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1. INTRODUCCIÓ

1.1. La societat
La societat europea experimenta un creixent envelliment de la població. A Espanya
existeixen més de set milions de persones més grans de 65 anys, que representen el
17% de la població total. En l’actualitat, a l’estat viuen quasi quatre milions de
persones amb alguna discapacitat o amb limitacions que han generat o poden arribar a
generar discapacitats, la qual cosa, expressat en termes relatius, representa un 9 % de
la població total. D’acord amb les dades del Instituto Nacional de Estadística.
Cal destacar que l’indicador més freqüent entre les persones amb algun problema de
mobilitat és la dificultat per a desplaçar-se fora de la llar, que afecta a un 60 % de les
persones amb discapacitats més grans de 6 anys, seguit de la discapacitat per a
realitzar tasques de la llar i d’altres relacionades amb la motricitat. Li segueixen en
importància quantitativa les discapacitats relacionades amb la vista i l’oïda, mentre que
les discapacitats per a tenir cura d’un mateix, per a aprendre, relacionar-se i
comunicar-se tenen una prevalença sensiblement menor.
Davant d’aquest escenari hem de reflexionar i tenir en compte que a més tots, durant
el nostre procés vital, des del naixement a la mort, viurem etapes en les que tindrem
problemes de mobilitat, d'interacció amb l'espai.

1.2. La Ciutat per a tothom
Com s’ha explicat anteriorment, és imprescindible encarar una nova etapa del Pla
d’Accessibilitat amb l’objectiu de que la ciutat de Girona ha de ser per a tothom,
coneixent el que passa en el territori, les veritables necessitats dels veïns, tenint
especial atenció amb els col · lectius de persones amb discapacitat, i considerant que
la ciutat rep cada dia centenars de persones de poblacions veïnes i també turistes,
aquests últims cada vegada en major proporció.
Així, abordar un Pla d’accessibilitat és afrontar un compromís amb tots els habitants de
ciutat i també amb les generacions futures, entenent que l’ús de l’espai públic és un
dret ciutadà; en ell coincideixen i s’expressen diversos col·lectius socials, culturals,
d’edat i de gènere diferent.
Per això, el dret a l’accessibilitat en l’espai públic és també un dret ciutadà.
L’accés a l’espai públic representa, a més, accessibilitat a la informació i intercanvi,
accessibilitat a les oportunitats, accessibilitat a la formació i a la ocupació i
accessibilitat a les ofertes urbanes.

1.3. Un Pla fet a mida
Aquest Pla d’accessibilitat, és un pla particularitzat i adequat a l’escala i situació de la
ciutat, tenint en compte en detall l’estat actual i preveient el seu desenvolupament
futur.
2

Revisió i actualització del Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona
VOLUM I – ESTAT ACTUAL , DIAGNÒSTIC I PROPOSTA

És tasca del Pla d’accessibilitat proposar les intervencions i els criteris necessaris que
calgui implementar en l’àmbit de la via pública.

2. ACCESSIBILITAT, MOBILITAT I SEGURETAT VIAL, URBANES

2.1. Accessibilitat
El concepte de accessibilitat sorgeix amb una connotació positiva en eliminar els
termes d’adaptació, practicabilitat o supressió de barreres arquitectòniques.
Amb el pas del temps s'han anat modificant els conceptes, primer es parlava de
supressió de barreres arquitectòniques, posteriorment d’accessibilitat universal, avui
de disseny per a tots aplicat als espais públics urbanitzats.

