal 

que els votants puguin seleccionar les paperetes de vot en privat; la provisió d’un servei 

gratuït d’intèrpret de la llengua de signes, etc..  

Tanmateix, en vigílies d’aquestes eleccions, l’Associació Catalana per a la Integració 

del Cec (ACIC) va emetre un comunicat denunciant, al marge d’aquest decret, que 

l’Estat continuava sense establir el procediment per tal que les persones invidents 

poguessin votar en secret en les eleccions municipals, per la qual cosa continuaria essent 

necessari que les acompanyés una tercera persona
31

. Per tal que això no succeeixi, 

caldria que si més no en les seus electorals on es fes explícitament una demanda al 

respecte hi haguessin sobres i paperetes en braille. Aquesta provisió ja es dóna en les 

eleccions europees, generals i autonòmiques però no en les municipals, en què la seva 

                                                 
30

 Vegi’s http://elecciones.mir.es/locales2011/almacen/documentos/RD422-

2011%20Reglamento%20personas%20con%20discapacidad.pdf.  
31

 Vegi’s un manifest al respecte a: 

http://www.votoaccesible.com/elecciones/municipales2011/manifest.asp,  

http://elecciones.mir.es/locales2011/almacen/documentos/RD422-2011%20Reglamento%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://elecciones.mir.es/locales2011/almacen/documentos/RD422-2011%20Reglamento%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://www.votoaccesible.com/elecciones/municipales2011/manifest.asp
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implantació sembla dependre de l’avaluació del funcionament del sistema en la resta 

dels comicis.      

L’Associació posa com a exemple dos representants seus que varen haver de comptar 

amb el suport d’una tercera persona per poder votar en un col·legi electoral del carrer 

Rosselló de Barcelona.  

També podem esmentar per acabar que el procediment per a la votació en la consulta 

ciutadana sobre la remodelació de l’Avinguda de la Diagonal va ser totalment accessible 

per a les persones amb discapacitats. Els 108 equipaments escollits eren físicament 

accessibles i el mecanisme informàtic de la votació va permetre votar de forma 

independent a les persones amb ceguesa total. L'aplicatiu informàtic va ser elaborat amb 

l'assessorament de la Fundació ONCE, que va disposar també d'un punt de consulta a la 

seva seu. 

 

Quadre-resum 

 Barcelona és l’única ciutat d’Europa que disposa d’un organisme com l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat dotat d’un Consell Rector que compta 

amb la participació directa de representants de persones amb discapacitat que 

són elegits per sufragi universal i constitueixen el 50% de la composició 

d’aquest Consell. 

 El grau de participació de les persones amb discapacitat en els espais i processos 

participatius transversals, malgrat les mesures preses al respecte, és menor que el 

d’altres col·lectius. 

 Els locals on se celebren eleccions són plenament accessibles a les persones amb 

discapacitat física. 

 No s’ha garantit el vot en secret de les persones amb discapacitats visuals en les 

eleccions locals, atès que no s’ha facilitat material en braille que eviti que 

aquestes persones hagin de votar acompanyades d’una altra. 

 Resta aconseguir que tota la activitat informativa municipal sigui tan accessible 

com sigui possible per a les persones amb discapacitats comunicatives. 

 

5.5. L’accessibilitat del portal web de l’Ajuntament de 

Barcelona  

Finalment, cal manifestar que en aquest context de grans realitzacions municipals 

sorprèn que segons un informe de l’any 2008 de l’Observatori d’Accessibilitat de 

Discapnet
32

, el portal web de l’Ajuntament de Barcelona només fos accessible en un 

                                                 
32

 Es tracta d’un servei d’informació per a les organitzacions i les institucions relacionades amb el sector 

de la discapacitat que és gestionat per la Fundació ONCE. 
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38,46% dels seus continguts. Aquest percentatge el situava per sota de Madrid 

(86,49%), Pamplona (81,25%), Cáceres (65,00%), Castelló (55,56%), Ceuta (54,05%), 

Múrcia (51,52%) i Santander (47,73%).   

Un informe posterior elaborat en aquest mateix context de l’Observatori d’Accessibilitat 

situa el nivell d’accessibilitat del portal web de l’Ajuntament de Barcelona en el lloc 

25è d’un total de 70 municipis de l’Estat espanyol analitzats, amb diferents intervals 

poblacionals, i li atorga una puntuació de 7,02 punts sobre 10, que n’assenyala un nivell 

que l’informe qualifica de moderat.  

 

5.6. Altres realitzacions 

Cloem aquest capítol dedicat a l’accessibilitat física i comunicativa a Barcelona amb la 

ressenya d’algunes mesures municipals que resulten difícilment ubicables en un àmbit 

concret, i de les quals l’única plenament implantada és la darrera: 

 S’ha adoptat un nou sistema de comunicació telefònica per videotext per a les 

persones amb discapacitat auditiva. 

 S’han editat fulls informatius en sistema de lectoescriptura braille. Sobre l’ús 

d’aquest llenguatge, l´última novetat correspon a l’edició, el febrer del 2011, de 

la guia del metro de Barcelona. 

 S’han incorporat el llenguatge de signes i l’ús de pantalles en actes públics 

municipals.  

 S’han subretolat alguns espais informatius i s’ha introduït la traducció al 

llenguatge de signes a BTV.  

 S’han instal·lat contenidors de residus adaptats, malgrat que entre un 10 i un 

12% d’ells es troben situats en punts de difícil accessibilitat, un problema que 

l’Ajuntament està estudiant de corregir.  
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Quadre-resum 

1. Les actuacions en matèria d’accessibilitat han experimentat en el decurs dels 

anys una important evolució conceptual: de la supressió de barreres 

arquitectòniques a la no aparició de noves barreres per aterrar en el concepte de 

disseny universal.  

2. A Barcelona s’han realitzat en les darreres dècades nombroses i variades 

actuacions en matèria d’accessibilitat física i comunicativa que en alguns casos 

han arribat al 100% de realització (Vegi’s quadre complementari).  

3. Malgrat tot, encara resten actuacions per completar, desenvolupar o perfeccionar 

sobretot en termes del nivell d’accessibilitat comunicativa del mateix portal web 

de l’Ajuntament. 

4. En matèria de transport i mobilitat, ni els espais públics ni el metro ni els 

autobusos ni, sobretot, els ferrocarrils de la ciutat són ni plenament ni 

satisfactòriament accessibles encara. 

5. En l’àmbit de la cultura, les mesures preses en museus, biblioteques i teatres 

encara no són completes de manera que no s’ha assolit que l’oferta cultural i 

artística de Barcelona sigui accessible a les persones amb discapacitat.     

6. En l’àmbit del lleure i de l’esport, la principal mancança observada és la 

participació normalitzada dels infants amb discapacitat en les activitats lúdiques 

i la incompleta adaptació dels centres esportius municipals.  

7. El mateix Ajuntament considera les persones amb discapacitat com un dels tres 

col·lectius que han tingut una presència escassa o nul·la en els espais i processos 

participatius transversals impulsats per les autoritats locals.  

8. A Barcelona, i pel que fa si més no a les actuacions que depenen directament de 

l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2011 hauria de concloure amb una ciutat 

accessible físicament i comunicativament en els àmbits de l’art, la cultura i l’oci. 

Quadre-resum sobre les mesures d’accessibilitat a Barcelona en què s’ha assolit 

un grau de realització del 100% 

 Adaptació dels carrers. 

 Adaptació de les platges. 

 Accessibilitat física de museus i biblioteques. 

 Adaptació de les parades d’autobús a les persones amb discapacitat visual. 

 Instal·lació de rampes d’accés als autobusos i microbusos. 

 Instal·lació d’indicadors lluminosos de tancament de portes al metro. 

 Adaptació dels transports turístics. 

 Creació de línies de tramvia adaptades. 

 Instal·lació d’ascensors en les seus de districte. 
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Manca de dades locals 

 Grau d’abast de determinades mesures: adopció de sistemes de comunicació 

telefònica per videotext; edició de fulls informatius en braille; incorporació del 

llenguatge de signes i ús de pantalles en actes públics municipals; subretolació i 

traducció al llenguatge de signes a BTV; percentatge de museus amb cadires de 

rodes; i d’algunes mesures relacionades amb el transport. 

 Percentatge d’edificis públics accessibles. 

 Percentatge d’instal·lacions i serveis privats, però oberts al públic, accessibles. 
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6. El dret al treball 

 

6.1. Dades estadístiques 

S’ofereixen a continuació una sèrie de dades referents a diferents magnituds laborals 

relatives a les persones amb discapacitat. Partint del marc global de l’Estat espanyol, el 

que més informació proporciona en general, s’intenta donar en tots els casos dades 

relatives als nivells territorials inferiors, Catalunya, i/o la província de Barcelona i/o la 

ciutat de Barcelona, encara que com ja es veurà, tant en aquest com en la resta d’àmbits 

d’estudi, no sempre és possible arribar tan avall, és a dir, no sempre hi ha dades 

cenyides a aquests àmbits.  

En aquest sentit, cal començar recordant que l’Estadística de Persones amb 

Discapacitat de Barcelona, de la qual és responsable el Departament d’Estadística de 

l’Ajuntament, consta de dades relatives al seu sexe, edat, tipus de discapacitat i 

distribució per districtes. Aquest és també, pràcticament, el cas de l’Estadística de 

Persones amb Discapacitat de la Generalitat de Catalunya, que n’ofereix dades 

relatives al seu sexe, edat, tipus de discapacitat, grau d’afectació i nombre de persones 

amb discapacitat amb necessitat de tercera persona i mobilitat. És a dir, aquests dos 

registres estadístics no ofereixen dades que puguin alimentar tant aquest com els 

restants àmbits temàtics d’aquest informe
33

. Aquest fet ja apunta en el sentit indicat en 

el paràgraf anterior, és a dir, en el sentit que la majoria de les dades que trobarem 

remetran a àrees territorials més àmplies que Barcelona i Catalunya. 

6.1.1. Taxes d’activitat, ocupació i atur de les persones amb discapacitat 

Pel que fa a aquestes taxes, comptem, a nivell de l’Estat espanyol, amb dues fonts 

elaborades per l’INE. La primera és la darrera edició de l’Enquesta de Discapacitats, 

Autonomia Personal i Situacions de Dependència de què ja s’ha parlat en aquestes 

pàgines, que proporciona dades corresponents a l’any 2008. La segona és una nova 

operació estadística, considerada sense precedents a tot l’Estat pel que fa a l’ocupació 

de les persones amb discapacitat, que l’INE va crear creuant l’Enquesta de Població 

Activa amb la Base de Dades Estatal de Persones amb Discapacitat a finals del 2010, 

tot i que les dades que ofereix corresponguin també a l’any 2008.  

La diferència principal entre ambdues fonts és que mentre que la primera només ofereix 

una lectura “interna” de la situació ocupacional de les persones amb diversitat funcional 

en funció de diferents ítems com el tipus o el grau de discapacitat, aquesta nova 

operació estadística, per la que començarem, també permet de comparar les taxes 

d’activitat, atur i ocupació de les persones amb discapacitat amb les corresponents a la 

                                                 
33

 Vegi’s el capítol 3, que conté dades extretes d’aquestes dues fonts estadístiques. 
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població espanyola sense discapacitat. Els resultats d’aquesta comparació es mostren en 

la següent taula, en què també oferim
34

 els valors globals per al conjunt de la població 

espanyola, és a dir, considerant plegades les persones amb discapacitat i les persones 

sense discapacitat.  

Taula 17. Taxes d’activitat, atur i ocupació de les persones amb discapacitat, de les 

persones sense discapacitat i del total de la població. Estat espanyol 2008. 

 Persones amb 

discapacitat 

Persones sense 

discapacitat 

Tota la població 

Taxa d’activitat 33,5% 74,9% 73,7% 

Taxa d’atur 16,3% 11,3% 11,4% 

Taxa d’ocupació 28,0% 66,4% 65,3% 

Fonts: Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), El empleo de las personas con 

discapacidad. Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad. Año 2008 i INE, Encuesta de Población Activa 2008 

Com es pot observar, les diferències entre una població i l’altra pel que fa a aquestes 

tres variables són enormes: els pitjors registres corresponen clarament a les persones 

amb discapacitat, amb taxes d’activitat i d’ocupació inferiors i taxes d’atur superiors.  

Aquestes comparacions que l’estadística de l’INE permet de fer per a tot l’Estat entre 

les taxes d’activitat, atur i ocupació de la població amb discapacitat i de la població 

sense discapacitat s’estenen a les variacions que aquestes experimenten, en ambdós 

casos, en funció de factors com el sexe i l’edat. Tanmateix, ens ha semblat que les 

diferències observades fins ara entre ambdues poblacions són ja prou eloqüents i que el 

que convé és analitzar les variacions “dins” les persones amb discapacitat en funció de 

factors com els esmentats. 

Pel que fa en primer lloc a la influència del sexe, es tracta d’una dada de gran interès 

atès que, com ja s’ha vist anteriorment, les dones amb discapacitat suporten un 

sobrecost econòmic considerablement superior al dels homes amb la seva mateixa 

condició en raó, entre altres, de la seva inferior participació en el mercat de treball 

remunerat.  

Al mateix temps, i abans de passar a la taula que mostra aquestes dades desglossades, 

ens sembla pertinent incloure una reflexió present en un informe de la Fundació ONCE 

sobre la realitat sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya i que cal 

pensar que és igualment vàlida en qualsevol nivell territorial: per a les dones amb 

discapacitat, en l’àmbit domèstic la discapacitat no existeix. És a dir, mentre que les 

seves discapacitats poden constituir un impediment, real o fictici, per a la seva 

integració laboral, a la llar les dones amb discapacitat assumeixen una sèrie de tasques 

prescindint de la seva condició. 

                                                 
34

 A partir de l’Enquesta de Població Activa del mateix any. 
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Taula 18. Taxes d’activitat, atur i ocupació de les persones amb discapacitat per 

sexe. Estat Espanyol 2008 

 Global Homes Dones 

Taxa d’activitat 33,5% 38,4% 27,3% 

Taxa d’atur 16,3% 14,6% 19,4% 

Taxa d’ocupació 28,0% 32,8% 22,0% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), El empleo de las personas con 

discapacidad. Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad. Año 2008 

Com es pot observar, les dades mostren que els homes amb discapacitat tenen taxes 

d’activitat i d’ocupació superiors i taxes d’atur inferiors que les dones amb discapacitat. 

En aquest sentit, una enquesta promoguda per l’Instituto de la Mujer del govern 

espanyol assenyala que en el mercat de treball les dones amb discapacitat han de 

competir amb les dones sense discapacitat, amb els homes amb discapacitat i amb els 

homes sense discapacitat, per la qual cosa constitueixen el darrer grup a contractar pels 

empresaris. Una prova més, doncs, del gran abast de la discriminació afegida que les 

dones amb discapacitat pateixen. 

Pel que fa a la influència de l’edat, els resultats que aquesta operació estadística de 

l’INE proporciona es mostren en la taula que figura a continuació. 

Taula 19. Taxes d’activitat, atur i ocupació de les persones amb discapacitat per 

edats. Estat Espanyol 2008 

 16-24 anys 25-44 anys 45-64 anys 

Taxa d’activitat 34,2% 42,5% 27,9% 

Taxa d’atur 42,8% 17,8% 11,3% 

Taxa d’ocupació 19,6% 35,0% 24,7% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), El empleo de las personas con 

discapacidad. Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad. Año 2008 

En termes d’edats, doncs, es pot observar com les persones amb discapacitat d’entre 16 i 

24 anys tenen una taxa d’atur molt més elevada que en el cas dels altres segments 

d’edat, així com també una taxa d’ocupació força inferior.  

Pel que fa a les taxes d’activitat i d’ocupació
35

 en relació amb el tipus de discapacitat, es 

pot observar com els millors registres corresponen a les persones amb discapacitats 

sensorials, i, dintre d’aquestes, a les que tenen deficiències auditives enfront de les que 

tenen dificultats visuals. És a dir, aquestes persones tenen una major participació en el 

mercat de treball, que es correspon, alhora, amb taxes superiors d’ocupació. També es 

pot apreciar com les persones amb discapacitat intel·lectual i les que tenen problemes de 

                                                 
35

  Aquesta font no proporciona en aquest cas la taxa d’atur. 
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salut mental queden molt per sota dels registres de les persones amb discapacitats 

físiques i sensorials. 

Taula 20. Taxes d’activitat i ocupació de les persones amb discapacitat per tipus de 

discapacitat. Estat Espanyol 2008 

 Taxa d’activitat Taxa d’ocupació 

Discapacitat física 35,3% 30,7% 

Discapacitat sensorial global 50,0% 43,5% 

Discapacitat sensorial visual 45,3% 40,8% 

Discapacitat sensorial auditiva 56,9% 47,3% 

Discapacitat intel·lectual 26,9% 20,1% 

Salut mental 19,9% 14,5% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), El empleo de las personas con 

discapacidad. Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad. Año 2008 

Pel que fa finalment a aquesta font, i com era d’esperar, mostra com les taxes d’activitat 

i d’ocupació decreixen, amb alguna excepció, a mesura que augmenta el grau 

d’afectació de totes les formes de discapacitat.  

Taula 21. Taxes d’activitat i ocupació de les persones amb discapacitat per graus 

d’afectació. Estat Espanyol 2008 

 Taxa d’activitat Taxa d’ocupació 

Del 33% al 44% 56,6% 50,2% 

Del 45% al 64% 39,4% 31,7% 

Del 65% al 74% 19,3% 14,4% 

Del 75% i més 17,8% 15,3% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) (2010), El empleo de las personas con 

discapacidad. Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad. Año 2008 

Pel que fa a dades similars relatives a Catalunya, atès que aquesta operació estadística 

de l’INE no n’ofereix, podem recórrer a l’Observatori del Treball del Departament  

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, que ens permet de comparar, segons es pot 

observar a la següent taula, les taxes d’activitat, atur i ocupació de les persones amb 

discapacitat amb les del conjunt de la població catalana, però no separadament amb les 

de la població sense discapacitat.  
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Taula 22. Taxes d’activitat, atur i ocupació de les persones amb discapacitat i del 

total de la població. Catalunya 2008. 

 Persones amb discapacitat Tota la població 

Taxa d’activitat 38,1% 77,9% 

Taxa d’atur 16,7% 9,0% 

Taxa d’ocupació 31,7% 70,9% 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, Observatori del 

Treball (2010), Treball i Discapacitat  

Si comparem aquesta taula amb la corresponent a l’Estat espanyol en conjunt (taula 17), 

es pot observar que Catalunya té taxes més elevades d’activitat i d’ocupació que el 

conjunt de l’Estat espanyol tant pel que fa a tota la població com a les persones amb 

discapacitat, però, en canvi, i tot i presentar una taxa d’atur global inferior a la de 

l’Estat, una taxa d’atur (lleugerament) superior en el cas de les persones amb 

discapacitat.  

Pel que fa a la influència del sexe o de l’edat en aquestes taxes a Catalunya, l‘única dada 

que l’Observatori del Treball proporciona respecte a les persones amb discapacitat és la 

influència del sexe en la taxa d’activitat que, com en el cas de l’Estat espanyol en 

conjunt, és més elevada en el cas dels homes (43,2%) que en el de les dones (33,8%). És 

a dir, no proporciona cap informació sobre la influència de l’edat en les tres taxes i 

sobre la del sexe en les taxes d’ocupació i d’atur. 

La segona font informativa elaborada per l’INE i esmentada al començament d’aquesta 

secció, és a dir, la darrera edició de l’Enquesta de Discapacitats, Autonomia Personal i 

Situacions de Dependència, ofereix, pel que fa a les persones amb diversitat funcional, 

dades més exhaustives que la que acabem de referir, encara que sense comparar els 

valors que proporciona amb els corresponents a la població sense discapacitat. El que fa 

en concret és, fonamentalment, assenyalar els percentatges de persones amb discapacitat 

segons la seva relació amb l’activitat en funció d’altres paràmetres que l’edat, el sexe, el 

tipus i el grau d’afectació, paràmetres com per exemple la nacionalitat, el tipus de 

municipi i el tipus de llar.  

Aquesta enquesta també afegeix altres variables com els canvis d’ocupació, les 

circumstàncies d’obtenció del primer treball (abans o després d’haver patit una 

discapacitat), etc. Tanmateix, considerem que oferir totes aquestes altres dades, que 

alhora no es proporcionen sinó a nivell de tot l’Estat espanyol, ja no pertoca a un 

informe que cerca, sobretot, il·lustrar les desigualtats i les discriminacions que les 

persones amb discapacitat poden patir respecte a la població sense discapacitat.  

La comparació, tanmateix, entre aquesta edició de l’Enquesta i l’anterior, realitzada nou 

anys enrere, és a dir, el 1999, permet d’observar una lleugera milloria de la situació de 

l’ocupació per a les persones amb discapacitat a Catalunya, sobretot pel que fa a les 

respectives taxes d’atur. Per tal de facilitar la comparació, les dades s’han agrupat en 
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una única taula. En efecte i com es pot veure, en aquest període la taxa d’activitat s’ha 

elevat en gairebé un punt percentual sense que, però, la taxa d’ocupació disminuís (al 

contrari, ha augmentat en més de tres punts) i la taxa d’atur s’incrementés (al contrari, 

ha baixat en gairebé set punts).   

Taula 23. Indicadors laborals de les persones amb discapacitat. Catalunya 1999 i 

2008 

 1999 2008 

Taxa d’activitat 37,2% 38,1% 

Taxa d’ocupació 28,4% 31,7% 

Taxa d’atur 23,5% 16,7% 

Fonts: Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia 1999 i Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones 

de Dependencia 2008 

 

6.1.2. Nombre de contractes i temporalitat 

Una altra font d’informació pel que fa a la participació de les persones amb discapacitat 

en el mercat de treball és l’última edició anual d’un informe de l’Observatori de les 

Ocupacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE, l’antic INEM), que inclou 

dades corresponents a l’any 2010. És per aquest motiu que aquest informe té l’avantatge 

de proporcionar una fotografia molt més fiable de la situació laboral actual de les 

persones amb discapacitat perquè a l’incloure dades tan recents permet de comprovar 

quin impacte hi està tenint la crisi econòmica en què ens trobem en aquests moments.  

