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PART I - INTRODUCCIÓ 

 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 

Les ciutats, com a hàbitats en el que els ciutadans viuen i porten a terme la majoria de les seves 

activitats, han d’ajustar-se el màxim possible a les necessitats de qui l’habiten. Aquestes necessitats 

van lligades, en la majoria dels casos, als drets i obligacions que tot ciutadà té, com és el dret a ser 

lliure, independent. 

 

En el cas de la llibertat, aquesta es pot mesurar de moltes maneres, però una d’elles és a partir 

del moviment. Un ésser lliure és aquell que no troba barreres ni morals ni físiques que vagin en 

contra de la seva voluntat ni criteri. Per tant, quan una ciutat ‘imposa’ qualsevol tipus de barrera als 

seus ciutadans no permet que aquests siguin lliures, no els integra.  

 
La manera com les ciutats poden esdevenir integradores és fent-les accessibles a tots els seus 

ciutadans sense exclusions i, en aquest sentit, la accessibilitat urbanística té com a objectiu, 

precisament, la supressió de les anomenades ‘barreres arquitectòniques’ (límits o obstacles que 

dificulten la mobilitat o autonomia de les persones) perseguint  una millora en la qualitat de vida de 

les persones i garantint el seu dret a relacionar-se amb l’entorn sense limitacions.  

 

L’assoliment d’aquesta accessibilitat total és la que ha de marcar les directrius de les 

intervencions en els entorns urbanitzats perseguint, sempre, la idea del ‘Disseny per a tots’. 

 

És en aquest context descrit anteriorment d’igualtat de les persones, on es desenvolupen les 

principals polítiques i estratègies orientades a la no discriminació de les persones. Des de fa vint 

anys, i conscients de la necessitat de fer de la nostra societat un entorn integrador i accessible, els 

diferents organismes i institucions han anat desenvolupant diferents lleis i normatives que han servit 

de base per a la projecció de les ciutats actuals i futures.  

 

La manera com aquestes normatives s’han anat traduint en realitat ha sigut a través de 

l’aplicació, per part dels planificadors, dels conceptes teòrics i  tècnics establerts en elles a l’hora de 

dissenyar la ciutat. A través de diferents mecanismes, els planificadors han formulat plans i 

estratègies d’acció per tal d’assolir els objectius en la cerca d’espais urbanitzats accessibles, i és en 

aquest sentit, on han anat guanyant força en els darrers anys l’aplicació dels Sistemes de Informació 

Geogràfica (en endavant SIG). 
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Les tecnologies SIG, permeten obtenir una visió conjunta i integrada del territori i, cada cop més, 

estan resultant imprescindibles en la planificació i gestió territorial. Es fonamenten en la integració i 

posterior relació de dades geogràfiques, i el seu camp d’aplicació és molt ampli, des d’estudis 

urbanístics,  fins estudis mediambientals, econòmics, socials o polítics. S’alimenten de dades referides 

a un territori i es relacionen amb una base cartogràfica sobre la que s’apliquen diferents anàlisis 

multicriteri per tal d’obtenir informació detallada del territori en qüestió. 

 
Els SIG, com s’ha pretès demostrar en aquest treball, són una bona eina d’ajuda a l’hora de 

realitzar estudis urbanístics, i concretament estudis d’accessibilitat, ja que permeten obtenir 

informació del territori i detectar-ne diverses problemàtiques. 

 

 

OBJECTIUS 

 

És en aquest marc de reflexió on s’ha fonamentat el treball Mapa d’Accessibilitat de Mataró, el 

qual s’ha concebut perseguint tres objectius diferents: 

 

- Ha pretès demostrar com les tecnologies SIG poden ser una bona eina per a elaborar 

estudis d’accessibilitat aplicant conceptes i especificacions tècniques sobre bases cartogràfiques 

per tal d’obtenir informació de detall d’una determinada àrea d’estudi. 

