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L’Observatori de la Discapacitat Física -ODF- és un centre de recerca, 
impulsat per l’Associació Amputats Sant Jordi (entitat federada a Cocemfe 
Catalunya) i amb la col·laboració tècnica de l’Observatori del Tercer Sector, 
que té per finalitat oferir dades dinàmiques sobre la realitat de les persones 
amb discapacitat física per tal de promoure la defensa dels seus drets, d’a-
cord amb l’establert en l’article 49 de la Constitució Espanyola, la Llei de la 
Dependència i la convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitat. 

Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal.
Observatori del Tercer Sector
http://observatoritercersector.org/

Imatges: les fotografies d’aquest monogràfic són propietat de l’Associació 
Amputats Sant Jordi.

Aquesta publicació està pensada per a la seva màxima difusió. S’autoritza 
la seva distribució, còpia i reutilització sempre que es faci sense ànim de lu-
cre i reconeixent l’autoria.
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Les persones amb discapacitat física s’enfronten en el seu dia a dia a diferents tipus de barreres que dificulten la se-
va autonomia personal i el desenvolupament d’una ciutadania plena. Des de l’ús dels transports públics a l’accés al 
mercat laboral es poden trobar dades que indiquen que, tot i que s’estan donant avanços en aquesta matèria enca-
ra queda camí per recórrer. De fet, així es feia palès en el monogràfic #1 de l’Observatori de la Discapacitat Física 
dedicat a la ‘Percepció social de la discapacitat física’ on es recullen dades sobre percepció pel que fa a 
l’accessibilitat dels espais.  

En aquest segon monogràfic es vol aprofundir en la realitat de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat 
física. Per fer-ho, s’aporten noves dades sobre les barreres físiques dels entorns i també dades que fan referència a 
altres dificultats que van més enllà de les espacials. Es tracta de les barreres socials, un tipus d’obstacles sovint 
invisibles, que tenen a veure amb les dificultats d’accés a determinades esferes socials, com el mercat laboral o el 
món acadèmic, i que dificulten la plena integració de les persones amb discapacitat física. Però, abans de tot, es vol 
contextualitzar la qüestió de la discapacitat en el nostre entorn, aportant dades del nombre de persones 
reconegudes amb discapacitat física a Catalunya i reflexionant sobre l’evolució del propi concepte de discapacitat.  

El monogràfic s’ha elaborat a partir de tres estudis, dos dels quals fan referència als problemes d’accessibilitat en 
entorns escolars i un tercer informe que presenta els resultats d’una enquesta a usuaris i potencials usuaris de 
l’Associació Amputats Sant Jordi, duta a terme el 2013 per l’empresa GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública). La informació recollida d’aquests estudis es complementa, en alguns casos, amb dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya i de l’Enquesta de Població Activa (per a més informació consultar la fitxa tècnica).

Introducció
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1 En els darrers anys el 
nombre de persones amb 
discapacitat física ha 
crescut significativament. 
Sembla que es tracta d’un 
creixement lligat a 
l’augment de la esperança 
de vida. 
Sigui com sigui, el fet és 
que aquest nou escenari 
planteja un repte com a 
societat: Com considerem 
la discapacitat? És 
quelcom individual o una 
realitat compartida?   

Les persones amb 
discapacitat física
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Persones amb discapacitat a Catalunya

Segons dades de l’Idescat, l’any 2012 hi havia 490.133 persones reco-
negudes legalment amb discapacitat a Catalunya. D’aquestes perso-
nes, més de la meitat, 286.226 en concret, tenien una discapacitat físi-
ca. És a dir, el 58% de les persones amb reconeixement legal de disca-
pacitat tenien una discapacitat física. Les xifres, també de l’Idescat, 
mostren un augment d’aquest col·lectiu des de l’any 2002. En només 
10 anys, el nombre de persones amb discapacitat física ha crescut un 
68%.

Les dades sobre discapacitat física inclouen dos tipus de discapacitat 
reconegudes: motòrica i física no motòrica.

Aquest creixement progressiu en la darrera dècada sembla tenir una 
relació directa amb l’augment de l’esperança de vida, que en el mo-
ment de nèixer es situa en 82,65 anys de mitjana (dades també de l’a-
ny 2012). 

A l'analitzar les dades de persones amb discapacitat a Catalunya per 
grups d’edat, s’observa que l’interval on més augmenta el nombre de 
persones amb discapacitat és el de 75 anys i més, passant en 10 anys 
de 48.615 (any 2002) a 125.519 persones (any 2012). 
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Gràfic 1 Evolució del nombre de persones amb discapacitat a Catalun-
ya de 75 anys o més. Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Tot i que les dades del gràfic 1 fan referència a persones amb discapa-
citat en general -no específicament física- són indicatives de l’augment 
progressiu de persones amb discapacitat en edats tardanes.
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Evolucionant el concepte de discapacitat física

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Na-
cions Unides va definir la discapacitat l’any 2006 com: “el resultat de la 
individualitat -restriccions permanents en la mobilitat- en relació a 
les exigències que l’entorn planteja.”