2.2. Accessibilitat i mobilitat
Accessibilitat i mobilitat són conceptes complementaris. Moure’s, traslladar-se o
desplaçar-se amb facilitat s’ha de poder realitzar de manera autònoma. La mobilitat en
les ciutats es manifesta en diferents maneres de desplaçar-se: a peu, en bicicleta, en
transport públic i en vehicle particular, entre d’altres.
Els desplaçaments a peu, en sectors en els que l’escala ho permet, adquireixen cada
cop major rellevància perquè es tracta d’una manera de desplaçar-se que possibilita
una relació més estreta entre els veïns, a més de ser una forma de desplaçament
sostenible i saludable.
L’ús de la bicicleta es conforma com un altre de les maneres de desplaçar-se a
fomentar, sempre i quan la topografia de la ciutat ho permeti.
Igualment, és important comptar amb un transport públic adequat i accessible ja que
d’aquesta manera es podrà disminuir l’ús del vehicle particular amb els conseqüents
beneficis per a la ciutat, tals com la reducció de la congestió, de la contaminació
ambiental, dels problemes d’aparcament i de l’ocupació de l’espai públic, solucions
que repercutiran en la reutilització dels llocs de trobada que són els carrers, moltes de
les que es troben actualment col·lapsades pel vehicle particular en detriment del
vianant.
L’accessibilitat, per tant, és una eina imprescindible per aconseguir aquesta
transformació i abastar un equilibri en la nostra ciutat, pensant en els problemes d’avui
i preveient els del futur.

2.3. Accessibilitat, mobilitat i seguretat vial
Tot i seguir abordant per separat la accessibilitat, la mobilitat i la seguretat vial,
urbanes, són components inseparables del disseny urbà.

El pes que en la definició del territori en l’àmbit de la via pública té la materialització
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dels guals de vianants és tal que afecta la totalitat del disseny de la "U" urbana, el
carrer, en el seu conjunt.

Es de cabdal importància entendre que es tracta de moviments de persones i
mercaderies que interactuen en un mateix àmbit, a partir de dos tipus de tràfics ben
definits: el de vianants i el vehicular.

Materialitzats pels itineraris de vianants i vehicles que interactuen a manera de dues
trames superposades generant punts d'encreuament i d’intersecció, s'ha de tenir molta
cura en el disseny, manteniment i gestió.

3. ANTECEDENTS
3.1. Pla d’Accessibilitat a la via Pública
El 13 d’Octubre de 1998 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprova definitivament el Pla
d’Accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via
pública de la ciutat de Girona. Aquest Pla contempla les actuacions en 10 fases i una
prèvia.

3.2. Actuacions en matèria d’Accessibilitat
No obstant la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Fundació Once per a la
cooperació i integració social de les persones amb minusvàlides en accessibilitat es
remunta a l’1 de juliol de 1994 quan ambdues entitats subscriviren el primer conveni
per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i prestació de srveis per a les persones
amb alguna minusvalidesa. Aquest conveni finançava l’execució de obres en edificis,
via pública i sonorització dels primers semàfors de la ciutat per un valor de 66 milions
de pessetes.
A partir de l’aprovació del Pla d’accessibilitat en la via pública la col·laboració entre
l’Ajuntament de Girona, “El Instituto de Mayores y Servicios Sociales” (IMSERSO) i la
Fundació ONCE s’ha plasmat en els següents convenis per al desenvolupament del
PLA:
-

-

-

-

Any 2000, per a la realització de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública per un valor de 21.000.000 pessetes.
Any 2001, per a la redacció del projecte executiu de la segona fase del Pla
d’Accessibilitat en la via pública i el Pla d’Accessibilitat dels edificis de
l’Ajuntament de Girona, per un valor de 8.346.337 pessetes.
Any 2002, per a la realització de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques en la via pública de la segona fase del Pla d’Accessibilitat per
un valor de 119.483,70 €.
Any 2004, per a la realització de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques en la via pública de la tercera fase del Pla d’Accessibilitat per
un valor de 186.927,68€. La seva execució es va prolongar fins l’any 2005.
Any 2007, per a la realització de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques en la via pública de la quarta fase del Pla d’Accessibilitat per
un valor de 146.836,52€.
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Les actuacions en matèria d’accessibilitat també s’han aplicat a la via pública en tots
els projectes de reforma o nova construcció dels espais públics de la ciutat.
A partir de l’any 2005 l’Ajuntament de Girona inicia altres línies d’actuació:
-