 

- També ha pretès mostrar una proposta metodològica pròpia. Per a realitzar els diferents 

estudis s’ha aplicat una metodologia intuïtiva basada en la lògica de l’anàlisi espaial SIG. A falta 

d’un manual concret de com fer estudis d’accessibilitat mitjançant els SIG, s’han portant a terme els 

diferents estudis aplicant fórmules pròpies en la cerca del mètode òptim per tal d’obtenir els 

resultats desitjats o esperats. 

 

- Finalment, el projecte desenvolupat, ha pretès mostrar a grans trets l’estat actual de 

l’accessibilitat urbanística a la ciutat de Mataró. En cap cas ha pretès ser un pla alternatiu del Pla 

d’Accessibilitat Municipal de l’any 1996, ni del Pla Universal desenvolupat per la Diputació de 

Barcelona una dècada més tard. 
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PART II – EL MAPA D’ACCESSIBILITAT DE MATARÓ 

 

 

FASES DE L’ESTUDI 

 

Com s’ha explicat anteriorment, aquest projecte ha intentat ser per una banda, una aproximació 

metodològica que permeti conèixer l’estat de l’accessibilitat urbanística de la ciutat de Mataró, 

però també la demostració de com les eines SIG poden ajudar en l’anàlisi territorial gràcies a les 

seves funcionalitats. 

 

La realització d’aquest estudi, donada la quantitat i complexitat de les dades amb les que s’ha 

treballat, ha suposat una gran estructuració de les mateixes i dels procediments a seguir en cada 

moment, amb la qual cosa l’estudi d’accessibilitat s’ha desenvolupat en 11 fases de treball: 

 

Fase 1:  Recerca d’informació normativa. 

Fase 2: Recerca d’informació sobre la contextualització i els antecedents de l’objecte d’estudi. 

Fase 3: Captura d’informació gràfica i alfanumèrica. 

Fase 4: Incorporació de la informació en la base de dades. 

Fase 5: Depuració de dades. 

Fase 6: Incorporació base gràfica. 

Fase 7: Vinculació de la base gràfica i les dades alfanumèriques. 

Fase 8: Consulta i anàlisi espacial de les dades. 

Fase 9: Simbolització dels resultats. 

Fase 10: Representació de les dades. 

Fase 11: Informe final. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Normativa 

 

Un dels principals pilars d’aquest estudi d’accessibilitat ha sigut la normativa existent en matèria 

d’accessibilitat. Les diferents normes i legislacions marquen les directrius estructurals i funcionals als 

que s’han d’ajustar totes les actuacions en l’entorn urbà per tal d’afavorir la integració i/o no 

exclusió de cap ciutadà pel que fa a la mobilitat. Per tant, les normes són la base i punt de partida 

de qualsevol estudi relacionat amb temes d’accessibilitat, com ha sigut el treball que s’ha elaborat. 
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Fins l’any passat, a Catalunya en matèria d’accessibilitat s’aplicaven les especificacions tècniques 

establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que formava part del Decret 135/1995 de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, que era l’únic marc normatiu específic d’accessibilitat relatiu al disseny 

dels entorns urbans a nivell autonòmic. No obstant, l’any 2010 es va publicar l’Ordre 

VIV/561/2010, un document tècnic de condicions d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés 

i utilització dels espais públics urbanitzats, resultat de la quarta disposició del la Llei 51/2003 

sobre la Igualtat d’Oportunitats No Discriminació i Accessibilitat Universal (LIONDAU), i que 

esdevenia, des de la seva aprovació, en una norma de rang estatal d’obligada aplicació.  

 

És per això que els diferents anàlisis que s’han desenvolupat en aquest treball s’han basat en les 

dades i especificacions tècniques de l’Ordre estatal del 2010. 

 

Dades alfanumèriques 

 

Com a qualsevol estudi SIG, el treball que s’ha desenvolupat s’ha alimentat de tot un seguit de 

dades de tipus alfanumèric que han donat caràcter a les dades gràfiques. En la majoria dels casos 

s’ha tractat d’informació tabular obtinguda de diferents fonts, i que ha constituït l’ànima de l’estudi. 

En alguns casos la informació alfanumèrica ha sigut obtinguda de fonts externes, i d’altres, ha sigut  

resultat de l’elaboració pròpia de taules i càlculs varis.   