En aquest sentit, aquestes dades trenquen en part amb l’evolució negativa que havien 

anat experimentant les variables laborals relatives a les persones amb discapacitat 

durant el període 2008-2009. Com es pot observar en la taula que incloem a 

continuació, en l’any 2010 es dóna un increment notable (de gairebé el 10%) del 

nombre de contractes signats amb treballadors amb discapacitat, un percentatge molt 

superior al que remet al nombre global de contractes signats, que només va 

experimentar un augment del 2,82%. En aquest any també es varen incrementar 

notablement (un 7,7%) els contractes indefinits amb treballadors amb discapacitat, bé 

que l’augment dels contractes temporals fos més elevat (d’un 9,95%). Tanmateix, i pel 

costat negatiu, el nombre de treballadors amb discapacitat en situació d’atur també es va 

incrementar, i força (en més d’un 15%).  

De tota manera, aquest mateix informe valora globalment la situació d’aquest col·lectiu 

en el mercat de treball afirmant que l’actual conjuntura econòmica ha afectat menys 

severament les persones amb discapacitat que al conjunt de la població de l’Estat. Així, 

assenyala que en els darrers anys el percentatge de contractes temporals ha estat inferior 

al de la resta de la població en edat laboral de l’Estat, malgrat que la seva taxa 
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acumulada de temporalitat sigui molt elevada, el 86,64%, com es pot deduir de la taula 

que incloem a continuació, i molt més alta que la corresponent al global de la població.  

A efectes de facilitar la lectura, s’inclouen en aquesta taula algunes de les dades 

consignades per aquest informe de l’Observatori de les Ocupacions amb l’evolució 

experimentada per totes elles en el període 2009-2010. 

Taula 24. Dades laborals relatives a les persones amb discapacitat. Resultats en 

nombres absoluts i percentatge de variació 2009-2010. Estat espanyol 

 2009 2010 Variació 

Nombre de contractes 138.358 151.401 + 9,43% 

Persones en atur 80.922 93.245 +15,46% 

Contractes indefinits 18.779 20.225 + 7,7% 

Contractes temporals 119.579 131.176 + 9,7% 

Font: Observatorio de las Ocupaciones (2011), Informe del mercado de trabajo de las 

personas con discapacidad. Estatal. Datos 2010 

Aquest informe de l’Observatori de les Ocupacions també inclou altres dades d’interès, 

com per exemple que les persones amb discapacitat demandants d’ocupació romanen en 

aquesta situació durant molt més temps que les persones sense discapacitat. Així, l’any 

2010, els demandants de llarga durada (més d’un any en aquesta situació) amb 

discapacitat representaven el 52,96% del total d’aturats en aquest col·lectiu, mentre que 

en el conjunt de la població els demandants de llarga durada representaven el 36,12% 

del total d’aturats.  

També és interessant constatar, a partir d’aquesta mateixa font, que tot i que la província 

de Barcelona ocupa la segona posició pel que fa al percentatge dels contractes laborals 

realitzats amb les persones amb discapacitat respecte al total de l’Estat, el 8,55%, això 

és degut en gran part a tractar-se d’una de les seves àrees més poblades. Perquè si 

s’examina el percentatge que aquests contractes hi representen respecte al total de 

contractes laborals signats en aquesta demarcació, només el 0,85%, la província de 

Barcelona ocupa una de les pitjors posicions de tot l’Estat en termes del nombre de 

contractes signats amb persones amb discapacitat en relació amb la xifra total de 

contractes, i se situa per sota de la mitjana estatal d’aquests contractes, l’1,05%.  

 

6.1.3. Salaris 

Pel que fa als salaris de les persones amb discapacitat, l’única referència que hem 

localitzat és l’estudi, ja esmentat anteriorment, de l’ Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat sobre el greuge comparatiu o el sobrecost econòmic que aquest col·lectiu 

pateix a Catalunya. L’estudi assenyala, amb dades, però, de l’any 2002, que el 62% de 

les persones amb discapacitat que treballen ocupen llocs de treball normalitzats, on 

cobren un salari aproximadament estàndard, mentre que el 38% restant treballen en 
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centres especials d’ocupació (CETs), on els sous voregen el salari mínim 

interprofessional i sobre els quals no disposem d’altres dades, com per exemple les 

seves condicions de treball. Aquesta és una qüestió que requeriria segurament un estudi 

específic. 

Aquesta diferència es reflecteix amb claredat en la taula que figura a continuació: és 

efectivament del salari percebut en els centres especials d’ocupació que es deriva que a 

Catalunya les persones amb discapacitat cobressin si més no aleshores, i amb importants 

diferències, també, en funció del gènere, un salari inferior en un 25,92% al sou mitjà.  

Taula 25. Salaris bruts anuals en € de les persones amb discapacitat respecte a les 

persones sense discapacitat per gèneres. Catalunya 2002 

 Total Dones Homes 

Salari mitjà a Catalunya 20.728,60 16.504,93 23.206,56 

Salari normalitzat de les 

persones amb discapacitat  

20.187,28 15.134,32 23.266,27 

Salaris en CETs 7.128,00 7.128,00 7.128,00 

Salari mitjà de les persones amb 

discapacitat
36

 

15.355,35 12.172,04 17.295,11 

Greuge econòmic total -5.373.25 -8.556,56 -3.433,49 

Font: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(2006), El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat 

de Barcelona. El sobreesforç econòmic que origina la discapacitat 

Tanmateix, també val a dir que aquest estudi parteix de la premissa, perquè les dades 

existents no permeten de fer una altra estimació, que les persones amb discapacitat i les 

persones sense discapacitat cobren el mateix salari per un mateix tipus de 

càrrec/ocupació. Així doncs, la (realment) petita diferència salarial anual que es dóna 

en els llocs de treball normalitzats es deu a un càlcul basat en la menor presència 

percentual de les persones amb discapacitat en categories laborals elevades.   

Pel que fa encara a aquestes diferències salarials, volem remarcar que la situació de les 

dones amb discapacitat representa un greuge comparatiu afegit que les aboca a una 

situació clarament i encara més particularment desavantatjosa que en el cas dels homes 

amb discapacitat. Una situació que fa que els sigui especialment aplicable aquesta 

condició: salaris inferiors a la mitjana de la població per a persones que per la seva 

condició han de suportar costos superiors per intentar viure en condicions d’igualtat 

amb la resta de la població. 

 

                                                 
36

 Aquest salari s’obté a partir de considerar que, com ja s’ha vist, el 62% de les persones amb 

discapacitat treballen en llocs de treball estàndard i el 38% restant en centres especials d’ocupació. 
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6.2. Discriminacions 

Pel que fa a altres formes de discriminació laboral contra les persones amb diversitat 

funcional, és a dir, deixant de banda els salaris inferiors que perceben, l’enquesta 

específica del CERMI que ja hem citat en aquestes pàgines apunta quatre situacions 

diferents que s’expliciten en la taula que oferim a continuació amb els seus 

corresponents percentatges de percepció de freqüència per part de les seves presumptes 

víctimes: 

Taula 26. Percentatges de persones amb discapacitat que s’han sentit 

discriminades en raó de la seva discapacitat en la recerca d’ocupació, en el 

manteniment del lloc de treball, en el lloc de treball i en l’accés a cursos de 

formació dins l’empresa en ordre decreixent. Estat espanyol 2004 

Situacions Percentatges 

En la recerca d’ocupació 45,5% 

En el lloc de treball 29,7% 

En el manteniment del lloc de treball
37

 27,0% 

En l’accés a cursos de formació dins l’empresa 10,7% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Respecte a aquesta taula, confirma com la principal dificultat, o obstacle, per als 

treballadors i treballadores amb discapacitat es dóna sobretot a l’intentar aconseguir un 

lloc de treball i, per tant, remet als prejudicis de molts empresaris contra aquest 

col·lectiu. Val la pena de recordar en aquest sentit que les dues primeres 

situacions/àmbits, és a dir, la recerca d’ocupació i el lloc de treball, també apareixen 

com a força propícies a la discriminació en l’Enquesta sobre Discapacitats, Autonomia 

Personal i Situacions de Dependència conduïda per l’INE
38

.  

Un altre estudi del qual també és responsable el CERMI, que s’adreça específicament 

als homes i les dones joves amb discapacitat mostra en aquest sentit, i en base així 

mateix a l’Enquesta de Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de Dependència 

elaborada per l’INE, com a l’Estat espanyol en conjunt
39

 menys d’un 5% dels 

treballadores i les treballadores amb discapacitat s’han vist beneficiats d’adaptacions en 

els seus llocs de treball, unes adaptacions, a més, calculades en valors al voltant, només, 

dels 100 € per plaça. Com es pot veure, a més, a la taula que figura a continuació, les 

                                                 
37

 Pel manteniment del lloc de treball s’entenen tant les dificultats pròpies derivades d’una discapacitat, és 

a dir, relatives a la persona en si, com les atribuïbles a problemes de conciliació amb la feina per haver de 

tenir cura d’una persona amb discapacitat, és a dir, al seu entorn pròxim. Per altra banda, són les persones 

amb discapacitats físiques les que més afirmen tenir dificultats d’aquest tipus. 
38

 Vegi’s la taula 7 de l’informe. 
39

 L’Enquesta no ofereix aquesta dada desglossada per Comunitats Autònomes. 
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diferències per gènere a aquest nivell són considerables i perjudiquen ostensiblement, de 

nou, les dones amb discapacitat.   

Taula 27. Percentatges de persones amb discapacitat que s’han beneficiat 

d’adaptacions en els seus llocs de treball per sexes. Estat espanyol 2008 

Total Dones Homes 

4,88% 1,20% 3,68% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Aquesta font, i l’estudi del CERMI que s’hi basa, també fa un recompte de les diferents 

mesures de suport a l’ocupació de què s’han beneficiat persones joves amb discapacitat 

a l’Estat
40

. Com es pot comprovar a la taula que figura a continuació, la implantació 

d’aquestes mesures és més aviat escassa. També es pot observar, pel que fa a la quota de 

reserva, derivada de la LISMI
41

, una llei el compliment de la qual examinem en 

profunditat més endavant, com el sector públic compleix més que el privat amb aquest 

requisit, però, tot i així, amb resultats molt pobres (menys del 5% de persones joves 

amb discapacitat beneficiades).   

Taula 28. Percentatge de persones joves amb discapacitat que s’han beneficiat de 

diferents mesures de suport a la contractació per sexes. Estat espanyol 2008 

 Total Dones Homes 

Contractes específics 13,92% 8,56% 10,24% 

Quota de reserva en el sector públic 4,88% 5,20% 4,68% 

Quota de reserva en el sector privat 3,23% 4,53% 3,23% 

Bonificació en les quotes a la SS 3,98% 1,27% 2,71% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Pel que fa a Catalunya, val a dir que l’informe ja esmentat de la Fundació ONCE sobre 

la realitat sociolaboral de les persones amb diversitat funcional denuncia el 

desconeixement dels petits i mitjans empresaris catalans sobre el que és la discapacitat, i 

les seves múltiples variacions, de manera que sovint l’associen amb les seves formes 

més severes i incapacitants. Aquesta actitud representa un obstacle obvi a les seves 

possibilitats d’integració laboral i, doncs, una causa de discriminació alhora que 

l’explicació de la poca utilització per part dels empresaris de les mesures de suport per a 

la contractació de persones amb discapacitat amb què compten. Els empresaris també 

addueixen en defensa seva que els treballadors i les treballadores amb discapacitat tenen 

relacions problemàtiques amb la resta de treballadors.  

                                                 
40

 Aquesta dada tampoc no està disponible a nivell de Comunitats Autònomes. 
41

 Ley de Integración Social de los Minusválidos. 
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Pel que fa a la ciutat de Barcelona estrictament, cal recordar la darrera memòria anual 

de l’OND en el sentit que la vulneració dels drets laborals de les persones amb 

discapacitat va representar el seu quart motiu de denúncia (taula 16, secció 4.2). 

Cal al·ludir també a la darrera edició, corresponent a l’any 2009, de l’Enquesta de 

Qualitat de Vida en el Treball, amb un univers proper a les 9.000 persones residents en 

habitatges familiars. Es tracta d’una operació estadística empresa anualment pel 

Ministeri de Treball i Immigració, que a banda de dades relatives al conjunt de l’Estat, 

també en proporciona de desglossades per a Catalunya i Barcelona, que és el motiu que 

hi fem referència en aquest punt concret del nostre informe.  

Així, pel que fa la nostra ciutat, l’Enquesta inclou una taula sobre la valoració de 

l’existència de diferents possibles supòsits de discriminació en el lloc de treball, entre 

els quals una discapacitat, que alhora estudia en funció de tres variables com el sexe, 

l’edat i el nivell de formació, segons s’aprecia en les taules que s’inclouen a 

continuació.  

La primera taula que oferim, però, mostra els valors d’aquests diferents supòsits de 

discriminació l’any esmentat (2009) i els dos immediatament anteriors. 

Taula 29. Valoració de l’existència de diferents supòsits de discriminació al lloc de 

treball en ordre decreixent segons els valors del 2009. Dades en una escala d’0 

(valor mínim) a 10 (valor màxim). Barcelona, 2007, 2008 i 2009 

 2007 2008 2009 

Per l’edat 0.9 1,0 1,4 

Pel sexe 0,8 0,8 1,3 

Per la nacionalitat 0,7 0,6 1,1 

Per assetjament moral 0,9 0,5 1,1 

Per una discapacitat 0.4 0,8 1,0 

Per assetjament sexual 0.2 0,1 0,2 

Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 

2009 

Com es pot observar, és en l’any 2009, el darrer pel al qual comptem amb dades, que, 

tot i que en el marc de valors tots ells no elevats, es van enregistrar les apreciacions més 

altes en tots els supòsits de discriminació, tot i que la manca d’una perspectiva temporal 

més àmplia ens impedeix de poder assegurar a ciència certa que es tracti d’una 

tendència confirmada a l’alça. 

Alhora, cal fer esment també de la posició força baixa que ocupa la discapacitat en 

aquest ventall de supòsits, si més no els anys 2007 i 2009, així com que l’edat apareix 

reflectida com el supòsit més procliu a la discriminació en tots els anys considerats. Cal 

fer constar també que a Catalunya el valor global de percepció de l’existència de 

discriminació en el lloc de treball per motius de discapacitat és inferior (0,7) al valor 

trobat a Barcelona (1,0, com es veu a la taula anterior).  
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Pel que fa a aquesta valoració de l’existència de discriminació en funció de les tres 

variables ja anunciades (sexe, edat i nivell d’estudis), que només oferim en el cas de la 

discriminació per discapacitat l’any 2009, a la taula següent es pot observar com són les 

persones grans amb discapacitat i les que tenen estudis de formació professional les que 

proporcionen percepcions més elevades.  

Taula 30. Valoració de l’existència de discriminació per discapacitat al lloc de 

treball en funció del sexe, l’edat i el nivell d’estudis. Barcelona 2009 

Sexe  

Home 0,9 

Dona 1,0 

Edat  

25-44 anys 0,9 

45-54 anys 1,1 

55 i més anys 1,4 

Nivell d’estudis  

Secundaris 0,7 

Formació Professional 1,6 

Universitaris 0,9 

Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 

2009 

Aquell mateix any, és a dir, el 2009, l’empresa de recursos humans Randstad va 

elaborar un estudi sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat a Barcelona, del 

qual en sobresurten dues conclusions fonamentals: el 65% dels treballadors amb 

discapacitat treballen en sectors sense relació amb els seus estudis, percentatge que, 

tanmateix, és similar al de la mitjana de la població, i que el 74% no s’han sentit mai 

discriminats en el seu lloc de treball. Aquest informe també ha posat de manifest, i en 

aquest sentit concorda amb d’altres
42

 ja esmentats en aquestes pàgines, que per a les 

persones amb discapacitat la major dificultat en termes d’ocupació rau en l’accés al 

treball en raó, sobretot, que les empreses desconeixen quines feines poden fer i dubten 

que es puguin desenvolupar amb normalitat. Una dificultat, i uns prejudicis, que 

desapareixen en la major part dels casos quan aconsegueixen una feina.  

Dos anys després, és a dir, aquest mateix 2011, Randstad va fer un altre informe en la 

mateixa línia, però en aquest cas amb dades generals per a tot l’Estat. En base a una 

enquesta a 704 treballadors i treballadores amb discapacitat, el percentatge dels que mai 

no s’havien sentit discriminats en el seu lloc de treball va ser superior en sis punts al que 

acabem de veure per a la ciutat de Barcelona, és a dir, del 80%.   

 

                                                 
42

 El del CERMI sobre discriminació i el de la Fundació ONCE.  
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6.3. Les accions de l’Ajuntament de Barcelona 

Passem a continuació a enunciar les principals accions empreses per l’Ajuntament de 

Barcelona en l’àmbit laboral segons es desprenen del document-resum de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat que s’ha citat en diferents pàgines d’aquest 

informe. Unes accions que han prioritzat la inserció de les persones amb discapacitat en 

l’entorn laboral ordinari.  

Aquestes accions són, resumides, les següents:  

 Creació de l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL), que va ser el primer servei 

de les seves característiques a l’Estat espanyol, l’objectiu primari del qual és 

precisament la inserció de les persones amb discapacitat en el mercat laboral 

ordinari.  

 Creació i impuls de la figura de l’educador de suport en la inserció laboral.  

 Promulgació de un Pla de col·laboració amb les empreses municipals per a la 

integració de treballadors i treballadores amb discapacitat (1991).  

 Elaboració del document Política Municipal d’inserció laboral de 

treballadors/treballadores amb disminució (1999).   

 Fixació d’una reserva del 5% en l’oferta pública d’ocupació a fi d’aconseguir 

com a mínim el 2% de contractació de persones amb discapacitat.   

 Aprovació de la mesura de govern Contractació responsable: nou impuls de la 

contractació social i ambiental, que ja s’ha començat a aplicar. Pel que fa a les 

persones amb discapacitat, aquesta mesura fomenta la contractació d’empreses 

que treballen en la inserció laboral d’aquest col·lectiu. 

Pel que fa a la tasca desenvolupada per l’EAL, l’última memòria anual de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, que correspon a l’any 2010, ofereix les 

següents xifres al respecte: 

 

Taula 31. Accions realitzades per l’EAL i nombre de persones beneficiades per 

cada acció l’any 2010 i variació percentual respecte al 2009 

Accions Nombre de persones 

beneficiàries 

Variació respecte al 

2009 

Valoracions i orientacions 278 -21% 

Inscripcions a cursos de formació 237 -3% 

Contractes laborals 211 +16% 

Itineraris individuals 392 + 7% 

Assessoraments legals i administratius 220 +8% 

Font: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (s.d.), 

Memòria 2009 
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A banda de les dades en si, cal fer constar una informació d’interès: el 16% d’aquestes 

278 demandes de valoració i orientació varen correspondre a persones amb 

discapacitat immigrades. 

L’últim informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona inclou una queixa relativa 

al funcionament d’aquest servei, una queixa que hem decidit incloure en el nostre 

informe perquè va més enllà del cas que relata en si. Una ciutadana va denunciar un 

temps d’espera de sis mesos per tenir una primera entrevista amb aquest servei. Atès 

que la raó esgrimida per l’EAL per a aquest retard va ser que l’equip només disposava 

d’una persona a càrrec de les primeres entrevistes, la Síndica va estimar que 

l’organització actual d’aquest servei no permetia assumir de manera eficaç les 

demandes d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.    

Pel que fa a la resta de les mesures consignades en el document de l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, la major dificultat per establir el balanç del que pugui 

restar per fer en aquest àmbit rau sobretot en el fet que es tracta, fonamentalment, de 

mesures d’ordre normatiu. Així, l’única acció mesurable és la fixació d’una reserva del 

5% en l’oferta pública d’ocupació a fi d’aconseguir com a mínim el 2% de contractació 

de persones amb discapacitat, és a dir, ras i curt, el compliment a nivell públic local de 

la LISMI, una llei que no cal presentar i a la qual dediquem l’apartat que figura a 

continuació. Val a dir que el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 també 

assenyala el compromís del govern de la ciutat en aquest àmbit, manifestat en la 

vigilància del compliment o no de la normativa al respecte, tant en el si de la mateixa 

estructura municipal com pel que fa a les empreses pròpies, contractades i participades i 

que les darreres dades de què disposem sobre la plantilla de l’Ajuntament, com veurem 

a continuació, mostren el compliment d’aquest requisit per part de la corporació 

municipal.    

 

6.4. L’incompliment de la LISMI 

Atesa la importància d’aquesta llei, i sobretot, a efectes d’aquest informe, de  l’obligació  

per a les empreses de més de 50 treballadors o treballadores de contractar un 2% com a 

mínim persones amb discapacitat, considerem adequat dedicar-li un apartat específic en 

aquest capítol de l’informe. En aquest sentit, i com anirem veient progressivament, la 

majoria de les dades disponibles apunten a l’incompliment de la LISMI, tant en 

empreses públiques com també en les privades, i en tots els territoris.  

D’entrada, les taxes descrites d’atur de la població amb discapacitat ja indueixen a 

creure que aquesta quota no es compleix gairebé enlloc, més aviat al contrari, és a dir, el 

no compliment és la regla en lloc de l’excepció. Aquest és, si més no, el punt de vista 

dels informes anuals del CERMI, que assenyalen l’ocupació, i sobretot en el sector 

públic, com una de les mancances més denunciades pel col·lectiu; i d’altres documents 

que s’aniran presentant a continuació en aquestes pàgines. 
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Pel que fa, per començar, al conjunt de l’Estat espanyol, un informe elaborat per 

DisCert que analitza el grau de compliment dels compromisos de les empreses 

espanyoles de l’IBEX 35 amb les persones amb discapacitat, així com la qualitat i la 

transparència de la informació que proporcionen al respecte, confirma la presumpció 

d’aquest incompliment global de la LISMI i ofereix les següents xifres d’interès: 

 El 31,4% (11 empreses) complien la LISMI. 