Més enllà de les xifres, amb el pas dels anys el concepte de discapaci-
tat també ha anat evolucionant. No fa tant de temps que la discapacitat 
era una qüestió socialment invisible que sovint era reduïda a l’esfera fa-
miliar. Aquesta situació anava acompanyada per una manca de cons-
ciència social sobre la realitat quotidiana de les persones amb discapa-
citat. El desconeixement generava incerteses, fins i tot pors, que sovint 
portaven a situacions d’exclusió social o aprofundien en aquesta.

Les reivindicacions del mateix col·lectiu, el rol de les entitats del tercer 
sector així com d’altres agents compromesos han afavorit un canvi en 
la forma de concebre la discapacitat. Aquesta ha passat d’estar centra-
da en l’individu a posar el focus d’atenció en la seva dimensió social, és 
a dir, en l’entorn en el qual es desenvolupa la persona. Les restriccions 
o limitacions personals són només una part de la qüestió i les dificultats
externes, ja siguin físiques o socials, són l’altre variable de la que depèn 
la participació activa de les persones amb discapacitat en la societat. 

“És la societat en el seu con-
junt qui ha d’adaptar-se a la 
diversitat dels seus membres 
introduint les modificacions 
ambientals necessàries per 
garantir la plena participació 
de les persones amb discapa-
citat en totes les àrees de la 
vida” (CEMFIS i Associació 
Amputats Sant Jordi). 

L’evolució del concepte de discapacitat planteja reflexions profundes al 
voltant de la corresponsabilitat social en la construcció de models so-
cials inclusius d’acord amb el respecte i la defensa dels drets humans i 
amb principis i valors que afavoreixin l’autonomia personal.

Aquesta evolució és una primera passa necessària per transformar la 
manera d’entendre la diferència. Però cal que això es tradueixi en noves 
formes de viure i conviure, de respectar i fer respectar els drets de totes 
les persones i de garantir la participació de tothom. Al cap i la fi, es trac-
ta d’aspectes que intervenen de forma directa en la qualitat de vida de 
les persones.

Si bé és cert que l’augment progressiu de persones amb discapacitat in-
terpel·la aquest debat, no és menys cert que no es tracta de majories o 
minories. Un societat plural i inclusiva acull i respecta els drets de tots 
els seus membres, independentment de la seva condició, sexe, edat, 
ideologia, etc.
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El grau d’integració de les persones en la societat pot considerar-se 
des de diferents punts de vista. Potser un dels més interessants és 
aquell viscut en primera persona. És a dir, la valoració per part de per-
sones amb discapacitat física del que consideren el seu grau d’integra-
ció en la societat.

Segons dades extretes de l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els poten-
cials usuaris de l’Associació Amputats Sant Jordi’, gairebé la meitat de 
les persones enquestades -el 44%- valora positivament el grau d’inte-
gració a la societat de les persones amb discapacitat. No obstant això, 
el 27% en fa una valoració negativa.

Participació social

Gràfic 2 Com valora el grau d’integració a la societat de les persones 
amb una discapacitat igual o similar a la seva?

Molt bé
9%!

Bé 
35%

Ni bé ni 
malament

23%

Malament
20%!

Molt 
malament

7%

NS/NR
6%

No
65%!

Sí
33%

NS/NR
2%!

Gràfic 3 En alguna ocasió s’ha sentit discriminat/da a causa de la seva 
discapacitat?

Una altre element a tenir en compte és la percepció pel que fa a la discri-
minació. El 33% de les persones enquestades manifesta haver-se sentit 
en alguna ocasió discriminat/da a causa de la seva discapacitat.

S’entén per discriminació per motius de discapacitat: qualsevol 
distinció o exclusió que tingui el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar 
o deixar sense efecte el reconeixement o exercici de tots els Drets
Humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, 
social, cultural... 



8

Aprofundint en els entorns on es perceben les situacions de discrimina-
ció, segons dades de l’Associació Amputats Sant Jordi, una tercera part 
dels/les entrevistats/des afirma haver-se sentit discriminat/da a causa de 
la seva discapacitat, sent l’àmbit laboral on les persones se senten més 
vulnerables i seguit per actuacions desagradables de les persones de 
l’entorn. 

Aquests resultats semblen deixar palés les dues dimensions de la disca-
pacitat, física i social. En els següents capítols s’analitza amb detall 
aquests dos tipus de barreres i com es tradueixen en la realitat quotidia-
na de les persones amb discapacitat.

Situacions de discriminació

Gràfic 4 Quin tipus de discriminació va patir (l’última vegada)?

 El nombre de persones amb discapacitat física a Catalunya 
ha augmentat un 68% en 10 anys (entre 2002 i 2012), i represen-
ten el 58% del total de persones amb discapacitat.

 Aquest augment significatiu sembla mantenir una relació 
amb l’increment de l’esperança de vida que, en 2012, es situa 
en els 82 anys aproximadament. Sigui com sigui, planteja un 
repte com a societat democràtica, de dret i inclusiva.