 

Les dades alfanumèriques més importants de l’estudi han sigut: la base de dades del 

Nomenclàtor de la ciutat,  la base de dades de les Parades d’autobús de Mataró, i les taules 

creades a partir de la informació recollida en les diferents visites a camp. 

 

Dades gràfiques 

 

Per tal de representar les dades en termes d’accessibilitat, resulta imprescindible treballar amb 

una bona i actualitzada base cartogràfica. Per a la realització d’aquest estudi en concret, s’ha 

treballat en un 90% amb cartografia de tipus vectorial i en un 10 %  amb cartografia tipus ràster. 

 

 

 

 



 
 
 

Màster en Sistemes de Informació Geogràfica           RESUM TESINA - Mapa d’Accessibilitat de Mataró 

La cartografia més important que s’ha fet servir per al desenvolupament d’aquest estudi ha 

sigut: 

- Plànol topogràfic 3D de Mataró. Escala 1:1000 i format CAD (vectorial).  

- Parcel·lari cadastral. Cobertura amb totes les illes, parcel·les i subparcel·les del terme 

municipal en format vectorial.  

- Cobertura d’eixos de carrer. Cobertura d’eixos codificada i en format CAD (vectorial).  

- Guia urbana de Mataró. Escala 1:5000 i format CAD (vectorial). Cobertura amb tota la 

informació temàtica de Mataró.  

- Dades LIDAR del terme municipal. Es tracta de 14 arxius en format LAS 1.1. Núvol de punts 

amb classificació automàtica i manual, utilitzat per a generar la malla 2m, densitat 

d’0.3pt/m2 i mida de bloc 2 km x 2km.  

- MDT de Mataró. Es tracta de 14 arxius MDT format ASCII d'Arc Info. El  Model Digital del 

Terreny té una pas de malla de 2m, la mida del conjunt és 2.04km x 2.04km i té una corona 

de dades per garantir el solapament respecte la mida del LAS, de 20m.  

- Ortofotos de Mataró. 7 ortofotos a escala 2500, elaborades per l’ICC  

 

 

Eines SIG i altres softwares 

 

Els softwares SIG són potents eines gestió que permeten treballar amb un gran volum de dades 

georreferenciades, relacionar-les entre si, fer anàlisis multicriteri i obtenir-ne una diagnosi; per tant, 

ajuden a detectar problemes que es donen a un territori amb la finalitat d’orientar la posterior 

presa de decisions dins la gestió i planificació d’un territori.  

 

Per elaborar aquest treball s’ha fet servir dos softwares SIG:  

 

- ArcGIS  (9.2) de l’empressa ESRI:  El 85% de les dades han sigut analitzades amb aquesta 

plataforma que permet treballar amb una gran quantitat de dades, editar-les, establir relacions 

entre elles i realitzar diferents anàlisis multicriteri per tal d’obtenir una diagnosi sobre la situació o 

estat d’un territori. 

- AutoCADMap (v.2009) de l’empresa Autodesk.:  La majoria de les dades cartogràfiques amb 

les que s’ha realitzat aquest estudi estaven en format CAD, motiu per el qual la utilització d’aquest 

software ha sigut imprescindible, tant per a fer la conversió de format de les dades (passar-les a 

format shape mantenint els atributs) com per editar-les. Només el 10% de les dades gràfiques han 

sigut analitzades amb aquesta plataforma, més orientada al disseny assistit per ordinador que a 
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l’anàlisi SIG. Ha sigut, doncs, l’eina escollida per l’edició o modificació de dades gràfiques de tipus 

vectorial, ja que aquest software és molt més ràpid i còmode a l’hora d’editar elements puntuals.  

 

També s’ha fet servir en aquest treball: 

- Les eines de la suitte d’Office: Access, Word, Excel, Picture Manager. 

- Hawth’s Analysis Tools for EsRI’S ArcGIS (v3.x). Paquet d’eines i funcions per a l’anàlisi espaial 

totalment complatible amb ArcGIS i que permet realitzar operacions complexes de manera ràpida i 

eficaç. 

