
NO INCORPORAR LA SENYALITZACIÓ PLANTEJADA 

PELS COL·LECTIUS D’INVIDENTS EN LA REFORMA 

DEL PASSEIG DE GRÀCIA, CONTRÀRI AL PRINCIPI DE 

NO-DISCRIMINACIÓ DELS DISCAPACITATS 

L’Ajuntament haurà de rectificar i introduir les observacions presentades per les 

persones cegues senyalitzant longitudinalment, de forma adequada i eficaç per a 

elles, la plataforma única destinada al pas de vehicles i vianants 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó a un 

col·lectiu d’invidents crític amb les obres de remodelació del passeig de Gràcia perquè 

l’Ajuntament no ha incorporat una sèrie de mesures plantejades per garantir la 

seguretat de les persones cegues en les voreres de plataforma única destinades al 

pas de vehicles i vianants. Segons Vilà, tot i que finalment el consistori ha informat a la 

síndica que introduirà les mesures de seguretat plantejades, la no-incorporació de la 

senyalització des d’un bon inici es pot considerar contrari al principi de no-

discriminació de les persones discapacitades.    

En la queixa que van formular a la defensora, l’Associació Catalana per a la Integració 

del Cec (ACIC) exposava que la vorera de plataforma única del passeig de Gràcia era 

perillosa per a les persones cegues. Explicava que perdien els seus punts de 

referència i això els suposava molta inseguretat i dificultats per orientar-se. I demanava 

a l’Ajuntament que senyalitzés longitudinalment, de forma adequada i eficaç per a les 

persones cegues, la plataforma destinada al pas de vehicles i vianants, tal i com ja 

preveu la normativa. 

La plataforma única instaurada al passeig de Gràcia està establerta com una zona de 

prioritat per a vianants amb limitació de velocitat de 10 km/h i longitudinalment 

permeable al pas d’aquests a través de qualsevol punt. Es pot equiparar, doncs, a un 

pas de vianants continu i els passos de vianants tenen unes condicions estrictes 

d’execució pel que fa a la textura i el color del paviment.   

En el seu informe, signat el 15 de desembre, Vilà celebra la resposta municipal de 

voler rectificar l’execució del projecte de manera que ara hi queden recollides les 

observacions presentades pels col·lectius d’invidents. Amb tot, la síndica ha decidit 

estimar la queixa del col·lectiu perquè ja durant el període de redacció, aprovació i 

execució del projecte de reforma del passeig de Gràcia no es van atendre les 

recomanacions de les persones cegues i, presumiblement, de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat (IMD), i s’hauran d’introduir els canvis amb les obres ja 



finalitzades. A parer de la síndica, la normativa específica en matèria d’accessibilitat i 

eliminació de barreres arquitectòniques ja incorporava criteris suficients per introduir la 

citada mesura. 

Durant la redacció del projecte de reforma del passeig de Gràcia, els serveis 

municipals havien mantingut reunions i consultes amb els diferents col·lectius implicats 

i amb representants de l’IMD i en les quals ja es va posar de manifest l’oposició dels 

invidents a la solució constructiva i de senyalització que s’adoptava amb relació a la 

plataforma d’ús de vianants i vehicles. 

En opinió de la defensora, no queda justificat per què no es van incloure d’inici les 

demandes del col·lectiu d’invidents i aquesta decisió suposarà que s’hauran de fer 

unes noves obres que comportaran una nova despesa. De fet, no sembla que la 

senyalització plantejada signifiqués una mesura contrària als criteris de proporcionalitat 

de costos. En canvi, la no-incorporació del tipus de senyalització demanada resulta 

contràri al principi de no-discriminació de les persones discapacitades i generalització 

de l’ús dels espais públics en què es basa la normativa d’accessibilitat. 

 

 

 

 

 

  