 En les darreres dècades el concepte de discapacitat física ha 
evolucionat, passant d’un plantejament individual a posar el fo-
cus d’atenció en la seva dimensió social.

  Les reivindicacions del propi col·lectiu, el rol de les entitats 
del tercer sector així com d’altres agents compromesos han afa-
vorit un canvi en la forma de concebre la discapacitat.

 La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat 
de les Nacions Unides va definir la discapacitat l’any 2006 com 
el resultat de la individualitat en relació a les exigències que 
l’entorn planteja.

 El 44% de persones amb discapacitat (participants en l’en-
questa de l’Associació Amputats Sant Jordi) valora bé o molt bé 
el grau d’integració de les persones amb discapacitat en la so-
cietat.

En resum
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Mala atenció mèdica
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Poc respecte a les normes d'integració social

Problemes amb el transport públic

Falta de respecte amb l'aparcament

No poder accedir a establiments o rebre un tracte inadequat

Rebuig de la gent

La gent em mira

La gent em diu coses desagradables

Discriminació laboral



2 Sabem que les barreres a 
què s’enfronten les 
persones amb discapacitat 
no són només físiques sinó 
que existeixen també 
obstacles i traves socials 
que dificulten l’exercici 
dels drets i limiten la 
participació en diferents 
assumptes de la vida 
quotidiana. Però, 
exactament, de què parlem 
quan diem barreres 
socials? En què 
consisteixen? 

Barreres socials en 
la vida quotidiana
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Entorns de participació social

Gràfic 5 Quin creu que és l’àmbit on hi ha més dificultats per a la integra-
ció de les persones amb una discapacitat igual o similar a la seva?

3%
1%
2%
3%
3%

14%
22%

25%

Cap
Tots

Altres
Problemes personals o psicològics

Econòmic
Entorn social

Mobilitat 

Entorn laboral i educatiu

Les barreres es poden definir 
com qualsevol impediment, tra-
va o obstacle que limita o impe-
deix l'accés, utilització, gaudi o 
interacció de manera digna 
còmoda i segura amb l'entorn.

Les persones es desenvolupen i enriqueixen en gran part a través d’es-
pais de relació i participació social. Un espai destacat és la família i 
l’entorn més proper, on s’estableixen relacions d’amistat, emocionals i 
afectives. Però també hi ha d’altres esferes, com el món laboral i l’a-
cadèmic, la vida associativa, el lleure, el món polític, etc. 

Les barreres socials fan referència a les dificultats per accedir i gaudir 
a un o més entorns de participació i desenvolupament humà. Les res-
triccions en l’accés a aquests espais limita la igualtat d’oportunitats i el 
dret a gaudir d’una vida plena.  

Aquest estudi va preguntar a més de 500 persones que tenen una ampu-
tació, o discapacitat similar, sobre diferents aspectes de la seva vida 
quotidiana. No es tracta per tant d’una enquesta realitzada al conjunt de 
persones amb discapacitat física de Catalunya però ofereix una visió ex-
tensa pel que fa als entorns de participació social i la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat física.

Una de les principals idees que es desprèn de l’enquesta és que hi ha 
tres espais de participació que clarament es consideren de difícil accés. 
Es tracta de l’entorn laboral i educatiu, de temes relacionats amb la mo-
bilitat i de l’entorn social. En aquest capítol s’aprofundeix en aquests 
tres temes tot escollint alguns indicadors d’interès que permetin conèi-
xer millor les barreres socials.

Per entendre quines són les barreres socials a què s’enfronten diària-
ment les persones amb discapacitat física, com ja s’ha avançat, s’ha 
volgut prendre informació en primera persona. Les dades que es pre-
senten en aquest capítol han estat extretes de l’enquesta ‘El perfil 
dels usuaris i els potencials usuaris de l’Associació Amputats Sant Jor-
di’ (2013). 
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L’àmbit laboral és un dels espais que presenta més dificultats en ter-
mes d’accés i integració. El 29% de les persones enquestades valora 
malament o molt malament la seva situació professional. 

Entorn laboral

Gràfic 6 En el seu cas concret, com valora la seva situació en relació a 
l’àmbit laboral: molt bé, bé, ni bé ni malament, malament o molt mala-
ment?

Gràfic 7 Per quin motiu no treballa actualment? 
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8%!

Bé 
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Del total de persones enquestades, el 74% no treballa enfront un re-
duït 26% que sí que té feina. Les persones que no treballen apunten 
diverses raons de la seva situació però la majoria considera que no pot 
treballar a causa de la seva condició -52%-. 

Les opcions de resposta són: ‘Perquè no hi ha feina per a la gent amb 
la meva condició’, ‘Estic a l’atur, no hi ha feina per a ningú’ i ‘Perquè no 
puc treballar a causa de la meva condició’; les altres categories han es-
tat respostes espontànies de les persones enquestades. 

En aquesta pregunta no es recullen les respostes de les persones ma-
jors de 64 anys, ja que s’ha considerat que un dels principals motius de 
no treballar és la jubilació. 