- Xtools Pro v.8. Igual que l’anterior cas, es tracta d’una recopilació d’eines complementàries per 

ArcGis. En aquest cas, ha sigut de gran utilitat per a editar informació vectorial i aconseguir 

determinades dades com les coordenades x, y i z per a realitzar càlculs concrets. 
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PART III – ESTUDI D’ACCESSIBILITAT 

 

 

ÀREA D’ESTUDI 

L’àmbit que ha sigut objecte d’estudi forma part del terme 

municipal de Mataró, capital del Maresme i amb una superfície 

total de 22,5 Km2.  

 

En concret, s’ha decidit estudiar la zona urbana compresa entre 

la Riera de Sant Simó a l’oest, la Riera d’Argentona al sud-oest i 

els voltants de l’hospital de Mataró -per sobre de l’autopista C-32- 

al nord; unes 890 hectàrees que corresponen a la zona urbana 

consolidada.  La resta del terme municipal s’ha desestimat per 

tractar-se de zones urbanes aïllades (urbanitzacions) o zones 

rústegues.  

 

PARÀMETRES OBJECTE D’ESTUDI 

 

El treball Mapa d’Accessibilitat de Mataró ha consistit en el càlcul d’una sèrie de paràmetres 

presents en certs elements de la ciutat, per tal de determinar el seu grau d’accessibilitat en relació a  

les especificacions tècniques establertes en l’Ordre VIV/561/2010. Exactament, s’ha analitzat 

alguns paràmetres relacionats amb la via pública i el transport urbà. 

 

Via pública 

 

La via pública està composta en un primer nivell per els anomenats espais públics urbanitzats, que 

són el conjunt d’espais per a vianants i vehicles, de pas o estància, que formen part del domini 

públic, o estan destinats al ús públic de forma permanent o temporal. Dins d’ells es troben les àrees 

d’ús per a vianants, que són tots aquells espais públics urbanitzats destinats al trànsit o estància de 

vianants. En aquest últim cas, s’ha de tenir en consideració dos subgrups més: els itineraris per a 

vianants, que són la part destinada específicament al trànsit de persones, i les àrees d’estància,  que 

són les parts, de perímetre obert o tancat, on les persones romanen durant cert temps.  
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Itineraris per a vianants 

 

En aquest treball s’han realitzat diferents estudis relacionats amb les especificacions tècniques de 

l’Ordre del 2010 que estableixen per els itineraris per a vianants les següents condicions: 

 

- L’amplada lliure de pas no serà inferior a 1,80m.* 

*excepcionalment, en zones urbanes consolidades, i en condicions previstes per la normativa 

autonòmica1

- L’alçada lliure de pas no serà inferior a 2,20m.

, es permetran estretaments puntuals, sempre que l’amplada lliure de pas 

resultant no sigui inferior a 1,50m. 
2

- No presentarà graons aïllats. 

 

- El pendent transversal màxima serà del 2 %. 

- El pendent longitudinal màxima serà del 6%.3

- La il·luminació ha de ser com a mínim de 20 luxes. 

 

- Quan l’amplada o morfologia de la via impedeixin la separació entre itineraris vehiculars i 

per vianants a distints nivells, s’optarà la solució de ‘plataforma única’ d’ús mixt. 

 

Tenint en compte tots aquestes paràmetres, s’ha procedit a fer un anàlisi dels itineraris per a 

vianants segons la seva tipologia (carrers amb voreres, plataforma única d’ús mixt o carrers d’ús 

exclusiu per a vianants), segons l’amplada de les voreres i segons el pendent longitudinal. La resta 

de paràmetres no s’han analitzat per la manca de dades necessàries per fer-ho. 