-

-

Projectes específics per garantir l’accessibilitat en els itineraris a escoles de
educació infantil i primeria. Aquestes actuacions són integrals i inclouen la
supressió de les barreres arquitectòniques , la seguretat dels vianants
mitjançant la pacificació del trànsit i la visibilitat dels usuaris de la via pública.
Les brigades munciapals destinen un equip a satisfer les peticions que
persones amb minusvalidesa han sol·licitat tant en rebaixes de voreres com
senyalització d’aparcaments específics.
Adaptacions de parades d’autobús . S’han col·locat bancs, plataformes i s’han
ampliat les voreres en moltes parades. En el primer trimestre de l’any 2011 s’ha
implantat el sistema de ajuda a l’explotació de la flota d’autobusos. Aquest
sistema inclou altaveus en 39 parades que es poden activar amb un
comandament a distancia Ciberpas.

3.3. Ordenances Municipals
L’Ajuntament de Girona disposa d’Ordenances de convivència ciutadana i via pública
aprovat l’any 1996. Aquesta ordenança regula de manera integral els usos de l’espai
públic.

3.4 Àmbit d’actuació del Pla del 1998

Itineraris proposats al Pla d’accessibilitat aprovat 1998
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Itineraris executats del Pla d’accessibilitat del 1998

3.5. Àmbit d’actuació de la revisió i actualització del Pla del gener del 2013

Itineraris estudiats en la revisió I l’actualització del Pla del 2013
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4. ÀMBIT D’ESTUDI

4.1. Necessitat de la revisió i actualització del Pla de accessibilitat de la via
pública
Durant el procés continu de transformació de l’espai públic en una ciutat hem de tenir
en compte que aquest no pot realitzar-se sense comptar amb una visió de conjunt i
sense disposar d’un diagnòstic de l’estat actual que permeti detectar possibles
disfuncions, com així també verificar el compliment dels objectius que es vénen fixant
periòdicament.
Cal detectar la problemàtica de cada cas, proposar les intervencions en cada àmbit
d’estudi i programar-les d’acord amb el grau de prioritat establert, a més de conèixer el
cost de la intervenció i aplicar el procediment de gestió més adequat amb l’objectiu
d’optimitzar al màxim les accions municipals.

4.2. Objectius
Per aconseguir que aquest procés de transformació de l’espai públic tingui èxit cal
considerar els següents objectius:
- Disposar d’un instrument flexible i dinàmic que faci possible la transformació de la
ciutat de cara al futur, a partir d'un anàlisi de l'estat actual exhaustiu, realitzat punt a
punt.
- Disposar d’un programa d’intervencions que permeti al municipi establir prioritats
d’acord a criteris predefinits amb l’objectiu de dur-les a terme.
- Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per tal d’optimitzar al màxim les
intervencions municipals.
- Considerar les necessitats municipals, les capacitats d’inversió i els recursos
humans disponibles per a que el Pla pugui ser assumit pel municipi.
- Fomentar la formació i unificació de criteris a responsables i tècnics del municipi.

4.3. Criteris a tenir en compte per al Pla d'actuació de la via pública
Els criteris adoptats per a l'estudi de la via pública són els següents:

-Estudi de la totalitat del territori.

-Anàlisi específics a partir dels suggeriments i necessitats manifestades tant pels
tècnics i responsables polítics municipals, com dels col·lectius de persones amb
discapacitat.
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-Tenir en compte tot el desenvolupat en matèria de accessibilitat i disseny urbà per
l'ajuntament de Girona fins al dia d'avui.

5. INSTRUMENTS
5.1. Bases de preus
Per a la valoració de les intervencions en els diferents àmbits, s’utilitza una base de
preus ajustada als preus de Catalunya.
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