Altres 
9%

Estudiants
11%

Estic a l'atur, 
no hi ha feina 
per a ningú

14%

Perquè no hi 
ha feina per la 

gent amb la 
meva 

condició
14%

Perquè no 
puc treballar 
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Accés al mercat laboral

Gràfic 8 Situació laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya, 
2012. Font: Instituto Nacional de Estadística.

En conjunt, dels resultats de l‘enquesta es desprèn que la percepció ten-
deix a ser negativa quan es pregunta per les dificultats laborals de ma-
nera individual i més positiva quan es pregunta sobre el conjunt del 
col·lectiu. 

Malgrat això, les dades de l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que 
les dificultats laborals del col·lectiu de persones amb discapacitat en re-
lació a les persones sense discapacitat són evidents, fins i tot, atenent a 
la situació de crisi econòmica. 

L’any 2012 a Catalunya, el 81% de persones sense discapacitat esta-
ven actives enfront un reduït 35% en el cas del col·lectiu amb discapaci-
tat.  

Per població activa s'entén les persones que s'han integrat al mer-
cat de treball. Es tracta d'aquelles persones que es troben en edat 
laboral -entre 16 i 64 anys- i que, o bé treballen en una ocupació re-
munerada (població ocupada), o bé es troben en plena cerca d'ocu-
pació (població a l’atur).

Pel que fa a la taxa d’atur, aquesta és 8 punts més elevada per a les 
persones amb discapacitat. Sembla evident la desigualtat en l’accés al 
mercat laboral per a les persones amb discapacitat.

Gràfic 9 Taxa d’atur de persones amb discapacitat i sense a Espanya, 
2012. Font: Instituto Nacional de Estadística.
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Mobilitat: la conducció

Gràfic 11 Disposa (vostè o en el seu domicili) d’un cotxe sigui o no adap-
tat?

Sí, disposa 
de cotxe 
adaptat!
43%

Sí, disposa 
de cotxe 

no adaptat!
27%

No!
30%!

A l’hora de desplaçar-se, l’eliminació de barreres a l’entorn és fonamen-
tal per garantir la mobilitat de totes les persones. Un aspecte que sovint 
queda en un segon pla és l’accés a la conducció de les persones amb 
discapacitat física. Aquesta permet els desplaçaments de forma autòno-
ma, principalment en indrets on es dóna una inexistència d’alternatives 
com pot ser el transport públic. 

S’ha estimat oportú tractar aquest vessant de la mobilitat com una ba-
rrera social donat el component socioeconòmic de la mateixa. És a dir, 
els costos associats a l’adaptació dels vehicles és la primera barrera a 
superar per les persones amb discapacitat física. Aquestes dades es 
complementen en el següent capítol amb xifres sobre l’accessibilitat en 
els aparcaments. 

No!
32%

Sí!
68%!

Gràfic 10 Té carnet de conduir?

De l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris de l’Associa-
ció Amputats Sant Jordi’ es desprèn que la majoria de les persones en-
questades disposa de carnet de conduir -68%-.

No obstant això, les dades es redueixen fins al 43% quan es pregunta 
per la tinença d’un cotxe adaptat, que és el que fa accessible la conduc-
ció per a tots i totes. Els elevats costos vinculats a l’adaptació dels vehi-
cles impossibilita l’accés a aquests.
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Gràfic 12 En el seu cas concret, com valora la seva situació en relació als següents àmbits: molt bé, bé, ni bé ni malament, malament o molt malament?

La família és un entorn de relació fonamental per a totes les persones 
però no és l’únic. Les persones enquestades en l’estudi ‘El perfil dels 
usuaris i els potencials usuaris de l’Associació Amputats Sant Jordi’ 
valoren de forma positiva la seva situació familiar -el 89%-. Aquest 
percentatge disminueix segons s’obren les opcions de resposta cap a 
entorns externs. Les relacions laborals, com ja s’ha vist, així com les 
activitats esportives són els espais que han obtingut valoracions més 
negatives. 

Entre diferents àmbits de rela-
ció, la família i les relacions 
socials són les millors consi-
derades. En tots dos casos 
més del 75% dels enquestats 
les valoren com bé o molt bé.

Entorn social

14
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Entorn social i TICs

Gràfic 14 Equipament en TICs a la llar. Catalunya, 2013. Font: Institut 
d’Estadística de Catalunya.

Les dades s’han recollit en llars amb algun membre de 16 a 74 anys. 
Tot i que la metodologia de recollida de dades i els criteris de selecció 
de la mostra no són els mateixos per a persones amb discapacitat i po-
blació general, es pot establir certa comparació entre ambdós gràfics. 

En plena revolució tecnològica, l’accés i utilització de les TICs -tecnolo-
gies de la informació i la comunicació- són fonamentals per relacionar-
se amb el món que ens envolta. Les TICs permeten tenir accés a la 
informació, comunicar-se i establir noves vies de relació amb l’entorn.

L’existència de dispositius i aplicacions electròniques específiques per 
resoldre qüestions del dia a dia de persones amb discapacitat física ha 
afavorit l’avanç en l’autonomia personal de moltes persones. 