 

 Itineraris per a vianants segons tipologia 

 

A partir de la cartografia topogràfica i la cartografia parcel·laria s’ha pogut detectar, 

mitjançant diferents càlculs, quins carrers de l’àrea d’estudi tenen o no voreres, i en ambdós casos en 

quins d’ells tenen preferència d’ús els vianants en quins no. El resultat ha donat 4 tipus de carrers a 

Mataró: 

  - Carrers sense voreres i d’ús exclusiu de  vianants o ús mixt  

  - Carrers sense voreres i no ús exclusiu de vianants o ús mixt 

  - Carrers amb voreres i ús exclusiu de vianants o ús mixt 

  - Carrers amb voreres i no ús exclusiu de vianants o ús mixt. 

                                                 
1  Segons el Codi d’acessibilitat de Catalunya 8 (Decret 135/1995) l’amplada lliure mínima ha de ser de 0,90m. 
2 Segons el Codi d’acessibilitat de Catalunya 8 (Decret 135/1995) l’alçada mínima ha de ser de 2,10m. 
3 Segons el Codi d’acessibilitat de Catalunya 8 (Decret 135/1995)  el pendent longitudinal ha de ser del 8%. 
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Més detalladament, els resultats han mostrat que el 91% dels carrers de la zona d’estudi (que 

coincideix amb la zona urbana consolidada) són carrers amb presència de voreres on el vianant no 

té un ús exclusiu del mateix. Es tracta de carrers que mostraran diferents amplades, i on l’existència 

de rebaixos de vorera en ells estarà molt lligada al grau d’accessibilitat del mateixos. Un 7 % dels 

carrers analitzats són carrers amb voreres que tenen, o bé un ús exclusiu per a vianants, o bé són 

d’ús mixt. Un 0,9 % dels carrers de l’àrea d’estudi són carrers sense vorera i d’ús exclusiu per a 

vianants o d’ús mixt, i, finalment, un 0,4% dels carrers analitzats, corresponen a carrers sense vorera 

on el vianant no té un ús exclusiu del mateix. 

 

     El resultat de l’estudi s’ha representat en un mapa: 

 

Itineraris per a vianants segons el pendent longitudinal 

 

A partir únicament de la cartografia topogràfica s’han calculat els pendents dels carrers i s’ha 

fet de dues maneres: a partir de les cotes dels eixos de carrer i a partir de les cotes de les voreres. 

Ambdues cobertures s’han descompost en segments de 2 metres, i mitjançat una fórmula matemàtica 

aplicada a les cotes del punt inicial i punt final de cada segment, s’ha pogut obtenir un valor de 

pendent cada 2 metres.  
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Encara que els resultats han sigut molt similars, els més fiables han sigut els referents als 

pendents de les voreres, ja que la cota z a partir de la qual s’han calculat els pendents, no és el 

resultat d’una interpolació de diferents dades de cota -com és el cas de les cotes dels eixos- si no 

que són cotes altimètriques recollides amb una estació total (taquímetre) per un equip de topògrafs.   

 

De manera detallada, els resultats que s’han obtingut referents a les voreres han sigut: 

 
- El 71% dels carrers tenen un pendent molt baix, entre el 0 – 6 %. 

- El 10,4 % dels carrers tenen un pendent  baix, entre el 6 – 8 %. 

- El 7,1 % dels carrers tenen un pendent mol alt, més del 12%. 

- El 6,2 % dels carrers tenen un pendent mig, entre el 8 – 10% 

- El 4,7% dels carrers tenen un pendent alt, entre el 10 -12 % 

 

És a dir, el 29 % dels carrers de la zona urbana consolidada, tenen un pendent superior al 

considerat com a accessible segons la normativa. A diferència, però, d’altres paràmetres 

d’accessibilitat que tindrien una possible solució, el cas dels pendents dels carrers no pot ser 

solucionat ja que depèn de l’orografia natural de la ciutat, resultat de milers d’anys de 

sedimentació de la Serra de Marina. 

 
     El resultat del treball s’ha representat en dos mapes: 
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Itineraris per a vianants segons l’amplada 

 

A partir de la cartografia topogràfica i la cartografia parcel·laria s’ha pogut calcular 

l’amplada dels carrers de l’àrea d’estudi, tant els que tenen voreres com els que no en tenen. 

