
LA  INSTAL·LACIÓ DE LES FRANGES DE CAUTXÚ A LES 

PARADES DEL BUS VA SER PRECIPITADA I GENERARÀ 

UN SOBRECOST INNECESSARI PER A LA CIUTAT 

 
Les bandes rugoses es van col·locar l’any 2009 per facilitar l’encaminament de les 

persones amb discapacitat visual fins a la marquesina, però es fan malbé i  

l’Ajuntament haurà de retirar les peces i canviar-les per  unes altres de panot estriat      

 

La síndica considera que la decisió d’utilitzar aquest material a la intempèrie es va 

prendre sense tenir en compte el problema de manteniment que podia comportar 

 

L’Ajuntament es va equivocar quan va instal·lar franges de cautxú a les parades d’autobús 

per facilitar els encaminaments de les persones amb discapacitat visual fins a les 

marquesines. Segons una intervenció d’ofici de la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, la decisió d’utilitzar aquest material va ser precipitada i generarà un 

sobrecost innecessari al consistori, que haurà de canviar les gomes per un altre material. 

Vilà va obrir aquesta actuació després de rebre diferents queixes de ciutadans afectats. 

 

La resolució de la síndica destaca que les plaques de cautxú no són recomanables per a 

una instal·lació a l’exterior, a mercè de la climatologia, i damunt de suports que no 

permeten una bona adhesió de la goma. És a dir, la decisió d’utilitzar el cautxú es va 

prendre sense tenir prou en compte els problemes de manteniment que podia comportar.  

 

L’informe municipal que s’ha enviat a la síndica explica que l’any 2009, la Regidoria de 

Mobilitat, llavors a mans del PSC, va optar per fer els encaminaments amb la banda de 

cautxú, després de descartar altres possibilitats, com el panot estriat de color gris, que no 

sobresurt del paviment, i la pintura de doble component.  

 

1.500 parades adaptades  

Sembla que l’opció es va prendre després de comprovar-ne l’adequació i tenint en compte 

el poc temps de què es disposava –el finançament es feia amb el Pla del fons d’inversió 

local promogut per l’Estat, que obligava a fer l’obra en un termini d’execució concret– per 



adaptar prop de 1.500 parades. També es va tenir en compte en la decisió la possibilitat 

de traslladar amb rapidesa l’encaminament perquè cada any es fan a la ciutat 150 canvis 

d’emplaçaments de parades. 

 

La síndica considera que la raó donada per l’Ajuntament d’optar per les bandes de cautxú 

per la possibilitat de treure amb facilitat els encaminaments no és suficient per justificar 

l’ús d’aquest material, ja que aquesta raó no pot prevaldre per sobre dels problemes de 

seguretat que plantegen les gomes quan no s’adhereixen bé al terra. De fet, en diferents  

parades es fàcil veure com les franges es desenganxen i poden acabar provocant la 

caiguda de vianants.  

 

Vilà també creu que l’elecció del material, en aquest cas o en d’altres, no pot estar 

subjecte a terminis d’execució perquè pot generar precipitació. I, en aquest cas, així ha 

estat. La poc eficient actuació municipal ha comportat seriosos problemes de 

manteniment i acabarà generant un sobrecost per garantir la seguretat dels vianants.  

 

L’actual Govern municipal s’ha vist obligat a obrir un pressupost extraordinari per anar 

retirant, a mesura que es facin malbé, les bandes rugoses de cautxú i substituir-les per 

d’altres de panot estriat de color gris. Actualment, les franges encara es poden veure en 

moltes de les parades de la ciutat. La síndica demana al consistori que el canvi es faci 

amb agilitat per evitar accidents i perquè les instal·lacions no es deteriorin encara més. 

 

En l’informe del 2010, la defensora ja va advertir que la qualitat de l’actuació era 

qüestionable perquè les bandes de goma es desenganxaven parcialment del paviment 

original, resultaven difícils de netejar i no semblava que la solució adoptada fos la idònia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