La majoria de les persones enquestades disposen de les tecnologies 
més habituals: connexió a Internet a casa, ordinador personal, correu 
electrònic i telèfon mòbil intel·ligent -smartphone-. Si aquestes dades 
es comparen amb la població general, no s’observen especials diferèn-
cies.

Gràfic 13 Em podria dir si disposa de...?

La bretxa digital fa referència a 
les desigualtats que es gene-
ren en relació al grau d’accés, 
ús i alfabetització de les tecno-
logies de la informació i la co-
municació.
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En resum

 L’entorn laboral i educatiu, junt amb la mobilitat i les rela-
cions socials són els tres àmbits on les persones amb discapa-
citat es senten més discriminades.

 L’àmbit laboral és un dels que presenta més barreres so-
cials segons la percepció de les persones amb discapacitat físi-
ca. El 29% dels enquestats i les enquestades valora negativa-
ment la seva situació laboral.

 Aquesta percepció es complementa amb dades sobre ocupa-
ció i activitat. Les persones amb discapacitat física estan 
menys representades en el mercat laboral i presenten una taxa 
d’atur 8 punts superiors a la mitjana.

 L’accés a un vehicle adaptat és un element a considerar en 
la mobilitat de les persones amb discapacitat física. El 46% de 
les persones enquestades disposa d’un cotxe adaptat.

 L’entorn familiar és el millor valorat pel que fa a les rela-
cions socials de les persones amb discapacitat -89% de les per-
sones enquestades-.

 L’ús de les TICs és habitual entre les persones amb discapa-
citat física i no hi ha diferències significatives respecte l’ús que 
en fa la societat en general.



3 Les barreres físiques en els 
entorns urbans es donen 
habitualment en espais  i 
edificis públics i/o espais 
privats, dificultant la 
mobilitat de les persones 
amb discapacitat física, 
gent gran, famílies amb 
nadons, etc.

En aquest bloc s’introdueix 
el marc normatiu i s’analitza 
l’accessibilitat en 15 
entorns escolars dels 
municipis de Barcelona i 
Santa Coloma de Gramenet.

Barreres físiques en 
la vida quotidiana 
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Barreres físiques

A Catalunya es va crear l’any 1995 un Codi d’Accessibilitat amb l’ob-
jectiu de promoure l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòni-
ques. Tot i així, la realitat mostra que les barreres físiques estan pre-
sents tant en espais interiors com exteriors. Recentment -a l’octubre 
de 2014- el govern català ha aprovat la Llei d’Accessibilitat per ‘re-
forçar la cohesió social, amb l’objectiu de construir una societat més 
inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, espe-
cialment per al mig milió de catalans amb discapacitat reconeguda’. 

Entitats del tercer sector representants del col·lectiu de persones amb 
discapacitat física, com Cocemfe Catalunya, han mostrat el seu males-
tar donat que, tot i els avenços que pot suposar un nou marc norma-
tiu, aquesta llei no segueix algunes de les prescripcions fonamentals 
de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Disca-
pacitat. A més, es va aprovar sense dotació pressupostària, fet que 
dificulta el seu desplegament.

Les barreres físiques o arquitec-
tòniques són “tots aquells impe-
diments, traves o obstacles físics 
que limiten o impedeixen la lliber-
tat de moviment de les perso-
nes” (Decret 135/1995 Codi d’Ac-
cessibilitat de Catalunya, del 24 
de març de 1995). 

Tal com apunta el Codi d’Accessibilitat, les barreres es poden 
diferenciar en tres grans grups:

 Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU): les que es 
troben a les vies i espais lliures d’ús públic.

 Barreres arquitectòniques en l’edificació pública o privada 
(BAE): les que es troben a l’interior dels edificis o en el seu 
accés. 

 Barreres arquitectòniques en els transports (BAT): 
aquelles pròpies dels mitjans de transport. 

Per conèixer i aprofundir en què es tradueixen les barreres físiques en 
el dia a dia a qualsevol ciutat, s’han pres els resultats d’un estudi realit-
zat per l’Associació Amputats Sant Jordi on s’analitza l’accessibilitat 
d’espais urbans pròxims a 15 centres educatius: 8 en el municipi de 
Santa Coloma de Gramenet i 7 a la ciutat de Barcelona. 

Els centres analitzats corresponen a escoles i instituts d’educació se-
cundària on l’associació ha realitzat activitats de sensibilització. Per 
tant, els resultats no necessàriament són representatius pel conjunt 
d’entorns pròxims a centres educatius d’aquests municipis. Malgrat 
això, en el cas de Santa Coloma, els instituts considerats són gairebé 
el total de centres d’educació secundària del municipi -al voltant del 
90%-. 
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Entorns escolars a Santa Coloma de Gramenet

Les següents infografies mostren que els espais urbans situats a les 
proximitats dels centres educatius analitzats no compleixen amb la con-
dició d’accessibilitat universal. 