 El 57,1% (23 empreses)
43

 no complien la LISMI o no oferien informació 

suficient per poder-ho contrastar. De fet, només el 17,1%, això és, 6 empreses, 

presentaven una informació completa al respecte en les seves memòries 

corporatives de l’any 2009, la qual cosa abasta els productes i els serveis 

contractats com a mesures alternatives; les donacions o aportacions realitzades a 

associacions o fundacions relacionades amb la discapacitat; i l’accessibilitat dels 

seus edificis, instal·lacions o vehicles. 

L’incompliment de la LISMI també és la premissa fonamental d’un estudi realitzat l’any 

2004 pel Col·lectiu Ioé i publicat per la Fundació “La Caixa”: la reserva de places que 

la llei estableix com a forma de discriminació positiva envers aquest col·lectiu 

s’incompleix de manera sistemàtica (a l’Estat espanyol) tant per part de les empreses 

privades com de l’Administració Pública. 

Aquest estudi també té la virtut, tot fent una anàlisi comparativa amb la situació en els 

diferents països comunitaris, de posar de relleu que mentre l’Estat espanyol ocupa la 

darrera posició de tota la Unió Europea pel que fa a la inserció laboral de les persones 

amb discapacitat, és, en canvi i pel que fa si més no a les que tenen limitacions severes, 

el segon en termes de les ajudes econòmiques o de les prestacions ofertes. L’òptica, i la 

visió política que il·lustra, és doncs, diàfana: assistencialisme en lloc d’inserció. I això 

no únicament en el cas de les persones amb discapacitats de gran abast, sinó com a 

norma general per a tots els graus de discapacitat.  

Per la seva banda, una guia pràcticament coetània editada per l’Ajuntament de 

Barcelona per facilitar la contractació de les persones amb discapacitat inclou en aquest 

sentit unes dades molt reveladores i preocupants: a) en aquell moment si més no, l’Estat 

espanyol ocupava el penúltim lloc de la Unió Europea
44

 pel que fa a la incorporació de 

les persones amb discapacitat al mercat de treball i b) el 98% de les empreses no 

complien la quota de reserva de places.  

Pel que fa estrictament i finalment a la situació a l’Ajuntament de Barcelona, les dades 

més recents de què disposem, corresponents a l’octubre del 2011, assenyalen que d’una 

plantilla total de 6.643 treballadors i treballadores, n’hi ha 173 amb discapacitat, el 

2,6%, un percentatge que sí que compleix amb la LISMI.  

                                                 
43

 Som conscients que la suma és de 34 empreses en lloc de 35, però no hi ha hagut manera de resoldre 

aquest entrellat.   
44

 Ja hem vist en que l’estudi del Colectivo IOÉ Espanya no ocupa el penúltim lloc, sinó el darrer de tots.  
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Quadre-resum 

1. L’Estat espanyol ha estat tradicionalment un dels darrers de la Unió Europea pel 

que fa a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, però, en canvi, un 

dels primers pel que fa al nombre de prestacions ofertes: l’assistencialisme ha 

primat davant la integració.   

2. En aquest sentit, l’incompliment de la LISMI és la norma arreu, o gairebé, i tant 

per part d’empreses públiques com d’empreses privades. La província de 

Barcelona, a més, és una de les de l’Estat amb una menor proporció de 

contractes laborals signats amb persones amb discapacitat respecte al total de 

contractes. 

3. L’Ajuntament de Barcelona ha fixat una reserva del 5% en la seva oferta pública 

d’ocupació i la seva plantilla actual consta d’un 2,6% de persones amb 

discapacitat, per la qual cosa sí que compleix amb la LISMI. 

4. A més, les accions de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’ocupació de les 

persones amb discapacitat sempre han prioritzat la seva inserció en l’entorn 

laboral ordinari, plasmada en la creació pionera de l’EAL. 

5. L’Ajuntament de Barcelona ha adoptat altres mesures en pro de la integració 

laboral de les persones amb discapacitat com la creació de la figura de 

l’educador de suport en la inserció laboral i l’aprovació de la mesura de govern 

Contractació responsable: nou impuls de la contractació social i ambiental. 

6. Les persones amb discapacitat tenen pitjors registres laborals que la resta de la 

població en termes de les taxes d’activitat, ocupació i atur i dels salaris que 

perceben. Les persones amb discapacitat demandants d’ocupació també romanen 

en aquesta situació durant molt més temps que les persones sense discapacitat.  

7. Pel que fa a la situació a Catalunya en comparació amb l’Estat espanyol, les 

persones amb discapacitat tenen taxes d’activitat i d’ocupació superiors a les de 

l’Estat, però també taxes superiors d’atur.   

8. Les dones amb discapacitat tenen taxes d’activitat i d’ocupació inferiors a les 

dels homes amb discapacitat i una taxa d’atur superior. En aquest sentit, doncs, 

estan doblement discriminades. 

9. A mesura que augmenta el grau d’afectació, les taxes d’activitat i d’ocupació 

decreixen per a tots els tipus de discapacitat. Les persones amb discapacitats 

sensorials, i sobretot, auditives, són les que tenen taxes més elevades d’activitat i 

ocupació. 

10. Les persones amb discapacitat senten que les principals dificultats i 

discriminacions que pateixen es donen en la recerca de feina més que no pas en 

el lloc de treball.  

11. Barcelona presenta indicis de discriminació per discapacitat en el lloc de treball 

superiors als globals de Catalunya.  
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Manca de dades locals 

 Taxes d’activitat, ocupació, atur i temporalitat de les persones amb discapacitat. 

 Percentatges de persones amb discapacitat que treballen en centres especials 

d’ocupació i en el mercat de treball ordinari. 

 Salari mitjà dels treballadors amb discapacitat. 

 Percentatges de persones amb discapacitat que s’han beneficiats d’adaptacions 

en el seu lloc de treball i/o de mesures de suport a l’ocupació. 

 Dades oficials sobre el compliment de la LISMI a Barcelona. 
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7. El dret a l’habitatge 

7.1. Dades estadístiques 

La darrera edició de l’Enquesta de Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de 

Dependència conduïda per l’INE aporta, en aquest àmbit, dues informacions d’especial 

interès: l’existència tant de barreres externes, és a dir, en els edificis d’habitatges, com 

d’internes, és a dir, dins els habitatges en si, expressada en el percentatge de persones 

amb discapacitat que tenen dificultats per moure-s’hi. Aquestes dades les oferim en les 

dues taules que figuren a continuació tant per a l’Estat espanyol en conjunt com per a 

Catalunya en particular. 

Taula 32. Percentatges de llars amb persones amb discapacitat que presenten 

barreres externes d’accés a l’habitatge. Total Estat espanyol i Catalunya 2008 

Barreres Estat espanyol Catalunya 

A la porta d’accés de l’edifici 39,71% 43,65% 

A l’interior de l’edifici fins a la porta de la casa 33,05% 33,83% 

Sense barreres 47,75% 44,96% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Taula 33. Percentatges de persones amb discapacitat que tenen dificultat per 

moure’s en algun lloc del seu habitatge per espais. Total Estat espanyol i 

Catalunya 2008 

Espais Estat espanyol Catalunya 

Total 51,50% 49,70% 

A la cambra de bany 29,76% 26,31% 

A la cuina 22,66% 20,46% 

En altres habitacions 18,39% 15,67% 

En la terrassa o pati 18,38% 16,03% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Com es pot observar, la situació a Catalunya és pitjor que al global de l’Estat tocant a 

l’existència de barreres per accedir a l’habitatge (el percentatge d’edificis d’habitatges 

sense barreres és inferior en gairebé tres punts percentuals), però millor pel que fa a les 

condicions de l’habitatge en si (el percentatge de persones amb dificultats per a moure’s 

dins el seu habitatge és inferior en gairebé dos punts al global de l’Estat). 
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Cal fer constar respecte a aquesta qüestió l’absència total de dades estadístiques 

d’aquest ordre relatives a la ciutat de Barcelona.  

 

7.2. Discriminacions 

A banda de la darrera memòria anual de l’OND, que dóna compte del percentatge de 

denúncies rebudes en matèria d’habitatge per part de persones pertanyents a aquest 

col·lectiu (vegi’s taula 16, secció 4.2), cal fer constar que el darrer informe anual del 

CERMI, corresponent a l’any 2010, consigna que el 9% de les queixes rebudes aquell 

any per aquesta entitat van fer referència a problemes d’accessibilitat dels habitatges. En 

aquest sentit, cal recordar que aquestes barreres són un exemple de discriminació 

indirecta. 

Pel que fa a exemples i/o percepcions de discriminació directa o explícita, no se n’han 

trobat, ni a Barcelona ni en cap altre territori, la qual cosa no pressuposa, ni de bon tros, 

una situació d’igualtat i de no discriminació d’aquestes persones en aquest àmbit. La 

inexistència de dades, en efecte, no significa necessàriament que no es donin i/o es 

percebin discriminacions. 

 

7.3. Les accions de l’Ajuntament de Barcelona 

El document resum de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat també dóna 

compte de l’evolució que han seguit al llarg del temps les actuacions realitzades en 

l’àmbit de l’habitatge: de les primeres intervencions només adreçades a les persones 

amb discapacitat física a la consideració de totes les formes de discapacitat; i també vers 

un abordatge cada vegada més global de les qüestions relatives a l’accessibilitat de 

l’habitatge, en consonància amb l’evolució de la visió de les mateixes persones amb 

discapacitat, cada vegada més a favor d’una vida autònoma i independent.  

Atès, però, que aquest document assenyala com un punt important d’inflexió en aquest 

àmbit l’aprovació del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 i que aquest 

remet, al seu torn, a un segon document programàtic municipal amb referències a 

aquesta qüestió, hem considerat oportú deixar per al final, és a dir, un cop analitzats tots 

dos, el llistat de mesures anunciades i/o empreses en favor de les persones amb 

discapacitat en l’àmbit de l’habitatge i la realització de l’habitual balanç entre allò que 

s’ha realitzat i les necessitats a cobrir. 

Així, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 assenyala l’objectiu de 

prioritzar les actuacions dirigides a promocionar habitatges accessibles i adaptats amb la 

incorporació de la domòtica i d’altres ajudes tècniques, on encara hi ha molta feina a 

fer, i esmenta la modificació, conjuntament amb el govern català, de la normativa 

d’adjudicació d’habitatges protegits incorporant en els criteris de concessió els 
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correctius econòmics necessaris per a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el 

Programa també anuncia la realització d’un estudi sobre el caràcter assequible de 

l’habitatge tenint en compte aquest greuge econòmic comparatiu de les persones amb 

discapacitat, un estudi que no ens consta, però, que s’hagi realitzat.  

Aquest Programa també esmenta la inclusió, dins del Pla d’Habitatge de Barcelona 

2008-2016, d’un Pla específic de l’habitatge per a les persones amb discapacitat.  

Seguint aquesta escala, el següent document municipal a analitzar és justament el Pla 

d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 i aquest Pla específic que incorpora. En el seu 

moment, aquest Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 va xifrar en 5.844 les persones 

d’edats compreses entre els 35 i 64 anys
45

 que vivien a la ciutat i que tenien dificultats 

de mobilitat i/o de comunicació. Aquestes representaven el 13,73% del total de les 

persones amb discapacitat entre aquestes edats, i, per tant, les que eren susceptibles 

d’optar a un pis accessible i assequible, independentment de quina fos la seva situació 

econòmica
46

.   

Aquest Pla formulava aquest objectiu afirmant que les persones amb discapacitat de la 

ciutat de Barcelona han de poder gaudir d’habitatges alhora assequibles 

econòmicament i que respectin els criteris d’accessibilitat. Un objectiu complicat de 

portar a terme, però i sobretot pel que fa al primer aspecte, atès, com ja s’ha dit en 

aquest mateix apartat de l’informe, que els criteris d’assequibilitat han de compensar el 

greuge econòmic comparatiu d’aquesta població, de manera que els habitatges per a les 

persones amb discapacitat han de ser “veritablement” econòmics.  

I complicat també si atenem a algunes de les conclusions en aquest àmbit del primer 

informe d’aquest Observatori de Drets Humans de Barcelona: 

 A Barcelona, com arreu de l’Estat, el pes proporcional de l’habitatge protegit és 

reduït, tot i que major que a la resta de l’Estat. 

 Part dels habitatges protegits no resulten econòmicament assequibles ni per als 

col·lectius a què van destinats. 

Sobre la qüestió, encara, de l’assequibilitat de l’habitatge a la ciutat de Barcelona, i tot 

que no ens consti, repetim, que s’hagi realitzat l’estudi abans indicat, val a dir que en el 

marc de l’anterior Pla municipal d’Habitatge es va fer un estudi d’assequibilitat de 

l’habitatge en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, que no va 

contemplar, però, les persones amb discapacitat. Un estudi la presentació del qual, 

signada per l’aleshores alcalde de la ciutat, assenyalava el desig de l’Ajuntament de 

facilitar a totes les persones un habitatge digne, tot i que aquesta qüestió, s’hi precisava, 

no fos de competència municipal. Però a banda d’aquest propòsit, els continguts del 

                                                 
45

 Les persones amb discapacitat situades per sota dels 35 anys i per sobre dels 64 es beneficien de les 

mesures previstes respectivament per als joves i les persones grans.   
46

 Aquestes dades ja es van presentar en el primer informe de l’Observatori de Drets Humans de 

Barcelona, 
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llibre no remeten sinó a la relació i a la descripció dels habitatges construïts sota aquest 

prisma de l’assequibilitat. 

La “difícil” assequibilitat dels habitatges de la ciutat també és compartida per la Síndica 

de Greuges de Barcelona en el seu darrer informe anual, corresponent a l’any 2010: 

Segons la Sindicatura, a Barcelona els pisos protegits són massa cars per als col·lectius 

més vulnerables, de manera que actualment en queden fora prop del 40% dels 

sol·licitants.  De fet, un estudi internacional sobre la discapacitat realitzat a Xicago 

l’any 2007 afirma explícitament que fins i tot en aquells països (com Espanya, 

assenyala) que disposen d’una quota d’habitatge públic reservada per a persones amb 

discapacitat, aquest rarament els és assequible.     

La Síndica també fa un esment específic a la situació de l’habitatge per a les persones 

amb discapacitat a la ciutat adduint l’escassetat d’habitatges adaptats a la ciutat i 

raonant que davant les poques promocions noves d’habitatges és il·lusori que només 

amb una reserva pública del 3% de pisos, el percentatge fixat per la Llei del dret a 

l’habitatge per a persones amb discapacitat (ni que aquest sigui el percentatge mínim 

obligat, val a dir-ho), es pugui donar resposta a la llista actual de sol·licitud d’habitatges 

adaptats. Tanmateix, s’ha d’assenyalar que el Pla d’habitatge específic per a les 

persones amb discapacitat ja contempla l’ampliació d’aquest percentatge fins arribar a 

un mínim de 360 habitatges, dels quals un mínim, així mateix, de 150 serien de caràcter 

dotacional
47

.  

Respecte finalment a aquesta població i a altres com les persones grans, el Pla 

d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 també inclou mesures de rehabilitació 

d’habitatges, que han de comportar intervencions en 2.750 edificis en termes 

d’instal·lació d’ascensors (2.500 edificis, uns 300 per any) i d’eliminació de barreres 

arquitectòniques (250 edificis), així com adaptacions en 100 habitatges més amb vistes 

a la millora de la mobilitat interna al llarg del període d’execució del Pla, és a dir, fins a 

l’any 2016.  

Pel que fa en concret a la instal·lació d’ascensors, el darrer balanç donat a conèixer per 

l’Ajuntament
48

, que correspon als dos primers anys de vigència d’aquest Pla 

d’Habitatge, assenyala una evolució per sobre de les previsions assenyalades (600 

edificis en dos anys): 578 edificis d’habitatges amb les obres ja finalitzades i uns altres 

169 amb les obres iniciades.  

Passant finalment ja a resumir les intervencions anunciades i/o realitzades en aquest 

conjunt de documents, comprenen: 

 La construcció  i l’adjudicació d’habitatges adaptats. 

 La reserva del 7% d’apartaments adaptats en les promocions públiques 

d’apartaments dotacionals de lloguer per a joves.  

                                                 
47

 S’entén com a tals habitatges de superfície reduïda, amb serveis comuns i un  lloguer assequible.    
48

 Vegi’s http://www.bcn.es/habitatge/doc/ascensors_20oct.pdf.  

http://www.bcn.es/habitatge/doc/ascensors_20oct.pdf
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 L’ampliació de la reserva del 3% d’habitatges protegits per a les persones amb 

discapacitat.  

 La creació d’un servei d’assessorament i de provisió d’ajudes econòmiques per a 

l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis privats destinats a 

habitatges. 

 La modificació de la normativa d’adjudicació dels habitatges protegits 

incorporant en els criteris de concessió els correctius econòmics necessaris per a 

les persones amb discapacitat. 

 Mesures de rehabilitació d’edificis i d’habitatges: Instal·lació d’ascensors, 

eliminació de barreres arquitectòniques per a la millora de l’accés als edificis i 

espais comuns, i obres d’adaptació a l’interior dels habitatges en termes de 

millora de la mobilitat. 

Per altra banda, entre totes aquestes mesures, recollides, com s’ha vist, a partir de fins a 

tres documents municipals, també sorprèn no trobar cap referència a la vigilància del 

compliment dels criteris d’accessibilitat en els nous habitatges del mercat lliure, que 

d’altra banda constitueixen, com és sabut, la gran majoria dels que es construeixen, tant 

a Barcelona com arreu de l’Estat.  

En aquest sentit, podem aportar les reflexions de Carme Riu, membre del consell rector 

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i de COCEMFE, en el sentit que 

els nous habitatges incompleixen el codi d’accessibilitat. Un codi ja desfasat i del qual 

la Generalitat ja fa temps que n’està preparant una nova versió que incideixi molt més 

en el sector privat, en què la quantitat de feina a fer en aquesta matèria encara és ingent.  

La conclusió d’aquesta cadena de circumstàncies sembla, doncs, evident i explica 

clarament perquè les persones amb diversitat funcional constitueixen un dels col·lectius 

amb majors dificultats d’accés a l’habitatge: la relativa residualitat de l’habitatge 

protegit, tant de compra com de lloguer, que tampoc no és suficientment assequible des 

del punt de vista econòmic, i, doncs, l’escassetat, encara més, de l’habitatge alhora 

protegit, assequible i adaptat, unides a la despreocupació del sector del mercat lliure, 

interessat bàsicament per la rendibilitat, i a la falta de control reconeguda que s’hi 

exerceix des de les administracions públiques, duu inevitablement a totes aquestes 

dificultats i a concloure que, efectivament, les necessitats d’habitatge, en termes 

d’accessibilitat, adaptabilitat i assequibilitat, de les persones amb discapacitat de 

Barcelona no estan cobertes, i fins i tot que és molt difícil que s’hagin solucionat l’any 

2016, quan conclogui la vigència de l’actual Pla municipal d’habitatge. 

La Federació ECOM considera que a alleujar aquesta situació hi podria contribuir la 

generació d’una base de dades sobre habitatges socials adaptats de lloguer en què 

constés quan queden buits per tal que poguessin ser adjudicats a altres persones amb 

dificultats motrius que ho necessitessin. Aquests habitatges també haurien de tenir un 

mínim de dues habitacions en el cas de les persones amb discapacitat que hagin de 

conviure amb el seu assistent personal.   
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Quadre-resum 

1. En matèria d’accessibilitat a l’habitatge a Barcelona, s’ha produït en el decurs 

del temps una important evolució: de les primeres actuacions només adreçades a 

les persones amb discapacitat física a la consideració de totes les formes de 

discapacitat i també vers un abordatge cada vegada més global de les qüestions 

relatives a l’accessibilitat de l’habitatge. 

2. L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han modificat la 

normativa d’adjudicació d’habitatges protegits incorporant en els criteris de 

concessió els correctius econòmics necessaris per a les persones amb 

discapacitat. 

3. L’Ajuntament disposa d’un Pla específic d’habitatge per a les persones amb 

discapacitat, que amplia la reserva del 3% d’habitatges protegits per a les 

persones amb discapacitat fixat per la Llei del dret a l’habitatge.  

4. En reconeixement que les persones amb discapacitat són un col·lectiu amb 

dificultats especials en matèria d’habitatge, atesa la triple equació 

accessibilitat/adaptabilitat/assequibilitat, l’Ajuntament de Barcelona ha pres 

altres mesures en el seu favor: la reserva del 7% d’apartaments adaptats en les 

promocions públiques d’apartaments dotacionals de lloguer per a joves; i la 

realització d’obres de rehabilitació d’edificis i habitatges. 

5. Malgrat les mesures adoptades, la dotació actual d’habitatges protegits, 

assequibles i adaptats per a persones amb discapacitat a Barcelona sembla 

clarament insuficient, tant ara com en l’horitzó previst pel Pla municipal 

d’habitatge vigent, l’any 2016. 

6. La mancança més greu observada és la falta de control públic de les condicions 

d’accessibilitat dels nous habitatges que es construeixen en el mercat lliure.    

7. A Catalunya, hi ha un major percentatge d’edificis d’habitatges amb barreres 

d’accés que al conjunt de l’Estat, però un menor percentatge d’habitatges amb 

barreres internes. 

Manca de dades locals 

 Percentatge de llars amb dificultats d’accés a l’edifici on viuen (barreres 

externes). 

 Percentatge de persones amb discapacitat amb dificultats per moure’s dins el seu 

habitatge (barreres internes).  

 Discriminacions en l’accés a l’habitatge. 
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8. El dret a l’educació 

8.1. Dades estadístiques 

Partim, com en altres capítols d’aquest informe, de la darrera edició de l’Enquesta de 

Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de Dependència de l’INE, les dades de 

la qual comparem amb els nivells educatius de tota la població de l’Estat mitjançant 

l’Enquesta de Població Activa del mateix any.  