En el cas de Santa Coloma de Gramenet, el 96% dels passos de via-
nants no estan correctament adaptats i presenten barreres arquitectòni-
ques. Per exemple, el paviment no està adequadament senyalitzat en el 
82% dels casos, la pendent del pas és excessiva i els pivots obstaculit-
zen la mobilitat dels vianants.  A més, el 100% de rampes i escales ana-
litzades no compleixen amb els requisits d’accessibilitat, ja que en cap 
cas es troba la senyalització de l’element en qüestió ni les baranes de 
suport. 

Per altra banda, en el 92% dels casos les voreres tampoc són accessi-
bles perquè cap dels clots dels arbres es troba cobert, situació que pot 
causar caigudes i dificultats de pas, i només el 30% de les voreres té 
les dimensions adients. En el cas dels semàfors, només el 7% són ac-
cessibles, ja que la gran majoria no disposen de senyals acústiques. 

Infografia 1 Accessibilitat en els entorns escolars a Santa Coloma de 
Gramenet. Font: Cemfis i Associació Amputats Sant Jordi, 2014.

Tot i que sovint passa desapercebut, per a les persones amb dificultat 
de mobilitat o mobilitat reduïda és fonamental que les dimensions dels 
espais urbans, les inclinacions de les rampes, la pavimentació i tot el 
que pot suposar una obstaculització del pas, compleixi amb els requisits 
d’accessibilitat per tal de garantir la seva plena autonomia.

D’altra banda, només el 8% dels contenidors estan ben situats i comp-
ten amb el disseny universal, això implica que la gran majoria dels conte-
nidors siguin inutilitzables per a les persones amb dificultats en la mobili-
tat. 

El mobiliari urbà i la manca de civisme també poden suposar un obstac-
le. La falta de civisme més habitual és deixar vehicles mal aparcats que 
impedeixen accedir al pas dels vianants. 

!
El 92%  dels contenidors estan 

mal ubicats i/o no són 
accessibles perquè no tenen el 
disseny universal, situació que 
provoca que algunes persones 

no els puguin utilitzar. 
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Entorns escolars a Barcelona

A la ciutat de Barcelona, l’accessibilitat a l’espai urbà en els entorns 
estudiats també presenta barreres, tot i que s’observa una lleugera 
millora en alguns dels ítems avaluats. No obstant això, el 76% dels 
passos de vianants analitzats presenten dificultats d’accés, com po-
den ser l’inexistent o incorrecte paviment senyalitzador en el 63% dels 
casos i la presència de pivots que obstaculitzen la mobilitat -24%-. 

A més, la gran majoria de passos no tenen semàfors o bé a aquests 
els manca el senyal acústic. En relació als arbres de la ciutat de Bar-
celona, en cap cas es troben ben coberts.

!
Cap dels arbres que es troben en 
els espais urbans analitzats tenen 

els clots ben coberts, fet que podria 
evitar accidents i/o facilitar la 

mobilitat de totes les persones.  

Infografia 2  Accessibilitat en els entorns escolars de la ciutat de Barce-
lona. Font: Associació Amputats Sant Jordi, 2014.

Per altra banda, els locals comercials propers als centres escolars no 
compleixen amb els requisits previstos en el Codi d’Accessibilitat i en 
el 100% dels casos avaluats hi ha problemes d’accés. 

En relació als aparcaments reservats, la totalitat dels casos analitzats 
presenta mancances d’accessibilitat, ja que no es respecta l’amplada 
necessària per a les maniobres d’una cadira de rodes. 

Els aparcaments 
accessibles per a 
tothom compten 
amb una amplada 
entre els cotxes 
q u e p e r m e t 
l’accés amb cadira 
de rodes, cotxes 
de nadó, etc.



21

Interiors dels centres educatius

L’associació Amputats Sant Jordi aporta també dades d’accessibilitat  a 
l’interior dels centres educatius estudiats. En aquest cas, s’analitzen els 
mateixos centres educatius: 8 de Santa Coloma de Gramenet i 7 de la 
ciutat de Barcelona. 

Dels 15 centres avaluats, en cap cas hi ha una senyalització correcta 
per accedir al seu interior. Tampoc cap dels centres està plenament 
equipat amb portes, rampes i escales adaptades per a l’accés a l’inte-
rior de l’edifici.

Una vegada dins del centre segueixen existint barreres. El 100% de les 
escales i les rampes interiors analitzades no compleixen amb els crite-
ris d’accessibilitat. En el cas de Santa Coloma, els sistemes d’obertura 
de les portes només estan adaptats en el 35% dels casos i el 57% en 
els centres de Barcelona. 

Tot i que es poden trobar ascensors i banys adaptats a la majoria de 
centres educatius, en cap cas es compleix amb l’accessibilitat univer-
sal perquè aquests no reuneixen els requisits necessaris per a l’ús 
efectiu de tot l’alumnat, ja que en algun punt es trenca la cadena d'ac-
cessibilitat. 

!
0% 

!

Banys 
accessibles 

 A Catalunya es va crear un Codi d’Accessibilitat l’any 1995 
però que no acompleixen molts entorns.

  L’Octubre de 2014 es va aprovar una Llei d’Accessibilitat a 
Catalunya. Aquesta llei s’ha valorat com insuficient per part 
d’algunes de les entitats més representatives del col·lectiu de 
persones amb discapacitat física. 

  Els entonrs urbans pròxims als centres educatius analitzats 
a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet no compleixen els re-
quisits d’accessibilitat universal.

 Les barreres arquitectòniques limiten l’accés de les perso-
nes amb discapacitat física i impedeixen la seva mobilitat de 
manera autònoma. Per exemple, en els espais urbans, en cap 
cas els clots dels arbres estan coberts correctament i la majo-
ria de semàfors no tenen senyal acústic.

  Els centres educatius no són accessibles per a tot l’alum-
nat i presenten deficiències en rampes, escales, portes, passa-
dissos, ascensors i banys. 

En resum



4 Aquestes conclusions es 
plantegen des d’un vessant 
crític, per tal d’afavorir la 
reflexió i el debat entorn la 
situació de les persones 
amb discapacitat física. 
També, amb la voluntat 
d’interpel·lar els agents 
socials, les 
administracions públiques 
i la ciutadania en el seu 
conjunt per treballar 
plegats en la construcció 
d’una societat més 
inclusiva.

Conclusions 
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NOUS MODELS DE SOCIETAT CAP A LA PLENA INCLUSIÓ. En 
10 anys, el col·lectiu de persones amb discapacitat física ha aug-
mentat considerablement, un 68% des del 2002 al 2012. Aquest in-
crement es pot explicar -almenys en part- per l’augment de l’espe-
rança de vida de la població. 

Aquesta nova realitat convida a la reflexió sobre el model de socie-
tat que es vol desenvolupar d’acord amb el respecte dels drets de 
totes les persones que en formen part. En aquest sentit, el concepte 
de discapacitat ha anat avançant en les darreres dècades des d’una 
visió basada en l’individu cap a una dimensió social. 

Sembla que cada cop és més acceptada la idea que les limitacions 
o restriccions d’una persona no són en si mateixes les que donen
lloc a la discapacitat, donat que l’entorn condiciona en gran mesura 
el grau de desenvolupament, autonomia i exercici dels drets de les 
persones. Tal com assenyala la Convenció dels Drets Humans de 
les Persones amb Discapacitat de l’ONU, la discapacitat és el resul-
tat de la individualitat en relació a les exigències que l’entorn plante-
ja.

Es pot dir que l’evolució del concepte de discapacitat interpel·la la 
ciutadania, en el seu conjunt, a posicionar-se pel que fa al model 
social que es vol construir i en el que es vol viure i conviure. 

En el camí cap a la plena inclusió, les entitats del tercer sector po-
den prendre un rol de lideratge en tasques de sensibilització, in-
cidència política, etc., donada la seva expertesa.

VISIBILITZACIÓ DE LES BARRERES SOCIALS. Donat que es 
tracta d’obstacles subtils, sovint imperceptibles per a persones sen-
se discapacitat, sembla raonable posar el focus d’atenció en les li-
mitacions que són fruit del desconeixement i dels prejudicis. La rea-
lització d’activitats de sensibilització en diferents esferes socials pot 
ser un bon punt de partida per tal de donar a conèixer i afavorir la 
presa de consciència sobre les dificultats quotidianes que viuen les 
persones amb discapacitat en una societat pensada per i per a per-
sones sense discapacitat.

El 25% dels enquestats de l’estudi ‘El perfil dels usuaris i els poten-
cials usuaris de l’Associació Amputats Sant Jordi’ considera que 
l’àmbit laboral és un dels més problemàtics en termes d’inclusió so-
cial i el 29% valora malament o molt malament la seva situació labo-
ral. Aquesta percepció es troba alineada amb indicadors del mercat 
laboral com és la taxa d’atur, la qual és 8 punts més elevada en el 
cas de les persones amb discapacitat.

33%

Taxa d’atur en 
persones amb 
discapacitat 

2012

25%

Taxa d’atur en 
persones sense 

discapacitat 
2012
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RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DIS-
CAPACITAT per tal de poder evitar situacions de discriminació com 
les que actualment estan succeint. El 33% de les persones enques-
tades en l’estudi ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris de 
l’Associació Amputats Sant Jordi’ s’ha sentit discriminada alguna ve-
gada a causa de la seva discapacitat. Aquesta dada convida a la re-
flexió pel que fa als diferents valors que conviuen en la nostra socie-
tat. I, pot ser, més important, quines accions es poden dur a terme 
per reconèixer els drets de les persones amb discapacitat i evitar si-
tuacions de discriminació en el segle XXI.  

EL REPTE DE L’ACCESSIBILITAT. Tot i que ja es va assenyalar 
en l’anterior monogràfic de l'ODF sembla que l’accessibilitat és una 
qüestió recurrent al tractar la realitat de les persones amb 
discapacitat física i també al plantejar models inclusius de societat. 

Les barreres arquitectòniques obstaculitzen la mobilitat de les perso-
nes amb discapacitat i impedeixen que puguin realitzar les seves ac-
tivitats quotidianes amb normalitat. El 22% de les persones entrevis-
tades considera que la mobilitat és un dels àmbits de la vida perso-
nal amb més dificultats d’integració.