Taula 34. Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat que viuen a la seva llar 

i de tota la població. Dades en percentatges. Estat espanyol 2008  

 Persones amb discapacitat Tota la població 

No saben llegir o escriure 10,74% 2,37% 

Estudis primaris incomplets 34,02% 8,92% 

Estudis primaris complets o 

equivalents 

29,30% 20,78% 

Estudis secundaris 1ª etapa 9,44% 24,73% 

Batxillerat 5,68% 13,30% 

Ensenyaments professionals de 

grau mig o equivalents 

2,91% 6,40% 

Ensenyaments professionals de 

grau superior o equivalents 

1,86% 6,95% 

Estudis universitaris o 

equivalents 

5,26% 15,74% 

Fonts: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 i INE, Encuesta de Población 

Activa 2008. 

La primera constatació a fer derivada d’aquesta taula és òbvia: el nivell educatiu de les 

persones amb discapacitat és considerablement inferior al de la població en general. Un 

baix nivell educatiu que complica encara més la seva participació en el mercat de 

treball, com molts estudis han posat oportunament de relleu. 

Pel que fa a la disponibilitat de dades similars a Catalunya, l’únic nivell territorial al 

qual ens ha estat possible de descendir, les mateixes dues fonts utilitzades en la taula 

anterior ens han permès de construir la que s’ofereix a continuació. Malauradament, 

però, en baixar al nivell de les Comunitats Autònomes, l’Enquesta de Població Activa 

ofereix un nombre menor de nivells educatius, i no exactament coincidents amb els que 

acabem d’oferir, la qual cosa fa les comparacions complicades. De totes maneres, les 

diferències són prou notables com per afirmar que el nivell educatiu de les persones 

amb discapacitat és notablement inferior al de tota la població també a Catalunya. 
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Taula 35. Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat que viuen a la seva llar 

i de tota la població. Dades en percentatges. Catalunya 2008  

 Persones amb discapacitat Tota la població 

No saben llegir o escriure 10,07% 2,2% 

Estudis primaris incomplets 33,97% s.d. 

Estudis primaris complets o 

equivalents 

31,26% 32,2% 

Estudis secundaris 1ª etapa 7,32% 21,2% 

Estudis secundaris 2ª etapa  21,5% 

Batxillerat 5,21% s.d. 

Ensenyaments professionals de grau 

mig o equivalents 

3,49% s.d. 

Ensenyaments professionals de grau 

superior o equivalents 

2.29% s.d. 

Estudis universitaris o equivalents 5,70% 22,6% 

Fonts: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 i INE, Encuesta de Población 

Activa 2008 

Pel que fa a la comparació entre els nivells educatius de la població amb discapacitat a 

Catalunya i en el conjunt de l’Estat, i tot i que en el marc de diferències poc 

significatives, val a dir que Catalunya presenta un percentatge inferior de persones amb 

discapacitat que no saben llegir ni escriure, però, tanmateix, també un percentatge 

inferior de persones amb discapacitat amb estudis secundaris.  

L’enquesta de l’INE també desglossa els nivells educatius de les persones amb 

discapacitat d’acord amb una sèrie de variables que anirem desgranant a continuació en 

funció del seu grau de significació. Aquestes dades, però, només les oferim per a 

Catalunya. 

La primera de les que oferim remet al sexe. 
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Taula 36. Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat que viuen a la seva llar 

segons el sexe. Dades en percentatges. Catalunya 2008  

 Homes Dones 

No saben llegir o escriure 5,91% 12,83% 

Estudis primaris incomplets 29,42% 36,98% 

Estudis primaris complets o 

equivalents 

33,12% 30,03% 

Estudis secundaris 1ª etapa 8,15% 6,78% 

Batxillerat 7,04% 4,00% 

Ensenyaments professionals de grau 

mig o equivalents 

5,00% 2,50% 

Ensenyaments professionals de grau 

superior o equivalents 

3,46% 1,52% 

Estudis universitaris o equivalents 6,61% 5,10% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Com es pot veure, a Catalunya les dones amb discapacitat tenen nivells educatius 

notablement inferiors als dels homes, la qual cosa es manifesta sobretot en les dues 

primeres categories educatives: les persones que no saben llegir o escriure i les que no 

han finalitzat els estudis primaris.  

La segona variable amb la qual mesurarem els nivells educatius de les persones amb 

discapacitat a Catalunya és l’edat, amb els resultats que es mostren a la següent taula: 
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Taula 37. Nivell d’estudis de les persones amb discapacitat que viuen a la seva llar 

segons l’edat. Dades en percentatges. Catalunya 2008  

 6 a 44 anys 45 a 64 anys 65 a 79 anys 80 i més anys 

No saben llegir o escriure 9,47% 2,91% 13,34% 13,69% 

Estudis primaris 

incomplets 

15,39% 22,51% 40,53% 47,92% 

Estudis primaris complets 

o equivalents 

22,75% 38,28% 30,26% 30,05% 

Estudis secundaris 1ª etapa 12,91% 11,64% 5,59% 1,97% 

Batxillerat 10,03% 9,35% 2,70% 1,40% 

Ensenyaments 

professionals de grau mig o 

equivalents 

10,83% 4,42% 1,78% 0,58% 

Ensenyaments 

professionals de grau 

superior o equivalents 

5,41% 2,52% 1,96% 0,75% 

Estudis universitaris o 

equivalents 

8,57% 8,37% 3,85% 3,64% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Deixant de banda la franja d’edat compresa entre els 6 i els 44 anys, en els trams més 

inferiors de la qual no es pot esperar, evidentment, que hi hagi persones amb estudis 

acabats, és evident que els nivells educatius de les persones amb discapacitat decreixen 

amb l’edat. És a dir, les persones amb discapacitat, a l’igual que la resta de la població, 

s’han anat incorporant a l’ensenyament de manera progressivament massiva al llarg del 

pas del temps, de manera que els seus nivells educatius han anat millorant. 

Pel que fa a la correlació entre els nivells educatius de les persones amb discapacitat i 

els diferents tipus de discapacitat, les categories de la discapacitat amb què aquesta 

enquesta treballa no són exactament homologables a les utilitzades en altres punts 

d’aquest informe, per la qual cosa no les hem inclòs en aquesta anàlisi. 

També aporta dades estadístiques sobre els nivells educatius de les persones amb 

discapacitat l’estudi del CERMI dedicat a les persones joves amb discapacitat, al qual ja 

ens hem referit en aquest informe. Tanmateix, atès que aquestes dades provenen de 

l’Enquesta de Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de Dependència de 

l’INE, considerem que resultaria redundant d’esmentar-les aquí, per molt que remetin a 

un sector concret de la població amb discapacitat, els joves.  

Val la pena de fer notar, tanmateix, que aquest estudi posa de relleu l’absentisme escolar 

per raó de malaltia de les persones amb discapacitat i les dificultats per a la seva 

continuïtat escolar, sobretot en l’ensenyament secundari. Unes dificultats que no són 

solament de tipus acadèmic, sinó que també remeten a qüestions d’integració social i 
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afectiva i que constitueixen una frustració de les esperances que la primera etapa de 

l’ensenyament havia permès de concebre a aquestes persones i a les seves famílies.   

 

8.2. Discriminacions 

En termes de les discriminacions de què poden ser objecte les persones amb diversitat 

funcional en l’àmbit educatiu, partim fonamentalment de les mateixes fonts que hem 

utilitzat en els altres capítols d’aquest informe, és a dir, els estudis del CERMI, que 

proporcionen dades sobre el conjunt de l’Estat espanyol, i la darrera memòria anual de 

l’OND, que se cenyeix, com es lògic, a la ciutat de Barcelona 

En aquest sentit, dos estudis del CERMI ja citats en aquestes pàgines fan referència a 

les dificultats experimentades per les persones amb discapacitat a l’hora d’integrar-se en 

el sistema ordinari d’ensenyament, fins al punt, a més, que el més recent d’ells afirma 

que a l’Estat espanyol el procés d’inclusió escolar de les persones amb discapacitat, és a 

dir, la seva incorporació al sistema educatiu ordinari, mostra signes d’un cert 

estancament en els darrers anys, per la qual cosa caldria realitzar un esforç suplementari 

perquè els avenços aconseguits durant un temps no s’aturin.      

Aquestes dificultats d’integració en l’entorn escolar ordinari han estat majors per a les 

persones amb discapacitats intel·lectuals, malalties mentals, plurideficiències i 

discapacitats sensorials que per a les persones amb discapacitats físiques. Aquestes dues 

darreres categories, atès el focus del nostre informe, són les úniques que apareixen 

reflectides en la taula que recollim a continuació, que prové del més antic dels dos 

estudis del CERMI en qüestió. 

Taula 38. Percentatges de persones amb discapacitat que manifesten haver 

experimentat i no experimentat dificultats per integrar-se en el sistema ordinari 

d’ensenyament per tipus de discapacitat. Estat espanyol 2004.   

 N’han experimentat No n’han experimentat 

Total persones amb discapacitat 36,9% 63,1% 

Persones amb discapacitat física 30,8% 69,2% 

Persones amb discapacitat sensorial 38,2% 61,8% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Segons la mateixa font, aquestes dificultats són més notòries en els ensenyaments bàsic 

i mitjà, i no tan accentuades en l’ensenyament preescolar, en l’educació superior i en els 

cursos d’especialització, tal com es mostra en la taula següent, en què aquestes 

dificultats s’han ordenat per ordre decreixent de percepció. 



77 

 

 

Taula 39. Percentatges de persones amb discapacitat que manifesten haver 

experimentat dificultats per integrar-se en el sistema ordinari d’ensenyament per 

nivells educatius. Estat espanyol 2004. 

Ensenyament bàsic 19,1% 

Ensenyament mitjà 13,0% 

Educació preescolar 8,9% 

Cursos especialitzats 7,9% 

Educació superior 7,1% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Aquest estudi mostra finalment com un nombre important de persones amb discapacitat 

manifesten que s’han vist obligades a seguir règims educatius especials en no poder 

integrar-se en l’ensenyament ordinari. Aquesta situació, val a dir-ho de nou, l’han patit 

especialment les persones amb deficiències mentals. Pel que fa a les dues categories de 

discapacitats que el nostre estudi abraça, aquesta situació també l’han experimentat amb 

major freqüència les persones amb discapacitat sensorial que les persones amb 

discapacitat física, com la taula següent reflecteix.  

Taula 40. Percentatges de persones amb discapacitat que manifesten haver-se vist 

obligades i no obligades a seguir un règim educatiu especial per tipus de 

discapacitat. Estat espanyol 2004. 

 Obligades No obligades 

Total persones amb discapacitat 17,1% 82,9% 

Persones amb discapacitat física 10,1% 89,9% 

Persones amb discapacitat sensorial 14,6% 85,4% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Pel que fa a l’informe del CERMI que s’adreça específicament a les persones joves amb 

discapacitat i que resulta especialment rellevant pel fet de ser sis anys posterior al que 

acabem de referir, fa un pas endavant més en el sentit que no parla ja de dificultats per 

integrar-se en el sistema ordinari d’ensenyament o del fet que un cert nombre de 

persones amb discapacitat manifestin que s’han vist obligades a seguir ensenyaments de 

règim especial. En efecte, aquest altre estudi fa un esment explícit a l’existència de 

percepcions de l’existència de discriminacions per motius de discapacitat en l’àmbit 

educatiu, amb valors, a més, clarament elevats. Així, al voltant del 40% d’aquestes 
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persones s’haurien sentit discriminades en alguna ocasió en aquest entorn en els darrers 

12 mesos.  

També podem esmentar l’anomenat Libro rojo de la educación española, considerat el 

recull més complet de casos de discriminació educativa de persones amb discapacitat a 

l’Estat espanyol, ni que sigui en el sentit que no inclou cap exemple localitzat a la ciutat 

de Barcelona.  

Pel que fa precisament a les possibles discriminacions en l’àmbit territorial de la ciutat 

de Barcelona, cal recordar, en primer lloc, les dades de la darrera memòria anual de 

l’OND, que enregistra queixes de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra 

ciutat també en aquesta àrea (taula 16, secció 4.2).  

També el darrer informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya fa una referència als 

dèficits en matèria de l’escolarització inclusiva dels alumnes amb discapacitat, 

concretament en l’àmbit de les activitats extraescolars i complementàries i en els serveis 

de menjador i de transport escolar arran d’una queixa relativa a una escola pública de la 

ciutat de Barcelona. Aquesta escola va negar l’accés al seu menjador i a les activitats 

educatives més enllà de l’horari lectiu a un alumne amb discapacitat. El Consorci 

d’Educació de Barcelona va donar el seu suport a la decisió de l’escola argumentant que 

aquesta ja havia manifestat amb anterioritat que no disposava dels mitjans per atendre’l 

en aquests dos serveis, tot adduint, també, que l’EAP havia proposat la seva 

escolarització en un centre d’educació especial i la família de l’alumne s’hi havia negat.     

Com podem veure, aquest cas remet plenament a qüestions ja plantejades en aquestes 

pàgines, sobre les quals el Síndic de Greuges de Catalunya, en resposta a aquesta 

queixa, recorda, emparant-se en la Convenció sobre els Drets dels Infants, el dret de 

qualsevol alumne a ser escolaritzat en un centre ordinari, d’acord amb el principi 

d’inclusió escolar que regeix el sistema educatiu, i que aquest principi també s’ha 

d’estendre plenament a les activitats educatives fora de l’horari lectiu, que són les que, 

assolida la universalització de l’ensenyament, més poden ser constitutives, avui dia, de 

desigualtat i/o de discriminació.    

8.3. Les accions de l’Ajuntament de Barcelona 

Pel que fa a les realitzacions a Barcelona en el camp del suport a l’educació de les 

persones amb discapacitat, el document-resum de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat informa de les accions realitzades en el decurs del període 1979-2009, unes 

accions presidides per un esperit evident de normalització educativa d’aquest col·lectiu. 

De fet, la incorporació de les persones amb discapacitat en el sistema escolar ordinari 

constitueix el punt focal de la política educativa de l’Ajuntament de Barcelona pel que 

fa a la població discapacitada en edat escolar, en el marc del que assenyala, a nivell de 

tot Catalunya, la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
49

.  
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 Aquesta llei es pot consultar a: http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf.  

http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf
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Pel que fa a les accions que aquest document enumera, són les següents:  

 Integració dels nois i les noies amb discapacitat en l’escola ordinària.  

 Integració dels infants amb discapacitat en les escoles bressol municipals. 

 Creació de centres de recursos educatius per a persones amb discapacitat.  

 Creació de centres específics de formació professional ocupacional per a joves 

amb discapacitat.  

 Integració de joves amb discapacitat en la realització d’activitats normalitzades 

en altres centres de formació ocupacional. 

 Realització d’estudis sobre l’accessibilitat de les escoles públiques de la ciutat.  

 Aprovació de la mesura de govern El compromís municipal per a l’educació de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials (2003). 

A efectes de realitzar un balanç avaluatiu de la tasca realitzada, la principal dificultat 

remet una vegada més a la no quantificació de la majoria d’aquestes mesures.   

Pel que fa, però, a la primera d’elles, que ja hem vist que concerneix un aspecte central i 

alhora polèmic en matèria d’escolarització de les persones amb discapacitat, cal dir que 

les dades del curs acadèmic 2008-2009, les darreres sobre les quals disposem 

d’informació en aquests moments, assenyalen que aleshores hi havia 2.097 alumnes  

matriculats en escoles d’educació especial de la ciutat (331 en centres públics i 1.766 en 

centres privats). El problema és, però, conèixer el pes percentual d’aquestes xifres en 

relació amb els alumnes escolaritzats en règims ordinaris, atès que les estadístiques 

sobre persones amb discapacitat facilitades per l’Ajuntament (vegi’s la taula 3 d’aquest 

informe) les classifiquen en unes franges d’edats que fan impossible saber les que es 

troben en edat escolar.  

Pel que fa al global de Catalunya, tanmateix, dades recents facilitades pel Departament 

de Benestar Social i Família assenyalen que en el moment present l’escola ordinària 

només escolaritza entre el 55% i el 60% dels infants amb discapacitat, per bé que 

l’objectiu sigui efectivament que únicament els alumnes amb afectacions molt greus 

estudiïn en centres especials i que l’any 2015 ja s’hagi assolit un percentatge del 70% de 

matriculació en centres ordinaris.   

Tanmateix, la Federació ECOM remarca que la presència de l’alumnat amb discapacitat 

en els centres ordinaris d’ensenyament no és suficient per si sola. Cal, també, que les 

estratègies educatives que s’hi apliquin siguin plenament inclusives i que les escoles 

comptin amb els suports necessaris per respondre a les necessitats d’aquestes alumnes.  

Pel que fa a l’accessibilitat de les escoles públiques i concertades de Barcelona, l’edició 

corresponent al curs 2011-2012 de la Guia de centres i serveis educatius de Barcelona, 

editada pel Consorci d’Educació de Barcelona, ofereix informació al respecte. Aquesta 

guia inclou centres públics i centres privats concertats de tots els nivells educatius, 

inclosa la formació d’adults i fa constar, una a una, quines d’aquestes escoles són 

accessibles a les persones amb discapacitat, informació, però, que no va més enllà 
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d’aquesta indicació. Segons aquesta informació, al voltant del 61% figuren com a 

escoles accessibles.   

També cal assenyalar, pel que fa a aquesta qüestió, que l’Associació d’Amputats Sant 

Jordi realitza des de fa cinc anys un estudi anual sobre l’accessibilitat de diferents 

centres d’ensenyament de la ciutat de Barcelona.  

El darrer d’aquests estudis, corresponent a l’any 2011, analitza 16 escoles (42 aules en 

total) de diferents districtes de la ciutat tot arribant a les següents conclusions: 

 Cap dels 16 centres en qüestió no compleix íntegrament amb uns criteris 

d’accessibilitat que responguin a les necessitats derivades de totes les diversitats 

funcionals i cap, tampoc, no ho fa d’acord amb els requisits mínims 

d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Cap d’ells no disposa de senyalitzacions adaptades a les persones amb 

discapacitat visual, auditiva o sensorial, un fet que en opinió dels responsables 

de l’estudi impedeix parlar d’educació inclusiva.   

 El 62,5% (10) d’aquests centres no tenen l’accés principal accessible. 

 El 75% (12) no tenen la recepció accessible. 

 El 87,5% (14) no tenen finestrals accessibles. 

 El 43,75% (7) no tenen lavabos accessibles. 

La situació no és pas millor a la província de Barcelona. Segons un estudi similar, 

realitzat també el 2011, el primer que l’Associació fa en aquest territori en base a 

centres d’11 municipis
50

, les escoles d’aquesta àrea continuen fallant en matèria de 

disseny universal i d’accessibilitat. Com a botó de mostra, l’estudi assenyala que ni un 

sol dels 15 col·legis en què es basa l’anàlisi passa l’examen: el 40% (6) tenen una 

entrada infranquejable; un altre 40% no tenen ascensors o no estan adaptats; el 60% (9) 

tenen zones de recepció inaccessibles; i el 66,6% (10) tenen lavabos on no es pot entrar 

amb cadira de rodes.    

  

                                                 
50

 Artés, Badalona, Balenyà, Balsareny, Corbera, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 

Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Sitges.  
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Quadre-resum 

1. Tant a Catalunya com a Barcelona la política educativa respecte a les persones 

amb discapacitat està presidida per l’òptica de la inclusió en el sistema ordinari 

d’ensenyament, però aquest objectiu no s’ha assolit plenament a hores d’ara.  

2. En aquest sentit, les principals discriminacions que pateixen semblen remetre 

precisament a les dificultats d’integració en el sistema ordinari d’ensenyament i 

en el fet que un cert nombre de persones amb discapacitat manifestin haver-se 

vist obligades a  règims especials d’educació. 

3. Tant a l’Estat espanyol com a Catalunya, el nivell educatiu de les persones amb 

discapacitat és considerablement inferior al de la resta de la població. 

4. Tanmateix, el fet que les persones amb discapacitat joves tinguin nivells 

educatius superiors a les més grans assenyala un avenç. Aquestes persones, a 

l’igual que la resta de la població, s’han anat incorporant a l’ensenyament de 

manera progressivament massiva al llarg del pas del temps, de manera que els 

seus nivells educatius van millorant. 

5. A Catalunya, les dones amb discapacitat tenen nivells educatius força inferiors 

que els dels homes en la seva condició. 

Manca de dades locals 

 Nivells educatius de les persones amb discapacitat. 
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9. El dret a la salut  

9.1. Dades estadístiques 

La primera dada estadística a referir és l’estat de salut que les persones amb discapacitat 

declaren tenir en funció d’una sèrie de variables tenint en compte que hem seleccionat 

només aquelles que ens han semblat més significatives.  

Taula 41. Percentatge de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar segons 

la percepció del seu estat de salut per sexe. Estat espanyol 2008 

 Ambdós sexes Homes Dones 

Molt bona  2,13% 3,06% 1,51% 

Bona  24,39% 30,46% 20,37% 

Regular 44,13% 41,47% 45,90% 

Dolenta 22,83% 19,44% 25,09% 

Molt dolenta 6,51% 5,57% 7,14% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

La primera constatació a realitzar és òbvia: les dones amb discapacitat tenen una 

percepció de la seva salut força pitjor que els homes amb discapacitat.  

Si l’estat de salut s’analitza en funció de l’edat, s’observa, com ja era d’esperar, que es 

deteriora progressivament a mesura que la gent es fa més gran. 

Taula 42. Percentatge de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar segons 

la percepció del seu estat de salut per edats. Estat espanyol 2008 

 6 a 44 anys 45 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 79 anys 80 i més   

Molt bona  6,77% 1,79% 1,10% 1,08% 0,90% 

Bona  47,25% 24,73% 17,39% 16,78% 19,01% 

Regular 31,33% 46,54% 48,50% 48,68% 44,30% 

Dolenta 11.45% 21,88% 26,47% 26,18% 26,36% 

Molt dolenta 3,20% 5,06% 6,53% 7,27% 9,44% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

La darrera taula que incloem pel que fa a l’estat de salut reuneix les dades relatives a les 

persones amb discapacitat que viuen a la seva llar, a les que viuen en un centre 

residencial i a la població en general, a partir, en aquest cas, de la darrera edició 

disponible de l’Enquesta Nacional de Salut, empresa també per l’INE, que correspon, 

però, a l’any 2006. 
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Taula 43. Percentatges de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar, de les 

persones que viuen en una residència (2008) i de la població total segons la 

percepció del seu estat de salut (2006). Estat espanyol  

 Llar Residència Tota la població 

Molt bona  2,13% 3,11% 21,39% 

Bona  24,39% 35,48% 48,60% 

Regular 44,13% 37,05% 22,46% 

Dolenta 22,83% 18,58% 5,52% 

Molt dolenta 6,51% 5,77% 2,04% 

Fonts: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 i INE (2008), Encuesta 

Nacional de Salud 2006 

Més enllà de l’esperada constatació que les persones amb discapacitat perceben un estat 

de salut notablement pitjor del que ho fa la població en general, cal fer notar les 

diferències, importants també, entre les que viuen a la seva llar i les que ho fan en una 

residència, en el sentit que aquestes darreres declaren un estat de salut bastant millor.  