Tot i el reconeixement legal de l’accessibilitat universal i l’existència 
del Codi d’accessibilitat de Catalunya, encara queden molts espais 
urbans, edificis públics i privats i mitjans de transport que no complei-
xen amb els requisits d’accessibilitat.  

Malgrat els reptes d’accés, hi ha un espai ple de POTENCIALITAT 
COM SÓN LES TICs. Moltes de les seves opcions i avantatges enca-
ra s’han d’explorar. Les Tecnologies de la Informació i la Comunica-
ció poden convertir-se en bons aliats en pro de la llibertat i l’autono-
mia de les persones amb discapacitat. L’ús de les TICs està extès en-
tre el col·lectiu de persones amb discapacitat física en xifres sem-
blants a les del conjunt de la societat.

Per arribar a la plena inclusió social cal posar la mirada sobre l’en-
torn i les seves mancances en termes d’accessibilitat, i entendre que 
la discapacitat no és una qüestió individual sinó que s’ha de conce-
bre des d’una perspectiva social. Cal treballar amb l’objectiu d’a-
vançar cap al disseny universal en tots els contextos i que la disca-
pacitat deixi de ser un problema en termes d’accessibilitat i desenvo-
lupament normalitzat de la vida quotidiana.



5 Les dades per a aquest 
monogràfic s’han extret a 
partir d’una enquesta 
realitzada a persones amb 
discapacitat física i dos 
informes sobre 
l’accessibilitat i les 
barreres físiques. Aquests 
3 documents han estat 
elaborats per l’Associació 
Amputats Sant Jordi. 

Fitxa tècnica
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Per a l’elaboració d’aquest monogràfic s’han utilitzat dades de:

1. Enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris de l’Asso-
ciació Amputats Sant Jordi’ elaborada per GESOP i publicada el
desembre de 2013.

 Àmbit: Catalunya

 Univers: Individus afectats per una amputació o discapacitat similar 
que formen part de les bases de dades de l’Associació Amputats Sant 
Jordi.

 Data de realització: entre el 9 de desembre de 2013 i el 9 de gener 
de 2014. 

 Entrevistes completades: 504

2. Informe ‘Els joves davant la discapacitat: consciència social i soli-
daritat’ elaborat per CEMFIS i l’Associació Amputats Sant Jordi i
publicat el 2014.

 Àmbit: Santa Coloma de Gramenet.

 Mostra: 8 centres educatius: Ins. Can Peixauet, Ins. La Bastida, Ins. 
Numància, Ins. Torrent de les Bruixes, Ins. Puig i Castellar, IES Ramon 
Berenguer IV, CEIP Mercè Rodoreda i IES Les Vinyes. 

3. Informe ‘Els joves davant la discapacitat: consciència social i soli-
daritat’ elaborat per l’Associació Amputats Sant Jordi i publicat el
2014.

 Àmbit: Barcelona ciutat.

 Mostra: 7 centres educatius: Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, Ins. Infanta 
Isabel d’Aragó, IES Bonanova, Ins. Secretari Coloma, Ins. Salvador Se-
guí, IES Les Corts i Ins. Príncep de Girona.

4. ‘El empleo de las personas con discapacidad física’, 2012. Institu-
to Nacional de Estadística.

! Més informació sobre el informe 

5. Persones a Catalunya reconegudes legalment amb discapacitat.
Institut d’Estadística de Catalunya.

! Més informació sobre les dades

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.idescat.cat/dequavi/?TC=444&V0=2&V1=6
http://www.idescat.cat/dequavi/?TC=444&V0=2&V1=6


L'Observatori de la Discapacitat Física (ODF) és un instrument tècnic al 
servei de les persones amb discapacitat i de la resta de la ciutadania, 
administracions públiques, la Universitats, entitats del Tercer Sector, per 
a la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió 
d'informació relacionada amb l'àmbit de la discapacitat.

L'ODF neix fruit de la reflexió en el marc del I Fòrum de la Diversitat 
Funcional ASJ celebrat el novembre de 2012 a Barcelona. Allà va tenir 
lloc un debat entre les entitats participants entorn la importància de 
generar coneixement sobre la discapacitat física per tal de visibilitzar una 
realitat sovint desconeguda per la societat i, alhora, disposar d’eines per 
millorar la tasca d’incidència política de les organitzacions no lucratives.

Amputats Sant Jordi -ASJ- va donar l’empenta necessària per dur a 
terme la iniciativa i junt amb l’Observatori del Tercer Sector, que 
assumeix la part tècnica, avui l’Observatori de la Discapacitat Física és 
una realitat. L’ODF és un projecte obert a organitzacions amb interés 
envers aquesta temàtica que vulguin col·laborar activament. Des de fa 
uns mesos, es compta amb el suport de COCEMFE Catalunya, 
COCEMFE Barcelona i Fundació La Caixa.

http://www.amputats-santjordi.org/
http://observatoritercersector.org/
http://observatoridiscapacitat.org/
http://www.cocemfecatalunya.com/
http://cocemfe-barcelona.es/
http://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html