L’Enquesta sobre Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de Dependència 

també indaga sobre el grau de satisfacció de les persones amb discapacitat pel que fa als 

ajuts tècnics que reben, a banda d’assenyalar també el percentatge de les que declaren 

necessitar-ne, però no rebre’n, i el de les que afirmen no necessitar-ne. En aquest sentit, 

i atès que les diferències en funció del sexe resulten poc significatives, assenyalem 

només els diferents percentatges segons les edats.  

A la taula que figura a continuació es pot observar com entre les persones amb 

discapacitat que necessiten ajudes (el 56,94%), una mica més de la meitat (el 31,78%) 

no estan satisfetes, bé per les ajudes en si o bé pel fet de necessitar-ne i no rebre’n. Pel 

que fa a la seva distribució per edats, s’observa un increment progressiu del percentatge 

de les que requereixen ajuts; i una disminució de les que tot i necessitar-ne no en reben, 

com és absolutament lògic. La taula també mostra finalment com aquest increment de la 

població amb discapacitat que rep aquestes ajudes es reparteix prou equitativament 

entre les que se’n declaren satisfetes i no satisfetes.  
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Taula 44. Percentatge de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar segons 

el seu grau de satisfacció amb les ajudes tècniques per edats. Estat espanyol 2008  

 Total 6 a 44 anys 45 a 64 

anys 

65 a 79 

anys 

80 i més 

Satisfet 25,16% 13,89% 18,34% 27,81% 35,06% 

No satisfet 15,59% 11,39% 10,89% 16,75% 21,11% 

No rep ajuts, però en 

necessita 

16,19% 16,64% 18,04% 16,01% 14,43% 

Total de les que 

necessiten ajudes 

56,94% 41,93% 47,27% 60,56% 70,60% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Atès que aquesta darrera informació està disponible per Comunitats Autònomes, 

presentem a continuació una taula amb els mateixos ítems per a Catalunya. 

Taula 45. Percentatge de persones amb discapacitat que viuen a la seva llar segons 

el seu grau de satisfacció amb les ajudes tècniques per edats. Catalunya 2008  

 Total 6 a 44 anys 45 a 64 

anys 

65 a 79 

anys 

80 i més 

Satisfet 27,60% 15,14% 24,52% 28,71% 36,37% 

No satisfet 18,46% 15,48% 13,62% 21,45% 21,51% 

No rep ajuts, però en 

necessita 

14,62% 19,24% 17,85% 11,76% 12,10% 

Total de les que 

necessiten ajudes 

60,67% 49,86% 55,98% 61,92% 69,99% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Discapacidades, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

Com es pot comprovar, les diferències fonamentals entre el global de l’Estat i Catalunya 

rauen en una major percentatge de persones amb discapacitat que diuen necessitar 

ajudes a Catalunya i en un menor percentatge de les que no les reben tot i fer-los falta.  

L’informe del CERMI que s’adreça específicament a les persones joves amb 

discapacitat, considerant com a tals les que tenen fins a 30 anys, també ofereix 

informació al respecte, presentant en aquest sentit perspectives més optimistes que 

l’Enquesta de l’INE per una raó òbvia: referir una franja d’edat, la de les persones joves, 

que l’Enquesta no proporciona separadament
51

. També val a dir que aquest informe no 

inclou, per raons de poca significació estadística, la categoria “salut molt dolenta”. 

Alhora, cal fer notar, així mateix, que, a diferència del que ocorre amb l’estat de salut 

considerant totes les franges d’edat, que mostra (vegi’s la taula 41) que les dones amb 
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 Com es pot veure en aquestes taules, la primera franja d’edats de l’Enquesta agrupa les persones de 6 a 

44 anys. 
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discapacitat perceben un estat de salut pitjor que el dels homes, per a les persones joves 

amb discapacitat la situació és la inversa: són els homes amb discapacitat els que tenen 

una, bé que lleugera, pitjor percepció del seu estat de salut.   

Taula 46. Estat de salut de les persones joves amb discapacitat per sexe. Espanya 

2008. 

 Total Homes Dones 

Molt bona  9,10% 8,79% 9,61% 

Bona  50,07% 48,79% 50,53% 

Regular 28,39% 28,02% 28,39% 

Dolenta 9,63% 9,63% 9,24% 

Font: CERMI; Fundación Barclays (2010), Los jóvenes con discapacidad. Informe de 

situación 2010 

Malgrat aquesta valoració prou positiva del seu estat de salut, l’estudi adverteix que el 

55,7% d’aquestes persones joves amb discapacitat afirmen patir alguna malaltia crònica, 

un percentatge que en el cas de la resta de la població és notablement més baix.  

Val a dir per concloure aquest apartat que no s’han trobat dades sobre la percepció que 

de la seva salut tenen les persones amb discapacitat residents a Barcelona i a Catalunya. 

 

9.2. Discriminacions 

Pel que fa, en primer lloc, a la situació a la ciutat de Barcelona, cal remarcar que a la 

darrera memòria de l’OND no consta cap denúncia del col·lectiu de les persones amb 

discapacitat en matèria d’assistència sanitària.    

Aquesta no és, però, la situació reflectida en l’enquesta específica del CERMI sobre 

discriminació que hem referit en la secció homònima de la major part dels capítols 

previs d’aquest informe. 

En efecte, l’estudi comença per referir que malgrat tractar-se d’un dels àmbits amb uns 

índexs més baixos de discriminació percebuda, en tant que assenyalat només pel 14,3% 

de les persones enquestades, les situacions denunciades són nombroses i greus: queixes 

de tractes poc respectuosos per part de professionals de la salut i de desconeixement, en 

el cas de molts d’ells, del que una discapacitat representa. L’informe també assenyala 

l’existència, a parer dels enquestats, d’una sèrie de barreres en l’assistència sanitària que 

són les que reprodueix la taula següent.  
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Taula 47. Percentatges de persones amb discapacitat que s’han sentit 

discriminades en l’assistència sanitària en raó de la seva discapacitat per tipus de 

causes. Estat espanyol 2004 

Barreres físiques 9,3% 

Barreres psicològiques 6,7% 

Barreres legals 2,7% 

Barreres de comunicació i altres 5,2% 

Font: Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín (2004), La discriminación por 

motivo de discapacidad. Análisis de las respuestas recibidas al Cuestionario sobre 

Discriminación por motivos de Discapacidad promovido por el CERMI estatal, Madrid, 

CERMI 

Un altre estudi força posterior del CERMI, que s’adreça específicament a la relació 

entre les persones amb discapacitat i el sistema de salut pública, posa de relleu que les 

mesures d’accessibilitat física i comunicativa que es varen concebre per millorar l’accés 

al sistema públic de salut de les persones amb discapacitat no han satisfet les necessitats 

específiques de les dones amb aquesta condició, per la qual cosa es podria parlar d’una 

discriminació afegida en el seu cas, i encara que sigui no volguda. L’estudi posa com a 

exemples les dificultats d’accessibilitat als serveis de ginecologia, obstetrícia i 

planificació familiar i l’instrumental utilitzat en les consultes ginecològiques, que no ha 

tingut en compte les usuàries en cadires de rodes.  

Profunditzant en aquest aspecte concret, l’estudi assenyala que una de les 

manifestacions discriminatòries que més afecten les dones amb discapacitat remet a la 

vulneració dels seus drets a la sexualitat, a la salut reproductiva i a l’exercici de la 

maternitat. Es dóna, segons l’estudi, una negació sistemàtica a la cura de la seva salut 

sexual i reproductiva, que es posa de manifest en la inaccessibilitat de la informació 

sobre salut i l’entorn físic, en una escassa realització de controls ginecològics, en una 

elecció limitada d’anticonceptius, en un pobre control menstrual i dels embarassos i en 

una negació del seu dret a la maternitat.    

Aquest estudi també constata la pobresa d’anàlisis sobre la salut de les persones amb 

discapacitat i la falta absoluta d’indicadors fiables sobre aquesta qüestió a l’Estat 

espanyol, un desconeixement que perpetua la seva discriminació en el sistema sanitari 

públic. En efecte, si el sistema sanitari
52

 s’ha planificat en funció de la informació 

disponible i aquesta prové en la seva major part, del ciutadà “mitjà”, que no té cap 

discapacitat, difícilment es pot esperar que el sistema també respongui a les necessitats 

de les persones amb discapacitat.  

Una guia per a l’aplicació de criteris de bones pràctiques en l’accés i l’atenció de les 

persones amb discapacitat en la xarxa sanitària privada de l’Estat, publicada per la 

Fundació Sanitas amb la col·laboració del CERMI constata, d’entrada, que la seva raó 
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 Aquesta observació també es podria aplicar al sistema educatiu. 
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de ser és precisament que en l’àmbit sanitari privat, però també en el públic, la igualtat 

d’oportunitats, l’accessibilitat universal i la qualitat de l’atenció sanitària no estan en 

absolut garantides en el moment present (2009). Segons aquesta guia, les persones amb 

discapacitat pateixen una discriminació indirecta en termes de prevenció, de l’oferta de 

serveis de rehabilitació, de l’accessibilitat dels hospitals i centres de salut, d’igualtat 

d’oportunitats, de la utilització de les noves tecnologies en el seu benefici, de la seva 

participació en la presa de les decisions mèdiques que els afecten, etc.  

També volem fer palès finalment que una enquesta periòdica conduïda pel Ministeri de 

Sanitat i Política Social, el Barómetro Sanitario
53

, inclou una pregunta en el sentit de si 

els ciutadans són del parer que el sistema sanitari públic tracta o no de la mateixa 

manera les persones en funció d’una sèrie de característiques com la nacionalitat, la 

classe social, l’edat, etc., però no, i seria molt interessant que ho fes pel que acabem de 

veure, en raó de l’existència d’una discapacitat. 

 

9.3. Les accions de l’Ajuntament de Barcelona 

El document-resum de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat que hem 

utilitzat en les seccions homònimes d’altres àmbits temàtics d’aquest informe assenyala, 

en aquest àmbit, la realització de les següents accions: 

1. Creació de centres de dia i de residències municipals públiques. 

2.  Creació de dos equips d’integració de la petita infància, un al districte de Ciutat 

Vella i l’altre al de Nou Barris. 

3. Concessió d’alarmes telefòniques a persones amb discapacitat.  

4. Prestació del servei d’assistència domiciliària.  

Pel que fa a la valoració de les actuacions municipals en aquest àmbit, no disposem de 

dades relatives al nombre d’equips d’integració de la petita infància existents. Pel que fa 

a la concessió d’alarmes telefòniques i a la prestació del servei d’assistència 

domiciliària, les dades que l’Anuari Estadístic de Barcelona ofereix són generals per al 

conjunt de la població de la ciutat, és a dir, no estan desglossades per col·lectius, la qual 

cosa fa molt complicat, també, tot possible intent de valoració dels seus respectius graus 

de cobertura. Com a darrera novetat al respecte, podem assenyalar l’adaptació del servei 

de teleassistència municipal a les persones amb discapacitat auditiva o de la parla, un 

sistema pioner a tot l’Estat espanyol que ha passat per una etapa pilot prèvia a la seva 

implantació progressiva per a totes les persones que ho necessitin
54

. Val a dir que 

aquesta adaptació constitueix un dels compromisos municipals per a aquest mandat.  
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 Vegi-se’n la darrera edició, corresponent a l’any 2010, a: 

http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/BS_2010_Informe_Resultados.pdf.   
54

 Vegi’s un dossier de premsa del novembre del 2010 que n’informa a: 

http://w3.bcn.es/fitxers/home/dpteleassistenciaadaptat3nov10.491.pdf.  

http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/BS_2010_Informe_Resultados.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/home/dpteleassistenciaadaptat3nov10.491.pdf
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Tocant finalment als centres de dia i a les residències, es tracta de l’única mesura en què 

disposem de dades sobre l’oferta específica per a les persones amb discapacitat, tal com 

es reflecteix a la taula següent  

Taula 48. Serveis d’atenció social per a persones amb discapacitat. Barcelona 2010  

 Unitats Places 

Residències públiques i privades 12 243 

Llars residència públiques i privades 46 499 

Centres de dia especialitzats 11 331 

Font: Ajuntament de Barcelona (2011), Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. 

Any 2011 

Pel que fa també a dues d’aquestes mesures, les residències i la prestació del servei 

d’assistència domiciliària, el primer informe d’aquest Observatori de Drets Humans de 

la Ciutat va recollir una afirmació de la Síndica de Greuges de Barcelona, continguda en 

el seu informe de l’any 2008, en el sentit que les queixes que aquesta institució havia 

rebut feien considerar com a clarament insuficients ambdós serveis. 

La Síndica argumentava, a més, que el progressiu reconeixement de situacions de 

dependència en el marc de l’aprovació de la popularment denominada Llei de la 

Dependència feia preveure encara un increment d’aquests dèficits. 

Com es veurà en l’apartat d’aquest informe dedicat al dret a l’autonomia personal i a la 

vida independent, la realitat li ha donat la raó a la Síndica. En base a un estudi de la 

Diputació de Barcelona, que sí que realitza una estimació del grau de cobertura dels 

diferents serveis, tant el d’assistència domiciliària com també els serveis residencials 

presenten notables dèficits.  

També el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 fa referència a aquest 

col·lectiu en l’àmbit de la salut, respecte al qual es proposa avançar vers la cobertura 

universal de les necessitats d’aquests persones en termes, sobretot, de centres de dia i de 

residències. Aquest document també esmenta com a objectiu analitzar i corregir les 

desigualtats socials en salut per raó de gènere, classe, origen, dependència o discapacitat 

en base a les dades aportades per les enquestes de salut i la realització d’informes 

monogràfics
55

. 

Pel que fa a les enquestes locals de salut, que són responsabilitat de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona, la darrera es va realitzar l’any 2006 a partir d’una mostra de 

6.108 persones i conté un capítol específic dedicat a la salut de les persones amb 

discapacitat que viuen a la ciutat. Però aquest capítol es limita a consignar les dificultats 

de les persones de 65 anys o més per realitzar diferents activitats bàsiques, de cura 

personal o de cura de la llar. En aquest sentit, resulta curiós que l’enquesta abordi les 

                                                 
55

 Només ens consta la realització d’un informe monogràfic sobre la salut dels immigrants a Barcelona. 
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possibles desigualtats en matèria de salut en funció del sexe, l’edat, la classe, l’origen i 

el districte de residència, però no en raó de l’existència d’una discapacitat.   

 

Quadre-resum 

1. A Barcelona s’han creat centres de dia i residències municipals públiques, s’han 

nomenat equips d’integració de la petita infància, s’han atorgat alarmes 

telefòniques adaptades a persones amb discapacitat, s’ha estès a elles el servei 

d’assistència domiciliària i darrerament s’ha adaptat el servei de teleassistència 

municipal a les persones amb discapacitat auditiva o de la parla. 

2. A l’Estat espanyol, les persones amb discapacitat tenen una pitjor percepció del 

seu estat de salut que la resta de la població. 

3. Les persones amb discapacitat ingressades en centres residencials perceben la 

seva salut de manera més positiva que les que viuen a casa seva. 

4. Aquesta percepció desfavorable és especialment acusada entre les dones amb 

discapacitat i les persones d’edat avançada amb aquesta condició. 

5. En el cas de les persones joves amb discapacitat són, però, els homes els qui 

manifesten tenir un pitjor estat de salut.  

6. A Catalunya i a l’Estat espanyol, prop de la meitat de les persones amb 

discapacitat que necessiten ajudes no se senten satisfetes amb elles. 

7. Les dones amb discapacitat pateixen una discriminació major que els homes en 

la seva condició, sobretot en les qüestions relatives a la sexualitat i la maternitat. 

Manca de dades locals 

 Percepció de l’estat de salut de les persones amb discapacitat. 

 Grau de satisfacció amb les ajudes rebudes. 

 Grau de cobertura dels diferents serveis adreçats al col·lectiu. 

 Discriminacions en l’assistència sanitària. 
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10 El dret a l’autonomia personal i a la vida 
independent 

10.1. Introducció 

Aquest capítol se centra fonamentalment en la Llei de Promoció de l’Autonomia 

Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, a les dades estadístiques 

de concessió de les prestacions a què dóna dret pel que fa al territori de Barcelona, a 

l’evolució de la seva implantació també a aquest nivell local i a les accions empreses 

per l’Ajuntament de la ciutat en aquest marc. A títol introductori, val a dir que, com és 

ben sabut, aquesta Llei, popularment coneguda com Llei de la Dependència
56

, va 

introduir a l’Estat espanyol un nou dret universal que implica tots els nivells de 

l’Administració Pública. 

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, diferents documents com per exemple el 

Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011, que ja hem referit en altres punts 

del nostre informe, precisen les competències del govern local en aquest marc. Un marc 

que afecta, entre altres col·lectius com la gent gran, un bon nombre de persones amb 

discapacitat i que alhora ha generat una enorme polèmica.  

Així, aquest Programa assenyala com a objectius al respecte col·laborar en el 

desplegament a Barcelona d’aquesta Llei i respondre a les exigències derivades de la 

seva aplicació des de la perspectiva de la universalització dels serveis i de les 

prestacions que constitueix l’esperit de la mateixa Llei.  

Cal començar per indicar que, també com és ben sabut, la Llei determina tres graus de 

dependència: el Grau 1, que correspon a una dependència moderada, i que remet a les 

persones que necessiten ajuda per acomplir diverses activitats bàsiques de la vida 

diària
57

 si més no una vegada al dia o de manera intermitent i limitada; el Grau 2, que fa 

referència a una discapacitat severa i a les persones que necessiten ajuda per realitzar 

diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, bé que no els 

calgui la presència permanent d’un cuidador, o tenen necessitats d’ajuda extensa; i el 

Grau 3, o gran dependència, que és la pròpia de les persones que necessiten suport per 

dur a terme pràcticament totes les activitats bàsiques de la vida diària diversos cops al 

dia i els cal alhora la presència contínua i indispensable d’una altra persona o tenen 

necessitats generalitzades d’ajuda. 

A la nostra ciutat, la valoració de les persones en funció d’aquests tres graus de 

dependència correspon al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un organisme mixt 

compost per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona creat per a la 

gestió conjunta de les activitats i les funcions dels serveis socials especialitzats. Aquest 

                                                 
56

 Vegi’s http://www.imsersodependencia.csic.es/documentacion/legislacion/normativa/ley-

dependencia/03-titulo-i-cap1.html#Ii6.  
57

 Activitats com ara menjar i beure, vestir-se, anar al lavabo, passar de la cadira al llit i viceversa, tenir 

cura de la pròpia salut i seguretat, rentar-se i prendre decisions. 

http://www.imsersodependencia.csic.es/documentacion/legislacion/normativa/ley-dependencia/03-titulo-i-cap1.html#Ii6
http://www.imsersodependencia.csic.es/documentacion/legislacion/normativa/ley-dependencia/03-titulo-i-cap1.html#Ii6


91 

 

Consorci, de creació bastant recent, ha donat a conèixer el seu primer Pla Director, que 

cobreix el període 2008-2013, i conté un diagnòstic de la situació a Barcelona de 

cadascun dels grups que per raons de les seves condicions “de risc” són objecte, 

precisament, de l’atenció dels serveis socials especialitzats. Entre ells, la població amb 

dependència, un dels objectius del Pla respecte a la qual és col·laborar en la gestió de 

les llistes d’espera a Barcelona per accedir a les prestacions originades per la Llei de la 

Dependència. 

En aquest sentit, cal tenir en compte finalment que la Llei de la Dependència incorpora 

un calendari de desplegament, que ja veurem, però, que no s’ha complert ni a 

Barcelona, ni a Catalunya ni arreu i que encara pot acumular més retards en el marc de 

la crisi econòmica actual. Un calendari que assenyala que l’any 2007 ja se n’haurien 

d’haver beneficiat totes les persones amb un grau 3 de dependència; l’any 2010, totes 

les persones amb un grau 2; i l’any 2015 totes les que tenen un grau 1.      

 

10.2. Dades estadístiques 

Si comencem pel nombre de persones dependents a Barcelona, un nombre que no pot 

ser, és clar, sinó estimatiu, un estudi emprès per la Diputació de Barcelona l’any 2008 

donava, a partir de les consideracions de l’anomenat Llibre Blanc de la Dependència, 

les següents xifres per a tres anys diferents, tot i advertir que la marxa dels 

esdeveniments portava a considerar-les com a ja superades amb escreix
58

.  

Taula 49. Estimació de la població beneficiària potencial de les ajudes per 

dependència per graus. Barcelona. 2009, 2011 i 2015 

 2009 2011 2015 Total 

Grau 1 0
59

 12.916 27.691 40.607 

Grau 2 16.344 17.149 18.549 52.042 

Grau 3 9.209 9.736 10.724 29.669 

Total 25.553 39.801 56.964 122.318 

Font: Diputació de Barcelona (2008), Dossier. Escenaris per a la planificació territorial 

de serveis d’autonomia i atenció a la dependència a la província de Barcelona, 2009-

2015  

Que aquestes xifres representaven, en efecte, una estimació conservadora ho demostra, 

per exemple, el fet que una altra estimació, feta en aquest cas, a partir de l’Enquesta de 

Salut de Barcelona, indicava que l’any 2006 hi havia a la nostra ciutat unes 163.000 

persones en situació de dependència només considerant les més grans de 65 anys.  

                                                 
58

 Cal tenir en compte que aquest Llibre Blanc es va publicar el desembre del 2004. 
59

 Aquest any, l’estimació no inclou les persones amb un grau 1 de dependència perquè, tal com hem vist 

en el calendari de desplegament de la Llei de la Dependència, la seva situació s’ha de considerar 

posteriorment. 
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A partir d’aquestes xifres i de l’oferta de serveis existents en el període 2006-2007, 

l’estudi de la Diputació de Barcelona també realitzava una altra estimació, la del grau de 

cobertura per als anys 2009 i 2015 en diferents municipis de la província de Barcelona 

dels diferents serveis a què la Llei de la Dependència dóna dret un cop reconeguda una 

situació d’aquest tipus. En el cas de la ciutat de Barcelona, aquesta estimació va donar 

els següents resultats: 

 Residències públiques i privades: Dèficits de 1.027 places (2009) i de 3.475 

(2015). 

 Centres de Dia: Superàvit de 387 places (2009) i de 124 (2015). 

 Servei d’Assistència Domiciliària: Dèficit de 1.350.059 hores anuals/825 llocs 

de treball a jornada completa, 35h. (2009) i de  5.268.137 hores/3.293 llocs de 

treball a jornada completa, 35h. (2015). 

A títol comparatiu entre la ciutat i la província de Barcelona, val la pena esmentar que 

en el cas de considerar globalment la província, no s’observen dèficits en el nombre de 

places residencials, per la qual cosa resulta evident que aquests dèficits es concentren a 

la ciutat de Barcelona.  

Aquests dèficits de serveis, per molt que responguessin a una estimació, i el fet que les 

hores d’assistència domiciliària que s’adjudiquen no responguin a les necessitats de les 

persones amb els graus de dependència 2 i 3 també expliquen, per altra banda, que 

l’atorgament de la prestació econòmica per a cuidadors no professionals, una de les 

alternatives previstes per la Llei de la Dependència, hagi acabat essent l’opció preferent 

per part dels usuaris. Segons remarca la Síndica de Greuges de Barcelona en el seu 

darrer informe anual, el predomini d’aquesta prestació va absolutament en contra de 

l’esperit de la Llei, que pretén oferir més prestacions de serveis que no pas prestacions 

econòmiques.  

Les últimes dades disponibles apunten, en efecte, que la majoria de les persones amb els 

graus més elevats de dependència són ateses a casa per familiars seus, un fet que pot 

assenyalar la preferència de les persones amb dependència per restar a la seva llar, però 

que en fer-se càrrec cuidadors no professionals desemboca en aquesta violació de 

l’esperit de la llei i en una creació de places de cuidadors professionals que ha estat molt 

inferior a l’esperada.  

 

10.3. Evolució de la implantació de la Llei de la Dependència 

El Pla Director que hem esmentat al començament d’aquest capítol dóna compte, amb 

dades corresponents al període 1 maig 2007/30 setembre 2008, del nombre de 

sol·licituds de valoracions sol·licitades i realitzades de dependència per franges d’edats, 

sexe i graus de dependència, dades que revelen la influència progressiva de l’edat i la 

molt superior presència de les dones entre els sol·licitants i beneficiaris. Comparant les 
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dues taules que incloem a continuació, també es pot observar com les valoracions 

efectuades en aquell moment (15.876) només representaven el 57,5% de les presentades 

(27.607), la qual cosa ja indica de per si un nombre notable d’expedients per resoldre i 

apunta clarament als retards que ja hem anunciat. Uns retards en aquesta primera fase 

del procés, la valoració de les sol·licituds presentades, que no és pas l’única etapa, com 

veurem més endavant, que en presenta.   
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Taula 50. Nombre absolut i percentatges de sol·licituds de valoració de la 

dependència per sexe i edats. Barcelona. 1 Maig 2007- 30 Setembre 2008  

 Nombre absolut Percentatges 

Sexe   

Total 27.607 100% 

Homes 8.794 31,85% 

Dones 18.813 68,15% 

Edats   

0-5 anys 126 0,46% 

6-10 anys 137 0,50% 

11-15 anys 158 0,57% 

16-20 anys 145 0,53% 

21-25 anys 157 0,57% 

26-30 anys 232 0,84% 

31-35 anys 274 0,99% 

36-40 anys 327 1,18% 

41-45 anys 337 1,22% 

36-50 anys 333 1,21% 

51-55 anys 364 1,32% 

56-60 anys 473 1,71% 

61-65 anys 645 2,34% 

66-70 anys 858 3,11% 

71-75 anys 1.889 6,84% 

76-80 anys 3.622 13,12% 

81-85 anys 5.914 21,42% 

86-90 anys 6.015 21,80% 

Més de 90 anys 5.159 18,70% 

No consta 442 1,60% 

Font: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2009), Pla Director de Serveis Socials 

Especialitzats de Barcelona 2008-2013 

Taula 51. Nombre absolut i percentatges de sol·licituds de valoració de la 

dependència efectuades per graus de dependència. Barcelona 30 setembre 2008 

 Nombre absolut Percentatges 

Total 15.876 100% 

Grau 1 1.123 7,07% 

Grau 2 2.833 17,84% 

Grau 3 11.560 72,81% 

No dependents 360 2,27% 

Font: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2009), Pla Director de Serveis Socials 

Especialitzats de Barcelona 2008-2013 
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La primera d’aquestes taules també permet de comprovar que les estimacions 

realitzades per la Diputació de Barcelona van ser en efecte conservadores. Les 27.607 

demandes de valoració realitzades fins al setembre del 2008 excedeixen en més de 

2.000 el nombre de persones que aquesta font estimava com a dependents de grau 2 i 3 

(25.553) l’any 2009.  

Pel que fa a la segona etapa del procés, l’atorgament de la prestació que es tracti en el 

cas de les sol·licituds de valoracions resoltes favorablement, les dades més recents de 

què disposem també denoten retards tant al global de Catalunya com a Barcelona en 

particular. El febrer del 2011, el nou Conseller de Benestar Social i Família de la 

Generalitat va afirmar la seva voluntat de reduir el nombre de persones que ja tenien 

reconegut el dret a rebre ajudes en virtut de la llei, però que encara no les havien 

percebut, és a dir, la seva voluntat de corregir aquests retards, uns retards, d’altra banda, 

que són majors a la ciutat de Barcelona que a la resta del territori català.  

En aquest sentit, el Conseller va detallar que en aquell moment els retards afectaven 

54.627 persones a tot Catalunya, de les quals 17.374 ja havien mort. De les prestacions 

generades es podien beneficiar els seus familiars, només, però, si abans de la defunció 

de la persona dependent s’havia signat el corresponent Programa Individual d’Atenció 

(PIA). Pel que fa a aquest aspecte, dades corresponents al 30 de setembre del 2011 

assenyalen que el nombre d’expedients amb el PIA acordat era de 54.177, el 73,68% de 

les valoracions resoltes favorablement. Una senzilla operació aritmètica permet de 

calcular en 19.353 les persones afectades en aquell moment per l’esmentat retard, una 

disminució significativa respecte a les 54.627 persones del mes de febrer. 

Aquesta voluntat de posada al dia es combinava, però, amb l’afirmació del Conseller 

que aquesta actualització comportaria nous endarreriments, que en aquest cas afectarien 

les sol·licituds de les persones amb una discapacitat moderada (grau 1), les últimes 

segons el calendari de desplegament abans referenciat, per a l’atenció de les quals el 

Conseller plantejava demanar un ajornament al govern espanyol, tant per motius 

econòmics com també logístics. 

Pel que fa a aquests retards, també se n’han fet ressò tant el Síndic de Greuges de 

Catalunya com la Síndica de Greuges de Barcelona en els seus informes anuals, dels 

quals esmentem els dos darrers en ambdós casos. 

En l’informe corresponent a l’any 2009, la Síndica feia constar que d’un total de 108 

queixes rebudes en el decurs de l’any, 38, és a dir, el 35%, feien referència precisament 

a l’aplicació de la Llei de la Dependència. Unes queixes que remetien, en la seva major 

part, als incompliments dels terminis previstos, amb la inclusió, com a expedient 

il·lustratiu de la situació, d’un cas en què disset mesos després de presentada una 

sol·licitud encara no se n’havia fet la valoració.  
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En el seu informe darrer, el de l’any 2010
60

, la Síndica destaca com a expedient 

il·lustratiu de la situació el cas d’una dona que va morir disset mesos després d’haver 

presentat la sol·licitud d’ajuda, un temps que no havia estat suficient, però, perquè es 

pogués signar el PIA en qüestió, per la qual cosa, doncs, la seva hereva no tenia dret a 

les ajudes que haurien correspost a la difunta. En aquest sentit, la Síndica manifestava el 

seu parer que en els casos de defunció caldria distingir si aquesta s’havia produït abans 

d’exhaurir-se el termini legal per dictar el PIA corresponent o després, com és, 

evidentment, el cas d’aquest expedient, atès el període esmentat. En el seu apartat de 

conclusions, la Síndica assenyalava que aquest expedient no és pas un cas aïllat: són 

moltes les famílies de Barcelona que encara triguen més de dos anys a rebre les 

prestacions assignades. 

Pel que fa al Síndic de Greuges de Catalunya, el seu informe de l’any 2009 també fa 

referència als retards desmesurats i a les nombroses queixes rebudes al respecte, bé que 

en aquest cas, és clar, procedents no solament del municipi de Barcelona. En aquest 

informe, el Síndic també al·ludeix al cas de les persones mortes durant el procés de 

sol·licitud d’una ajuda per dependència, una situació que aleshores es reflectia en unes 

130 queixes, la qual cosa el va decidir a emprendre una actuació d’ofici. En aquesta 

qüestió concreta, el Síndic es mostra absolutament categòric: des del mateix moment 

que l’Administració reconeix una situació de dependència, aquesta resolució hauria de 

comportar efectes en els seus hereus en cas de defunció de la persona dependent, 

s’hagués o no dictat el corresponent PIA
61

.  

El Síndic de Greuges també considera que tots aquests incompliments i retards 

representen una conculcació evident dels drets derivats de l’aprovació de la Llei de la 

Dependència.  

En el seu informe anual posterior i darrer a hores d’ara, el tema de la dependència torna 

a ocupar un lloc destacat i en els mateixos termes: incompliments i retards greus.  

Pel que fa a aquesta qüestió, val a dir finalment, i a tall de resum, que els retards es 

produeixen en diferents moments del procés: en la valoració de les sol·licituds, en la 

signatura dels PIA, en la notificació de la resolució presa i en el pagament de les 

prestacions econòmiques un cop reconegudes. També convé d’assenyalar que aquests 

retards, a banda de la conculcació d’uns drets reconeguts que comporten en un procés 

que, tot plegat, no hauria de durar més de mig any, suposen que en força ocasions la 

situació inicial de la persona que reclamava un ajut hagi empitjorat i calgui presentar 

una nova sol·licitud adequada a la nova realitat, amb tot el que això comporta a efectes 

acumulatius en termes de nous retards.  

  

                                                 
60

 En aquest informe anual no figura com a criteri explícit de classificació de les queixes rebudes arran de 

la Llei de la Dependència. 
61

 La Generalitat, però, no ha acceptat aquest punt de vista. 
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10.4. Les accions de l’Ajuntament de Barcelona 

A banda de col·laborar en el desplegament de la Llei de Dependència en l’àmbit de la 

ciutat, l’Ajuntament de Barcelona, a través del Servei d’Assistent Personal gestionat per 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, està apostant cada vegada més per 

afavorir l’autonomia de les persones en situació de dependència valorades amb graus 2 i 

3.  

Aquest servei, que actualment beneficia 16 usuaris, té per objectiu promoure la vida 

autònoma de les persones de 16 a 64 anys d’edat empadronades a Barcelona amb una 

discapacitat física o sensorial i una situació de dependència amb graus 2 o 3.  

Les funcions encomanades a aquests assistents personals són ajudar aquestes persones: 

 En matèria d’higiene, salut i cura personal. 

 En les tasques relatives a la seva alimentació. 

 En termes de la seva mobilitat. 

 En les tasques de la llar. 

 En la realització d’activitats quotidianes: anar a comprar, al lloc de treball, etc. 

 En viatges.  

 

Quadre-resum 

1. A Catalunya i a Barcelona, es donen incompliments i retards en l’aplicació de la 

Llei de la Dependència que afecten totes les fases del procés.  

2. Els dèficits en els serveis que han de garantir l’aplicació de la Llei de 

Dependència també són notables. A Barcelona, el 2009 només hi havia superàvit 

en el nombre de places de centres de dia, mentre que hi havia dèficit en el 

nombre de places residencials (1.027) i en el Servei d’Assistència Domiciliària 

(1.350.059 hores anuals). 

3. Tots aquests incompliments i retards s’han de considerar com una conculcació 

dels drets adquirits. 

Manca de dades locals 

1. Nombre de persones reconegudes com a dependents amb dret a prestació que no 

han rebut la prestació acordada.  
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11. El dret a no patir maltractaments 

En raó de l’especial escassetat d’informacions sobre aquesta qüestió, ja reflectida en el 

primer informe de l’Observatori de Drets Humans de Barcelona en termes relatius a 

diferents col·lectius, i que alhora no solament afecta la nostra ciutat sinó també altres 

àmbits territorials d’igual o de major dimensió, aquest capítol de l’informe s’ha articulat 

territorialment per tal que reflecteixi el que se sap, o no se sap, sobre els maltractaments 

de les persones amb discapacitat des d’aquest punt de vista.  

També val la pena remarcar, a títol introductori, que les actituds discriminatòries contra 

les persones amb diversitat funcional observades en els àmbits temàtics previs d’aquest 

informe també constitueixen moltes vegades manifestacions d’abús, maltractament o 

violència. Aquesta consideració és d’una gran importància en el sentit que en la qüestió 

de la investigació sobre els maltractaments de les persones amb discapacitat conflueixen 

dues circumstàncies que la compliquen, la ja ressenyada escassetat d’informacions 

combinada amb un ús de conceptes molt diversos sobre el que són  “maltractaments”. 

Atès que aquesta diversitat de conceptes condiciona òbviament les xifres ofertes per 

cada estudi, indiquem explícitament la tria feta per tots i cadascun dels que se citen en 

aquestes pàgines. 

Val a dir, finalment, que molt poques dades i estudis distingeixen els maltractaments 

segons els diferents tipus de discapacitat, per la qual cosa la majoria de les referències 

d’aquest capítol remeten a les persones amb discapacitat en general.  

 

11.1. Les dades a nivell de Barcelona i Catalunya 

L’OND, per començar, no esmenta ni en la seva darrera memòria anual ni en cap de les 

anteriors cap denúncia de violència o de maltractaments presentada per persones 

d’aquest col·lectiu, si bé és cert que aquesta temàtica no apareix entre les qüestions 

denunciades o consignades per cap població. També cal tenir en compte, en aquest 

sentit, que no ens consta cap acció empresa per l’Ajuntament de Barcelona en aquest 

àmbit. 

Pel que fa a un altre possible font d’àmbit català, l’Institut Català d’Estudis de la 

Violència, no s’hi ha trobat cap informació relativa a maltractaments patits per membres 

d’aquest col·lectiu.  

Mitjançant una consulta feta al Servei d’Informació sobre Discapacitat (SID) del 

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat del govern espanyol, s’ha tingut 

coneixement, en canvi, de dos casos succeïts a Barcelona o a les seves proximitats. 
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El primer d’ells es va produir a finals del 2008, en què un jove amb una discapacitat 

psíquica va denunciar haver estat vexat i maltractat per dos revisors en una parada de 

tramvia a Esplugues de Llobregat. Malgrat que les discapacitats d’aquest ordre estan, en 

principi, fora de l’òptica d’aquest informe, hem decidit d’incloure aquest incident, i 

altres que descrivim a continuació contra persones així mateix amb discapacitats 

psíquiques, per tres  raons: la primera, evidenciar que malgrat l’escassetat de dades i de 

registres, es donen, efectivament, casos de maltractaments contra persones amb 

discapacitat a Barcelona o a Catalunya; la segona, perquè, malgrat que les evidències 

siguin poques, aquestes apunten que són les persones amb discapacitat psíquica i els 

malalts mentals els més exposats dintre del conjunt del col·lectiu; i la tercera, tant o més 

important, perquè aquest incident constitueix una de les poques referències que hem 

trobat de l’existència de maltractaments contra persones amb discapacitat fora de 

l’àmbit de la llar, que és el marc al qual es limiten, en general, els informes existents. 

Segons la versió del jove, corroborada per filmacions fetes per diverses persones amb 

telèfons mòbils i una càmera de vídeo, els fets es van produir quan va ensenyar la seva 

tarja de viatge als revisors, però es va negar a lliurar-los-la, perquè els seus cuidadors li 

havien dit que no se’n desprengués mai. Va ser aleshores que els revisors el van colpejar 

al cap, el van tirar a terra i li van prendre la tarja. El jove va aconseguir inicialment 

d’escapolir-se dels revisors però va ser atrapat posteriorment en un tramvia, del qual el 

van treure per la força.  

L’altre cas va tenir lloc l’any 2003, en què un jutge de Barcelona va anul·lar una ordre 

d’allunyament que un jutjat de guàrdia havia dictat contra un home que vexava 

habitualment la seva dona, que patia esclerosi múltiple i anava amb cadira de rodes, 

titllant-la d’inútil i de desgraciada i maltractant-la físicament.   

Cal esmentar també una ONG amb la seu central a Madrid, el Movimiento contra la 

Intolerancia, que publica trimestralment uns informes anomenats Raxen sobre 

manifestacions d’odi i de violència a l’Estat espanyol contra un gran nombre de 

col·lectius, entre els quals les persones amb discapacitat. Els fets, a més, són classificats 

per Comunitats Autònomes. 

En el seu informe núm. 38, corresponent a juny del 2008, s’esmenta un cas esdevingut a 

Martorell, on foren detinguts tres joves per maltractar una persona amb discapacitat 

psíquica i penjar-ne vuit vídeos a internet. El van obligar a trencar unes rajoles amb el 

cap, a fer flexions i a prendre drogues.  

En el seu informe número 33, corresponent a març del 2007, es relata un fet ocorregut 

en un hotel de Salou, un grup de clients del qual van insultar i vexar uns 25 membres de 

la Federació d’Associacions en Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual del 

País Valencià, que també hi feien uns dies d’estada.   

A l’informe número 29, corresponent a març del 2006, es ressenya l’acusació contra una 

professora i una educadora d’un centre docent de la ciutat de Tarragona per 
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maltractaments d’una nena amb síndrome de Down, a la que colpejaven, pessigaven, li 

tapaven la boca amb cel·lofana i havien obligat a abaixar-se els pantalons enmig de la 

classe.  

Creiem que val la pena de fer notar, pel que fa finalment a aquests tres darrers casos, 

que es tracta, també, d’exemples de violència ocorreguts fora de l’entorn familiar com 

el que hem començat relatant i que tingué per escenari una parada de tramvia.  

La conclusió pel que fa als àmbits territorials de Barcelona i Catalunya és, doncs, molt 

clara: malgrat la inexistència de cap registre o estudi sobre maltractaments de les 

persones amb discapacitat, tot fa pensar que la violència contra les persones amb 

discapacitat existeix però que no és un fenomen estès. Malgrat tot, creiem convenient la 

realització d’un primer estudi o sondeig que, alhora i per tot el que hem vist, considerem 

que no s’hauria de limitar a l’àmbit familiar. 

 

11.2. Les dades a nivell de l’Estat espanyol 

Encetem aquest àmbit amb un estudi publicat l’any 2006 per l’Instituto de la Mujer del 

govern espanyol, que va posar de manifest, ja en la seva mateixa introducció, l’escassa 

presència de les dones amb discapacitat en les estadístiques sobre maltractaments 

editades per les institucions públiques, que l’estudi va intentar suplir amb un treball de 

camp que donés la veu a dones que havien patit experiències d’aquest tipus. 

Pel que fa a la tipologia de les formes de maltractament, aquest estudi en fa la següent 

classificació
62

: 

 Maltractaments psicològics: agressions verbals; abandonaments i rebuigs. 

 Abusos econòmics: explotacions laborals (a la llar); explotacions financeres. 

 Maltractaments físics: violència física directa; violència física indirecta. 

 Assetjament i violència sexual: assetjaments; abusos sexuals i incests; 

violacions. 

Una enquesta sobre els maltractaments contra les dones en base a una mostra de 32.246 

dones realitzada el mateix any que aquest estudi i finançada, així mateix, per l’Instituto 

de la Mujer del govern espanyol i realitzada per Sigma Dos, ja va proporcionar, en 

canvi, algunes dades quantitatives sobre els maltractaments contra les dones amb 

discapacitat a l’Estat espanyol en el marc d’una anàlisi comparativa amb les que no 

pateixen discapacitats. Pel que fa als tipus de maltractaments considerats, aquesta 

enquesta afegeix a les categories incloses en l’estudi anterior la violència estructural i la 

violència espiritual.  

                                                 
62

 Ja hem indicat amb anterioritat la necessitat d’incloure aquesta informació en cada estudi, és a dir, què 

considera cadascun d’ells com a maltractaments i quina classificació en fa.  
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Abans de passar a aquestes dades, és necessari indicar, però, que aquesta enquesta 

classifica les dones amb i sense discapacitat en dos grans grups en funció del seu grau 

de consciència sobre el tracte de què han estat víctimes. El Tipus A inclou les dones que 

cal considerar, en virtut de les seves respostes a les preguntes de l’enquesta, que han 

patit maltractaments, però que no en són conscients, mentre que el Tipus B només el 

constitueixen les que es consideren a si mateixes com a maltractades.  

Quant a les dades, cal fer constar que:  

 El 13% de les dones amb discapacitat pateixen maltractaments davant el 9,6% 

de la població femenina total de l’Estat espanyol
63

. 

 El 8,1% de les dones amb discapacitat declaren haver patit maltractaments 

durant el darrer any davant el 3,6% de la població femenina total de l’Estat 

espanyol
64

. 

 Els maltractaments per part dels fills són més freqüents en el cas de les dones 

amb discapacitat que en el cas de les dones sense discapacitat (el 22,6% i el 

17,3%, respectivament, en el cas de les dones del Tipus A).   

 Les dones amb discapacitat pateixen maltractaments durant més temps que les 

dones sense discapacitat: Així, aquesta situació s’ha allargat durant més de 5 

anys en el 77,0% i el 65,6% de les dones amb i sense discapacitat 

respectivament. 

Cal dir finalment que les diferències respectives en els percentatges dels Tipus A i B pel 

que fa a les dones sense i amb discapacitat semblen assenyalar un nivell semblant de 

consciència de l’existència de maltractaments en ambdós casos. En efecte, la diferència 

entre maltractament i percepció de maltractament en les dones amb discapacitat és de 

uns 5 punts percentuals, mentre que en el cas de la població femenina total aquesta 

diferència és de 6 punts. En tot cas, i filant prim, les dones amb discapacitat serien més 

conscients d’aquests maltractaments que la resta de la població femenina i, per tant, que 

les dones sense discapacitat. 

Una altra font d’informació en l’àmbit de l’Estat espanyol és l’organització Aprodemm 

(Asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada), amb seu a Navarra, segons la qual 

les dones amb discapacitat pateixen entre 2 i 5 vegades més episodis de violència de 

gènere que les dones sense discapacitat i aquesta situació és especialment acusada en el 

cas de les dones amb discapacitats intel·lectuals. Una altra font, FAMMA-COCEMFE, 

xifra aquesta taxa diferencial de maltractament en 4 vegades més
65

. 

Passem a continuació a referir un estudi realitzat l’any 2005 en un àmbit local de l’Estat 

espanyol com la ciutat de Madrid, el primer que es va dedicar a l’Estat espanyol a 

                                                 
63

 Ambdues dades es refereixen al Tipus A.  
64

 Ambdues dades es refereixen al Tipus B. 
65

 Com podem veure, les taxes comparatives varien en funció d’una font o altra, tot plegat perquè 

l’escassetat de dades oficials fa que cadascuna d’aquestes fonts parteixi de les aportades per les dones que 

han atès.  
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l’estudi de la violència de gènere en les dones amb discapacitat (física)
66

. En base a 182 

entrevistes, l’estudi conclou que: 

 El 28% de les dones (51, doncs) amb discapacitat física pateixen o han patit 

maltractaments.  

 El 75% de les dones afirmen que aquests maltractaments són habituals. 

 Les formes més habituals són els maltractaments psicològics. En efecte, el 

90,1% n’han patit d’aquest tipus, mentre el 47,1% han sofert violència física, el 

23,5% han patit lesions i el 13,7% abusos sexuals.  

 Els maltractaments es produeixen sobretot en els àmbits institucional i familiar 

(30% en ambdós casos), a mans de la parella (29%) i en altres entorns no 

especificats (11%).  

 Les afectades relacionen les agressions amb les seves dificultats d’accés al 

mercat de treball en el sentit que la incorporació laboral representa una 

possibilitat d’independència de la seva parella, qui més les maltracta en l’àmbit 

de la família, com es pot veure en la conclusió anterior. En aquest sentit, l’estudi 

ressenya que només 6 de les dones que treballen fora de casa declaren haver 

patit maltractaments, la qual cosa representa el 10,3%, només, de les que 

treballen (58) del conjunt de la mostra.     

Pel que fa a tots aquests estudis, cal subratllar a tall de resum, que fan referència 

fonamentalment, com hem pogut observar, a la violència de gènere, és a dir, que 

exclouen altres persones que la parella o l’ex-parella com a agents causals dels 

maltractaments. Considerem, en aquest sentit, que es tracta d’una altra limitació en 

l’aproximació a la violència patida per les persones amb discapacitat. És a dir, en primer 

lloc, els estudis existents deixen força de banda la violència que es produeix fora de la 

llar; en segon lloc, també deixen força de banda la violència que es produeix dins la llar 

a mans de persones que no són la parella o l’ex-parella; i, finalment, també deixen força 

de banda la violència que en el context de la llar poden patir, per part de la seva parella 

o ex-parella o per part d’altres membres de la unitat familiar, els homes amb 

discapacitat. En molts casos, doncs, els maltractaments contra les persones amb 

discapacitat es presenten com un subgrup de la violència de gènere contra les dones 

amb discapacitat.  

Com a excepció podem esmentar un estudi fet a l’Aragó, l’objecte del qual són els joves 

amb discapacitat d’ambdós sexes, tant per aquest fet com també perquè a l’enfocar 

persones joves moltes d’elles no viuen en parella. Els seus principals resultats, en base a 

90 casos, són, pel que fa a les víctimes, la predominància de les persones amb 

discapacitat psíquica i la inexistència de diferències en funció del gènere; respecte al 

tipus de maltractament, l’abandonament o les negligències com a formes més comunes; 

i tocant a la figura del maltractador, les mares com a cas més habitual.  

                                                 
66

 Bé que el títol de l’informe parli de discapacitat en termes genèrics, totes les dones entrevistades patien 

discapacitats de tipus físic, bé que algunes d’elles presentessin també discapacitats d’un altre ordre. 
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11.3. Les dades a nivell internacional 

Atès que la recerca sobre els maltractaments contra les persones amb discapacitat està 

molt més avançada a nivell internacional que a nivell de l’Estat espanyol, Catalunya i 

Barcelona, hem considerat necessari recórrer també, en aquest capítol, a fonts 

internacionals i llistar altres dades i/o conclusions que les obtingudes a partir dels 

informes consignats fins a aquest moment en aquestes pàgines en els àmbits territorials 

esmentats.  

Les dades concretes que aquestes fonts i estudis internacionals proporcionen 

representen, també, una major informació sobre la possible magnitud del problema dels 

maltractaments contra les persones amb discapacitat i sobre la necessitat, o no, 

d’emprendre investigacions similars centrades a Catalunya o Barcelona. 

En aquest sentit, doncs, ordenem, agrupem i resumim a continuació les informacions 

que hem obtingut a partir de diversos estudis internacionals i també d’estudis realitzats a 

l’Estat espanyol, però que aporten dades procedents de fonts internacionals
67

: 

 La violència contra les persones amb discapacitat és més tolerada per la societat 

que la violència contra altres col·lectius.  

 Les persones amb discapacitat constitueixen el grup social més exposat als 

maltractaments. 

 Les persones amb discapacitat pateixen abusos en una escala molt superior que 

les persones sense discapacitat, de 10 a 12 vegades més segons alguns estudis
68

.  

 El nombre d’agents causants de violència també és més elevat que en el cas de 

les persones sense discapacitat.  

 El ventall d’abusos sofert per les persones amb discapacitat (negligències en la 

seva cura, abusos físics, psicològics i sexuals, explotació econòmica, 

sobreprotecció) és superior al que pateixen les persones sense discapacitat.   

 Entre el 3 i el 5% de les persones més grans de 65 anys, una part de les quals 

tenen discapacitats, pateixen maltractaments a casa seva a mans dels seus 

cuidadors. 

 Les persones amb discapacitat tenen més problemes (mancances en matèria 

d’accessibilitat física i comunicativa, dependència de qui les cuida) que les 

persones sense discapacitat per denunciar els maltractaments a què són 

sotmeses.  
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 Mun Man Shum, Grace; Conde Rodríguez, Ángeles; Portillo Mayorga, Inés (2006), Mujer, 

discapacidad y violencia: El rostro oculto de la desigualdad, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Instituto de la Mujer; Naciones Unidas (s.d.), Algunos datos sobre las personas con 

discapacidad; i Red Internacional de Mujeres con Discapacidad (INWWD) (2010), Violencia contra 

Mujeres con Discapacidad. 
68

 Aquesta diferència és molt superior a la que ressenya l’enquesta conduïda per Sigma Dos a l’Estat 

espanyol.  
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 La taxa de violència contra les dones amb discapacitat és més elevada que la 

taxa de violència contra els homes amb discapacitat, com també succeeix en el 

cas dels homes i les dones sense discapacitat.  

 Entre el 33% i el 83% de les dones amb discapacitat poden patir maltractaments, 

percentatges que estan en funció del tipus de discapacitat i, sobretot, de la major 

o menor amplitud del que es considerin maltractaments
69

. 

 Els nens i les nenes amb discapacitat pateixen 1,7 vegades més casos de 

violència que els infants sense discapacitat.  

Pel que fa als cuidadors de les persones amb discapacitat, val a dir que quan la cura de 

les persones amb discapacitat correspon a persones que no pertanyen a la seva família, 

algunes veus han apuntat que els baixos salaris que en general perceben poden constituir 

un altre factor a afegir als que condueixen a episodis de maltractaments.  

 

Quadre-resum 

1. Diversos estudis a nivell internacional i de l’Estat espanyol inclouen una sèrie de 

dades sobre els maltractaments contra les persones amb discapacitat que fan 

pensar que aquesta població pateix un índex de violència superior que les 

persones sense discapacitat. 

2. Pel que fa, però, a Catalunya i a Barcelona, els pocs indicis conclusius existents 

apunten al fet que la violència contra persones amb discapacitat no és un 

fenomen estès.  

Manca de dades locals 

 Dades sobre maltractaments de persones amb discapacitat. 
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 D’aquesta qüestió conceptual ja se n’ha parlat en aquest informe. 
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12. Les discriminacions: capítol de resum 

Aquest capítol es nodreix, resumint-les, de les principals informacions en matèria de 

discriminació acumulades al llarg de l’informe tot destriant-les també territorialment.  

El seu objectiu específic és reunir en un sol espai a títol de resum clarificador les dades 

actuals o relativament actuals més significatives que l’informe ha permès d’anar 

coneixent, encara que en alguns casos podria fer falta contrastar-les amb altres estudis o 

fonts. En aquest sentit si més no, i tenint en compte que els valors numèrics de 

discriminació són els més qüestionables, com ho demostra el fet que divergeixin d’unes 

fonts a unes altres en funció de factors com la mostra utilitzada, el temps de realització, 

etc., hem optat per assenyalar únicament les dades de tipus no numèric. 

Pel que fa la distribució territorial d’aquestes dades sobre discriminació, comencem per 

les dades més genèriques fins arribar a l’àmbit més concret (Barcelona). Val a dir, al 

respecte, que quan hem observat possibles divergències o contradiccions entre dades 

hem optat per indicar únicament el que en sabem pel que fa a l’àmbit territorial de 

Barcelona per ser el focus preferent del nostre informe i aquell, doncs, en què més cal 

precisar el que coneixem de les discriminacions contra les persones amb discapacitat.  

En el cas de les coincidències, indiquem les dades en qüestió únicament, per tal de no 

repetir-les en cada àmbit territorial, en el més petit, i, doncs, en el més proper a 

Barcelona en què tenim constància que hi són aplicables.  

 

12.1.  Dades genèriques 

S’han trobat discriminacions contra les persones amb discapacitat en tots els àmbits 

territorials analitzats. 

Les discriminacions, com en el cas de qualsevol altre col·lectiu, poden ser de dos tipus: 

directes i indirectes. 
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12.2 Estat espanyol 

Es mantenen situacions estructurals de discriminació per mancances en l’accessibilitat 

física i comunicativa.  

Falten mecanismes legals senzills, ràpids i eficaços de restabliment dels drets vulnerats. 

Continuen existint polítiques, programes i pràctiques segregadores, per exemple en 

relació amb el dret a l’educació.  

No hi ha diferències significatives en termes de percepció de l’existència de 

discriminacions en funció dels diferents tipus de discapacitat. 

El percentatge de persones amb discapacitat que declaren patir situacions 

discriminatòries és superior entre les que viuen a casa seva que entre les que ho fan en 

un centre residencial. 

En l’àmbit laboral, les persones amb discapacitat se senten discriminades 

fonamentalment en l’accés a una ocupació, però també en el lloc de treball, en les 

possibilitat de manteniment del seu lloc de treball i en l’accés a cursos de formació dins 

les empreses. 

L’atur de llarga durada té un pes percentual superior en les persones amb discapacitat 

que amb les persones sense discapacitat. 

La implementació de mesures de suport a l’ocupació de persones amb discapacitat és i 

ha estat sempre escassa. 

L’incompliment de la LISMI és la norma general en les empreses privades i públiques 

obligades a aplicar-la.  

En el lloc de treball en concret, hi ha factors que apareixen com a més proclius a la 

discriminació que una discapacitat, com l’edat (els treballadors grans), el sexe (les 

dones) o la nacionalitat (la població immigrada).  

El progrés vers una escola inclusiva mostra signes d’estancament en els darrers anys. 

El sistema sanitari públic ha estat concebut des de l’òptica de les persones sense 

discapacitat per la qual cosa resulta estructuralment discriminador en contra seva. 

Les eleccions municipals encara no s’han dotat dels instruments necessaris perquè les 

persones amb discapacitat visual puguin votar sense l’ajuda d’una tercera persona. 

Les dones amb discapacitat pateixen una discriminació doble, especialment acusada en 

els àmbits del treball, amb registres laborals més pobres que els dels homes amb 

discapacitat, i de la sanitat, en especial en matèria dels drets relatius a la sexualitat i la 

maternitat. 
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Malgrat aquesta darrera dada, són els homes i les persones relativament joves amb 

discapacitat els grups que afirmen haver patit amb major freqüència situacions 

discriminatòries: l’autopercepció no sempre lliga amb les dades objectives.   

 

12.3. Catalunya 

Les relacions socials és l’àmbit que les persones amb discapacitat consideren com a més 

discriminatori. 

Les persones amb discapacitat tenen taxes d’activitat i d’ocupació inferiors i taxes 

d’atur superiors que les persones sense discapacitat. 

En l’habitatge, la principal discriminació (indirecta) remet a les barreres externes i 

internes amb què les persones amb discapacitat es troben per sortir de casa seva i per 

moure’s per dins de l’habitatge propi. 

En l’àmbit educatiu, la principal discriminació és l’exclusió de l’ensenyament ordinari 

de percentatges importants d’infants i joves amb discapacitat amb discapacitats no 

severes. 

En aquest àmbit, també hi ha infants i joves amb discapacitat discriminats, tot i estar 

escolaritzats en règims ordinaris, per haver de pagar o prescindir de serveis (transport, 

menjador) que en l’escola especial tenen garantits i gratuïts. 

 

12.4. Barcelona  

Existeix una estreta connexió entre discapacitat i pobresa. 

El col·lectiu de persones amb discapacitat és un dels qui menys situacions de vulneració 

dels seus drets denuncia a l’OND. 

Les persones amb discapacitat denuncien sobretot atacs a la seva dignitat i limitacions 

en matèria d’accessibilitat.   

En l’àmbit laboral són les persones amb discapacitat d’edat avançada i les que només 

tenen estudis de formació professional les que se senten més discriminades. 

Un gran percentatge dels treballadores i les treballadores amb discapacitat estan 

ocupats/des en sectors que estan per sota de la seva formació. 

Malgrat els grans avenços assolits, no s’ha aconseguit una accessibilitat física i/o 

comunicativa total en els àmbits del transport i la mobilitat, l’art, el lleure i la cultura. 

En aquests darrers tres àmbits, el compromís municipal era d’assolir el 100% 

d’accessibilitat en la xarxa de mobilitat pública l’any 2011.  
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13. Bones pràctiques de la iniciativa privada 

Aquest capítol té com a objectiu principal donar a conèixer iniciatives interessants que 

tinguin com a escenari la ciutat de Barcelona, o si més no, que hi tinguin presència, en 

tant que àmbit preferent d’aquest informe. Les iniciatives seleccionades procedeixen 

fonamentalment de l’àmbit privat, lucratiu i no lucratiu, a tall de complement de les 

mesures i accions, majoritàriament públiques, que hem donat a conèixer al llarg de les 

pàgines precedents.  

Es tracta, sobretot, d’iniciatives emanades de les entitats i organitzacions que treballen 

en el sector de la discapacitat, però la nostra selecció també inclou altres entitats, 

organitzacions o projectes que han demostrat haver tingut en compte i/o haver cregut en 

els valors de les persones amb diversitat funcional des de fora. I no solament, com 

veurem a continuació, des del punt de vista de la seva contractació laboral. 

D’acord amb l’òptica global de l’informe, aquestes bones pràctiques se centren en les 

entitats i iniciatives que s’ocupen de les persones amb discapacitats físiques o sensorials 

o amb pluridiscapacitats. 

Amputats Sant Jordi és una associació sense ànim de lucre amb seu a Barcelona
70

 que 

treballa per donar suport a les persones amb amputació i diversitat funcional física i a 

les seves famílies des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats i de la lluita pels 

drets d’aquestes persones.   

En el marc d’una activitat denominada Els joves davant la discapacitat. Consciència 

social i solidaritat, l’associació realitza anualment un informe sobre l’accessibilitat dels 

centres educatius i del seu entorn immediat. A Barcelona ciutat, aquest informe acaba 

de conèixer la seva cinquena edició i, a més, s’està estenent a altres poblacions, com ho 

demostra un primer informe d’accessibilitat dels centres educatius a la província de 

Barcelona, que n’ha estudiat onze municipis. 

El que ens interessa de destacar en aquest apartat no són, però, els resultats d’aquests 

estudis, que ja hem reflectit en el capítol del dret a l’educació d’aquest informe, sinó el 

seu procés d’elaboració. En efecte, són els mateixos alumnes dels centres seleccionats 

per a cada estudi els qui examinen les seves escoles des de l’òptica de l’accessibilitat 

física i comunicativa, circulant amb cadira de rodes, amb crosses, o amb els ulls tapats, i 

n’elaboren les conclusions. És a dir, es posen en la pell de les persones amb diferents 

tipus de discapacitats, per la qual cosa realitzen un important exercici 

d’autosensibilització que finalitzen valorant en quina mesura l’activitat ha canviat la 

                                                 
70

 Vegi’s el seu web: http://www.amputats-

santjordi.entitatsbcn.net/Home/_H4QS29qxa7199klmwiFlKmoTMS6NXvUGK0o1ZeDS5eCx-

2Klwe1tTw.  

http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Home/_H4QS29qxa7199klmwiFlKmoTMS6NXvUGK0o1ZeDS5eCx-2Klwe1tTw
http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Home/_H4QS29qxa7199klmwiFlKmoTMS6NXvUGK0o1ZeDS5eCx-2Klwe1tTw
http://www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net/Home/_H4QS29qxa7199klmwiFlKmoTMS6NXvUGK0o1ZeDS5eCx-2Klwe1tTw
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seva percepció de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, l’Associació convoca 

un concurs de redaccions i dibuixos per tal que els alumnes reflecteixin justament el que 

aquesta activitat els ha aportat. Val a dir finalment que l’informe d’aquest any ha 

comptat amb la participació de 863 alumnes de 16 escoles de la ciutat. 

L’Associació Esclat
71

 és una entitat barcelonina sense ànim de lucre que té com a 

objectius potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones amb 

paràlisi cerebral i altres discapacitats similars; afavorir la seva inclusió social i familiar; 

i promoure serveis per a la seva atenció i integració social al llarg de totes les etapes de 

la seva vida.  

La seva història arrenca l’any 1977 amb la creació del Centre Esclat, una institució 

educativa destinada a aquestes persones que al llarg del temps ha acumulat un gran 

reconeixement i prestigi. Posteriorment, l’any 1994, l’Associació va crear el Centre 

Ocupacional Esclat 2, que suposa una alternativa real per a la integració laboral de les 

persones amb paràlisi cerebral. Cinc anys després va néixer el Centre Esclatec, un 

centre especial de treball amb productes propis. I l’any 2001, finalment, s’hi 

incorporava a l’associació Cades, un centre d’atenció diürna especialitzada que atén 

persones adultes amb pluridiscapacitat.  

L’Associació també disposa d’una secció de lleure per a les persones amb paràlisi 

cerebral i les seves famílies, que el juliol de cada any organitza Casals d’Estiu; d’una 

secció esportiva per al foment dels esports adaptats per a aquestes persones; i d’un 

servei de suport familiar.  

L’últim dels projectes de l’Associació és la Residència Esclat Marina, un equipament 

amb 60 places residencials, 2 de respir, i un centre de dia amb 30 places per a persones 

amb grans discapacitats físiques, paràlisi cerebral i discapacitats afins, que va obrir les 

seves portes el mes de juliol del 2011.           

Una de les línies de treball de la Fundació Desenvolupament Comunitari
72

 remet a la 

promoció de l’accessibilitat de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat a les 

ofertes d’oci i cultura de Barcelona i als actes públics que s’hi celebren. En aquest 

sentit, la Fundació treballa per la supressió de qualsevol barrera física, comunicativa, 

relacional o simbòlica que impedeixi la igualtat d’oportunitats d’aquestes persones en 

aquest àmbit.  

Per assolir aquest objectiu, la Fundació ofereix el seu assessorament i suport en el 

disseny i la coordinació d’actes, la subtitulació, els anells magnètics
73

, el llenguatge de 

signes, l’audiodescripció, l’adaptació de continguts, la senyalètica, l’orientació i la 

mobilitat pels espais i l’acompanyament a persones amb discapacitat. Després de 

                                                 
71

 Vegi’s el seu web: http://ca.esclat.info.  
72

 Vegi’s el seu web: http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/web/.  
73

 Es tracta d’amplificadors acústics que es connecten a un cable que rodeja el perímetre d’un cinema, 

teatre, etc., i copien amb exactitud el senyal audible.   

http://ca.esclat.info/
http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/web/
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conèixer un espai i l’acte que s’ha previst de realitzar-hi, la Fundació elabora una 

proposta de treball per poder-los fer accessibles a tots els col·lectius, els quals també 

participen en tot aquest procés.   

La Fundació ONCE
74

 és una referència indiscutible en el món de les persones amb 

discapacitat física i sensorial. La seva missió és doble: la realització de programes de 

formació i d’integració laboral i la promoció de l’accessibilitat global d’entorns, 

productes i serveis. Des de l’any 1988 fins al 2010, la Fundació ha aprovat 29.281 

projectes, ha creat o consolidat 62.493 llocs de treball per a persones amb discapacitat, 

ha realitzat 8.671 cursos de formació, ha col·laborat en la realització d’obres 

d’accessibilitat en 867 ciutats, ha adaptat 836 habitatges, etc
75

. També val a dir que el 

Patronat d’aquesta Fundació inclou així mateix organitzacions de defensa de les 

persones amb discapacitat psíquica i de les que tenen malalties mentals.  

La creació de llocs de treball per a les persones amb discapacitat es vehicula a través de 

les empreses que formen part del Grup Fundosa, societat instrumental de la Fundació 

ONCE; del suport econòmic a projectes aliens; de les transicions externes dels centres 

especials d’ocupació al mercat de treball ordinari; i de la intermediació laboral en el 

mercat de treball ordinari mitjançant l’activitat de les associacions FSC-Inserta i FSC-

Discapacitat.   

Al llarg de la seva història, la Fundació ONCE ha rebut nombrosos premis: de la 

Federació Estatal d’Assistència a la Dependència, del CERMI, del Ministeri d’Indústria 

del govern de l’Estat, de l’IMSERSO, etc.   

Amb seu a Barcelona, la Fundació Nexe
76

 és una entitat sense ànim de lucre que atén 

infants amb pluridiscapacitats i les seves famílies des de l’any 1991, bé que l’any 1981 

els professionals que posteriorment la constituirien ja van crear un dels primers centres 

d’atenció precoç de Catalunya. L’any de la seva constitució com a Fundació, l’entitat va 

crear també el primer centre de dia per a aquest col·lectiu.  

Entre els seus serveis, reconeguts com a pioners i innovadors dins i fora de Catalunya, 

figuren els següents:  

 Per als infants: un Centre d’Atenció Especialitzada; un Grup d’Acollida; un 

Servei d’Atenció Domiciliària; Tractaments Individuals; i Activitats 

Extraescolars. 

 Per a les famílies dels infants: Activitats d’Ajuda Mútua; Suport Terapèutic; 

Cangurs Especialitzats; Formació, Informació i Orientació; i Temps de respir, 

amb diferents modalitats: colònies d’estiu, casals, respirs de dissabte i respirs de 

cap de setmana.  

                                                 
74

 Vegi`s el seu web: http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx.   
75

 S’entén que totes aquestes xifres corresponen al global de l’Estat espanyol.  
76

 Vegi`s el seu web: http://www.nexefundacio.org.  

http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx
http://www.nexefundacio.org/
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Pel que fa als reconeixements a la seva labor, l’any 2005 va rebre la Medalla d’Or de la 

ciutat de Barcelona i el 2006, el premi Caixa Sabadell per les seves activitats de lleure 

especialitzat, mentre l’esplai Koales ha estat considerat com una bona pràctica pel 

CERMI.  

La Fundació Seeliger y Conde
77

, amb seus a Barcelona i a Madrid, és una consultora 

especialitzada en temes relacionats amb la discapacitat l’objectiu primari de la qual és la 

integració laboral de les persones amb diversitat funcional.  

La Fundació treballa per a les empreses i per a les persones amb discapacitat. A 

aquestes els ofereix assessorament i formació laboral i les ajuda a trobar ocupació, 

mentre que a les empreses els facilita la selecció de candidats amb discapacitat, les 

proveeix de formació en temes relacionats amb la discapacitat i les audita des del punt 

de vista del seu compromís amb la diversitat.  

Un dels serveis específics més interessants que la Fundació ofereix a les empreses és 

precisament una certificació en excel·lència en el tractament de la diversitat en el seu si, 

l’anomenat model EDC, desenvolupat l’any 2010, que ha obtingut nombrosos 

reconeixements, per exemple, del Observatori Estatal de la Discapacitat. Aquest model 

consisteix en un procés de millora contínua vers l’excel·lència en la inclusió de la 

diversitat en els valors, l’estratègia i les polítiques de tots els departaments d’una 

empresa. El model es presenta com una eina innovadora que cerca que les empreses 

contribueixin a la construcció d’una societat integradora i no discriminatòria.    

Entre les empreses que contracten persones amb discapacitat, creiem especialment 

digne d’esment Repsol YPF
78

, pels següents motius: 

 Ha estat guardonada en la primera edició, a l’Estat, del premi internacional 

“Ability Awards”, com la millor empresa privada pel que fa a la seva política 

d’inclusió laboral de persones amb discapacitat.  

 Ha obtingut, així mateix, altres premis, guardons i reconeixements com per 

exemple del Observatorio Empresa y Sociedad i del CERMI.  

 Segons el document DisCert
79

, aquesta empresa és, entre les 35 grans 

companyies espanyoles que analitza, la que té un major percentatge de persones 

amb discapacitat contractades (el 2,39% del total), de les quals el 22% en llocs 

tècnics qualificats.  

 Ha elaborat un Llibre Blanc per a la Incorporació de Persones amb Capacitats 

Diferents, una guia considerada com a pionera a la Unió Europea, per a 

l’estandardització i la millora dels processos de contractació d’aquests 

treballadors i treballadores.    

 Compta amb un model propi per a l’accessibilitat global de les seves estacions 

de servei. 

                                                 
77

 Vegi’s el seu web: http://www.fundacionsyc.org/?idioma=ca.  
78

 Vegi’s el seu web: http://www.repsol.com/es_es.  
79

 Vegi`s la secció 6.4 d’aquest informe. 

http://www.fundacionsyc.org/?idioma=ca
http://www.repsol.com/es_es
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 Formarà part d’un òrgan que la Unió Europea ha de crear per guiar i assessorar 

les polítiques d’ocupació de les persones amb discapacitat.  

Una altra empresa amb nombrosos reconeixements en el camp, entre altres, de la 

contractació de persones amb discapacitat és MRW
80

, recentment distingida també pels 

premis “Ability Awards”. L’any 1997 aquesta empresa ja va signar el primer conveni 

Inserta amb el Grup Fundosa (Fundació ONCE) mitjançant el qual es comprometia a 

incorporar en la seva plantilla a un mínim de 100 persones amb discapacitat en tres 

anys. Avui dia, compta amb 282 treballadors amb alguna discapacitat, el 9% del total de 

la seva plantilla. L’any 2007, a més, va crear la figura del Tutor de Persones amb 

Discapacitat. 

MRW també ha estat reconeguda per la Fundació Step by Step, de l’Hospitalet de 

Llobregat, que atén persones amb lesions medul·lars, per la seva política de 

responsabilitat social, i en la primera edició dels guardons de la Fundació SERES, que 

han valorat positivament la seva política d’integració laboral de persones pertanyents a 

col·lectius desfavorits.      

Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, el 48,7% de les seves seus (més de 600) estan 

adaptades a les persones amb discapacitat, mentre el 39,8% poden ser utilitzades per 

elles mitjançant l’ajuda d’una tercera persona.   

Una altra empresa reconeguda és el Grup Sanitas
81

, que ha rebut diversos premis de la 

Confederació Nacional de Centres Especials d’Ocupació i d’altres entitats com el 

CERMI en virtut del seu compromís social i laboral amb les persones amb discapacitat.  

Aquest compromís es materialitza en les següents accions:  

 El disseny de productes i serveis a mida. 

 La seva política de col·laboració amb diferents entitats per a la integració laboral 

de persones amb discapacitat. 

 Les compres a centres especials d’ocupació. 

 El foment de la investigació i del coneixement sobre les discapacitats. És 

precisament en aquesta línia que s’emmarca la realització d’una guia de bones 

pràctiques per a la millora de l’accés i l’atenció de les persones amb discapacitat 

en la sanitat privada que ja hem comentat
82

. Una guia que inclou una eina 

d’aplicació, control, millora i avaluació i que s’adreça a les persones amb 

diverses discapacitats com a clients de productes i de serveis sanitaris alhora que 

també com a possibles empleats del Grup.   

                                                 
80

 Vegi’s el seu web: http://www.mrw.es/index.asp.  
81

 Vegi’s el seu web: http://www.gruposanitas.com/grupo/sanitas.  
82

 Vegi’s el capítol dedicat al dret a la salut d’aquest informe.  

http://www.mrw.es/index.asp
http://www.gruposanitas.com/grupo/sanitas
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En el marc d’aquest compromís, el Grup també ha rebut un dels premis “Ability 

Awards” per l’accessibilitat de la seva xarxa sanitària, que totalitza 52 hospitals i 

centres mèdics i dentals sense barreres arquitectòniques en el conjunt de l’Estat.  

Confortel Hoteles es una cadena hotelera amb quatre hotels a la ciutat de Barcelona. 

Entre els seus valors
83

 figura eliminar les barreres físiques i comunicatives que puguin 

suposar exclusió per a qualsevol dels seus clients amb alguna limitació especial de 

manera que tots els seus serveis siguin plenament accessibles. Segons l’anomenat 

Informe Olivenza que ja ha estat comentat en alguns punts d’aquest informe, aquesta 

cadena va més enllà de la normativa d’accessibilitat i totes les habitacions dels seus 

hotels són accessibles en un 100% gràcies a la incorporació de llits mòbils, dutxes amb 

seients, lavabos que pugen i baixen i llums regulables.  

Edicions Viena, de Barcelona, va publicar, l’any 2007, en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Turisme, una Guia de la Barcelona Accessible
84

 

que incideix en els espais turístics, d’oci i cultura de la ciutat des d’una perspectiva 

exhaustiva pel que fa a la tipologia d’establiments, bé que no els analitzi tots: museus, 

monuments, cinemes i teatres, però també botigues, bars, restaurants i allotjaments. El 

seu objectiu és dotar les persones amb discapacitat de la ciutat que volen gaudir de la 

seva oferta turística, lúdica i cultural de les informacions imprescindibles per saber el 

major o menor grau d’accessibilitat, física i comunicativa, amb què es trobaran en 

cadascun dels espais inclosos en la guia.  

Tot i que l’objectiu de la guia no sigui evidentment realitzar un balanç global de la 

situació a Barcelona pel que fa a l’accessibilitat dels diferents establiments esmentats, és 

evident que constitueix una bona eina de coneixement per a les persones amb 

discapacitat que les informa sobre les possibilitats de gaudir del dret del lleure a la 

nostra ciutat.   

 

  

                                                 
83

 Vegi’s http://www.confortelhoteles.com/content/pdf/politica-calidad-sp.pdf..   
84

 Vegi’s http://www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible/index.htm. 

http://www.confortelhoteles.com/content/pdf/politica-calidad-sp.pdf
http://www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible/index.htm
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Quadre-resum de les bones pràctiques 

Nom de l’entitat Nom del projecte(s) o 

acció(ons) 

Àmbit(s) 

Amputats Sant Jordi Els joves davant la 

discapacitat. Consciència 

social i solidaritat 

Educació i accessibilitat 

Associació Esclat Centre Esclat 

Centre Esclatec 

Cades 

Residència Esclat Marina 

Educació, Treball, 

Assistència, Lleure 

Fundació Desenvolupament 

Comunitari 

 Accessibilitat, Oci i Cultura 

Fundació ONCE  Accessibilitat, Treball i 

Habitatge 

Fundació Nexe  Assistència 

Fundació Seeliger y Conde Model EDC Treball 

Repsol YPF  Accessibilitat i Treball  

MRW  Accessibilitat i Treball 

Grup Sanitas  Accessibilitat, Treball i Salut 

Confortel Hotels  Accessibilitat i Lleure 

Edicions Viena Guia de la Barcelona 

Accessible 

Lleure 
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14. Principals recomanacions a l’Ajuntament de 
Barcelona  

Com ja s’ha anunciat en la introducció d’aquest informe, aquest es clou amb un seguit 

de recomanacions adreçades a l’Ajuntament de Barcelona, bé que aquest no sigui, en 

tots els casos, l’única institució implicada, però sí la primera referència institucional en 

els afers del govern de la ciutat. Aquestes recomanacions ressegueixen el fil de 

l’informe, per la qual cosa estan desglossades en els diferents àmbits/drets que el 

conformen.  Amb un afegitó: unes recomanacions expressament adreçades a l’àmbit del 

coneixement en el sentit, com s’ha pogut veure al llarg de l’informe, que no en tots els 

casos la informació de què es disposa és suficient per arribar a conclusions fermes, per 

la qual cosa també hem volgut incidir en propostes de millora a aquest nivell. En aquest 

aspecte, i com podreu veure a continuació, també hem intentat classificar aquests 

“buits” informatius segons es tracti de dades antigues, dades incompletes o dades 

absolutament inexistents.  

Les recomanacions són, doncs, les següents:  

En l’àmbit del coneixement 

Ampliar/actualitzar la base de coneixements sobre les persones amb discapacitat física i 

sensorial a Barcelona en les següents qüestions: 

1. Relacions entre discapacitat, pobresa i gènere (dades  antigues). 

2. Grau de la discriminació directa i indirecta que les persones amb discapacitat 

perceben des d’un punt de vista global i també en àmbits concrets (treball, 

habitatge, educació i salut) i en funció també del gènere (dades inexistents).  

3. DRET AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT: Percentatge d’edificis, 

equipaments i instal·lacions públiques o de pública concurrència que són 

físicament accessibles (dades incompletes). 

4. DRET AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT: Percentatge d’instal·lacions i 

serveis privats oberts al públic que són accessibles (dades incompletes).  

5. DRET A LA CULTURA: Grau d’accessibilitat dels teatres i cinemes de la ciutat 

(dades incompletes). 

6. DRET AL LLEURE: Grau d’accessibilitat dels monuments i espais turístics  

(dades incompletes).  

7. DRET A L’ESPORT: Grau de participació dels homes i les dones amb 

discapacitat en les activitats esportives (dades antigues). 

8. DRET AL TREBALL: Condicions de treball en els Centres Especials 

d’Ocupació (dades inexistents). 

9. DRET AL TREBALL: Taxes locals d’activitat, ocupació, atur i temporalitat, 

percentatge de treballadors i treballadores amb discapacitat en el mercat laboral 

ordinari, salaris mitjans que perceben, percentatge de persones amb discapacitat 

que s’han beneficiat d’adaptacions en el seu lloc de treball o d’altres mesures de 

suport a l’ocupació en termes, també, de gènere (dades antigues o inexistents). 

10. DRET AL TREBALL: Grau de compliment de la LISMI en les empreses 

públiques i privades de la ciutat afectades (dades incompletes). 

11. DRET A L’HABITATGE: Percentatge de llars amb persones amb discapacitat 

que viuen en edificis amb dificultats d’accés (barreres externes) (dades 

inexistents). 
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12. DRET A L’HABITATGE: Percentatge de persones amb discapacitat amb 

dificultats per moure’s dins del seu habitatge (barreres internes) (dades 

inexistents). 

13. DRET A L’EDUCACIÓ: Nivells educatius de les persones amb discapacitat que 

viuen a Barcelona en funció del gènere i d’altres factors (tipus de discapacitat, 

grau d’afectació, edat,...) (dades inexistents). 

14. DRET A L’EDUCACIÓ: Percentatge de persones amb discapacitat que poden 

haver-se sentit obligades a seguir règims especials d’educació (dades 

incompletes). 

15. DRET A L’EDUCACIÓ: Grau d’accessibilitat de les escoles públiques i 

concertades de Barcelona més enllà de la informació actual (dades incompletes). 

16. DRET A LA SALUT: Percepció que les persones amb discapacitat tenen de la 

seva salut en funció del gènere i d’altres factors (tipus de discapacitat, grau 

d’afectació, edat,...) (dades inexistents). 

17. DRET A LA SALUT: Grau de satisfacció de les persones amb discapacitat pel 

que fa a les ajudes rebudes o no rebudes en matèria de salut i d’assistència 

(dades inexistents). 

18. DRETS DE LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA: Dades sobre les persones 

amb dependència afectades pels retards en el calendari previst (dades antigues).  

19. DRET A NO PATIR MALTRACTAMENTS: Dades sobre maltractaments de 

les persones amb discapacitat en funció del gènere i d’altres factors (tipus de 

discapacitat, grau d’afectació, edat, els àmbits en què es poden haver produït...)  

(dades inexistents). 

En l’àmbit del dret al transport i a la mobilitat 

1. Prosseguir i calendaritzar les obres inacabades: instal·lació de semàfors sonors, 

adaptació de les parades d’autobús a les persones amb discapacitat física, 

instal·lació de pantalles adaptades d’informació a l’usuari a les parades 

d’autobús, instal·lació d’ascensors i d’encaminaments podotàctics en les 

estacions de metro pendents... 

2. Instar les administracions competents a millorar l’accessibilitat dels Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya i de la Renfe. 

3. Completar, i/o vetllar, en funció de la seva titularitat, per l’accessibilitat dels 

edificis, equipaments o instal·lacions públiques o de pública concurrència de la 

ciutat. 

4. Sensibilitzar i ajudar els comerços de Barcelona perquè realitzin obres 

d’adaptació física.    

En l’àmbit del dret a la cultura 

1. Prosseguir les mesures d’accessibilitat física i comunicativa en favor de les 

persones amb discapacitats visuals i auditives en els museus, biblioteques i 

teatres de la ciutat. 

2. Completar l’accessibilitat de les pàgines web de les biblioteques municipals. 

En l’àmbit del dret al lleure i a l’esport 

1. Posar en marxa un pla d’accessibilitat dels parcs i jardins de la ciutat que 

programi la seva adaptació gradual.  

2. Incrementar el nombre d’àrees de jocs infantils integradors i accessibles. 
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3. Garantir i/o vetllar, en funció de la seva titularitat, per l’accessibilitat dels espais 

i monuments turístics de la ciutat i ampliar el nombre de places accessibles a 

persones en cadira de rodes en els autobusos turístics per tal que en cada viatge i 

vehicle hi puguin juntes anar més d’una persona en aquesta condició.  

4. Completar l’accessibilitat dels centres esportius municipals. 

5. Crear serveis especialitzats complementaris d’oci i lleure dins de la xarxa 

pública que hi permetin l’accés de persones amb diferents tipologies de 

discapacitat. 

En l’àmbit del dret a la participació/informació 

1. Promoure una major participació de les persones amb discapacitat en els espais i 

processos participatius transversals.  

2. Instar el govern central perquè prengui mesures per garantir que les persones 

amb discapacitat visual disposin de material en braille per poder votar soles en 

les eleccions municipals.  

3. Completar l’accessibilitat del portal web de l’Ajuntament de Barcelona. 

4. Prosseguir les realitzacions inacabades en matèria d’accessibilitat comunicativa: 

edició de fulls informatius en braille, incorporació del llenguatge de signes i de 

pictogrames i l’ús de pantalles en actes públics municipals, subretolació d’espais 

informatius i traducció al llenguatge de signes a BTV... 

En l’àmbit del dret al treball 

1. Prosseguir i/o intensificar les mesures municipals preses en favor de l’ocupació 

de les persones amb discapacitat i en contra de la seva discriminació amb un 

accent especial en les dones amb discapacitat, doblement discriminades: fixació 

de quotes de reserva, contractació d’empreses implicades en la inserció laboral 

de persones amb discapacitat, assessoraments, cursos de formació, 

contractacions públiques, realització d’itineraris individuals,... 

2. Vetllar pel compliment de la LISMI tant en el si de la mateixa estructura 

municipal com pel que fa a les empreses pròpies, contractades i participades. 

3. Cooperar amb els sindicats per tal d’obtenir dades sobre la situació laboral i el 

gaudi de drets tant en el món del treball protegit (Centres especials de treball) 

com en l’empresa ordinària. 

En l’àmbit del dret a l’habitatge 

1. Prosseguir i si s’escau ampliar les mesures preses en favor del dret a l’habitatge 

de les persones amb discapacitat atesa la seva insuficiència en termes del 

nombre actual d’habitatges públics assequibles i accessibles, i tant en termes de 

nova construcció com de rehabilitació d’edificis i habitatges antics, per tal de 

garantir una oferta pública suficient. 

2. Assegurar que els habitatges de protecció oficial siguin assequibles a les 

persones amb discapacitat que ho necessitin flexibilitzant els llindars econòmics 

inferiors i superiors d’accés en reconeixement del greuge econòmic comparatiu 

que aquestes persones pateixen en relació amb les persones sense discapacitat. 

3. Generar una base de dades sobre habitatges socials adaptats de lloguer que en 

cas de quedar buits fossin adjudicats a altres persones amb dificultats motrius 

que ho necessitessin.  
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4. Analitzar, en funció de la població de persones amb discapacitat de cada 

districte, la possibilitat de crear vivers d’habitatges d’inclusió per a aquelles 

persones amb discapacitat en risc o situació de pobresa, especialment aquelles 

amb greus o severs afectacions de salut. 

5. Vetllar pel compliment dels requisits d’accessibilitat dels nous habitatges que es 

construeixen en el mercat lliure. 

En l’àmbit del dret a l’educació 

1. Vetllar perquè l’educació especial es limiti als casos més severs de discapacitat 

per tal que es compleixi plenament el principi del dret a l’educació inclusiva. 

2. Vetllar perquè l’educació inclusiva disposi dels recursos necessaris per 

respondre a les necessitats i circumstàncies de l’alumnat amb discapacitat, de 

manera que es pugui garantir una educació de qualitat per a tot l’alumnat. 

En l’àmbit del dret a la salut 

1. Prosseguir i ampliar els serveis existents en favor del dret a la salut i a 

l’assistència de les persones amb discapacitat: centres residencials, assistència 

domiciliària, alarmes telefòniques,... 

2. Eliminar les barreres físiques que encara puguin subsistir (lliteres per a revisions 

ginecològiques, aparells per a radiografies, bàscules no adaptades,etc.) per 

garantir la plena accessibilitat als serveis sanitaris.  

En l’àmbit del dret a l’autonomia personal i a la vida independent 

1. Corregir els incompliments i retards actuals dels compromisos adquirits en el 

marc de la Llei de la Dependència. 

2. Cobrir els dèficits observats en termes de places residencials i de nombre 

d’hores d’assistència domiciliària. 

En l’àmbit del dret a no patir maltractaments 

1. Instaurar algun mecanisme o unitat de seguiment dels maltractaments contra 

persones amb discapacitat a l’estil dels existents en el cas de la violència de 

gènere. 
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