Mitjançant diferents càlculs de distància entre les línies de façana i les voreres s’ha pogut classificar 

les voreres analitzades en tres grans grups:  

-  voreres amb amplada inferior a 1,50 metres 

- voreres amb amplada entre 1,50 m i 1,80 metres 

- voreres amb amplada superior a 1,80 metres. 

 
Més detalladament, els resultats han mostrat que dels  765 carrers analitzats: 

 
- El 63,5 % dels carrers tenen una vorera amb una amplada superior a 1,80 metres. 

- El 26,3 % dels carrers tenen una vorera  amb una amplada inferior a 1,50 metres. 

- El 10,2 % dels carrers tenen una vorera amb una amplada entre 1,50m i 1,80 metres. 
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És a dir, que el 73,7 % dels carrers es podrien considerar accessibles, mentre que el 26,3% 

restant no. El percentatge de carrers no accessibles és molt baix, encara que hauria de millorar per 

tal de facilitar el trànsit de tot tipus d’usuaris.  

 

També s’ha analitzat l’amplada dels carrers que no tenen vorera a partir del càlcul de 

distàncies entre l’eix del carrer (que es projecta imaginàriament pel centre d’un carrer) i les línies de 

façana. El resultat ha donat que 144 carrers sense vorera són accessibles i 2 no tenen l’amplada 

mínima per a considerar-se accessibles. 

 

El resultat d’ambdós estudis s’ha mostrat en dos mapes: 
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Àrees d’estància 
 

Parcs i jardins 

 

Pel que fa als parcs i jardins, la normativa estableix, entre d’altres especificacions tècniques que: 

- Totes les instal·lacions, activitats i serveis han d’estar connectades entre si i amb els accessos 

mitjançant, almenys, un itineraris accessible. 

- El paviment ha de tenir una compactació superior al 90%. 

- S’han de preveure àrees de descans al llarg del itinerari accessible en intervals no superiors 

de 50 m. 

 

Un estudi complert de l’accessibilitat de les zones verdes requereix un estudi individualitzat de 

cada parc, jardí o plaça existent, ja que són zones complexes compostes de molts elements, i on 

s’han de tenir en compte moltes variables: mobiliari urbà, tipus d’itineraris interiors, pendents, tipus 

de pavimentació, arbrat, zones d’aigua, àrees de descans, tipus d’accés, etc. En aquests casos 

resulta molt útil tenir dades provinents, potser, d’un escàner làser que permeti ‘escombrar’ les zones 

a analitzar. En el cas d’aquest estudi, s’ha optat per analitzar si les zones verdes presenten 
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problemes d’accés, si inclouen barreres arquitectòniques en el seu interior o si es compleix 

l’especificació referent a les àrees de descans basant-se en les dades disponibles. 

 

A partir de la cartografia topogràfica i la cartografia parcel·laria s’han realitzat diferents 

anàlisis de relació entre elements presents a les zones verdes (escales, rampes...), per tal de 

detectar possibles barreres arquitectòniques tant en els seus accessos com en el seu interior. De les 

128 zones verdes que s’han analitzat 95 han mostrat algun tipus de problema d’accés. Aquesta 

dada no és gaire fiable, ja que l’anàlisi s’ha basat en la detecció de, almenys, un obstacle en els 

límits de les zones verdes, el que no vol dir que no hi hagi altres accessos accessibles en elles.  2 

zones no semblen tenir problemes d’accés però sí en el seu interior, i 31 semblen accessibles en tots 

els sentits. 

 

Per tal de exemplificar la necessitat d’analitzar les zones verdes de manera individualitzada, 

s’han  estudiat els dos parcs més grans i importants de la ciutat de Mataró, l’Antic Parc Central i el 

Nou Parc Central. L’anàlisi ha consistit en fer treball de camp per tal de recollir les dades referents 

al nombre i tipus d’accés existents, per després introduir-les al SIG i analitzar-les. 

 

El resultat dels estudis d’accessibilitat de les zones verdes s’han mostrat en dos mapes: 
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També s’ha realitzat un estudi sobre les àrees de descans. Segons la normativa, en els itineraris 

per a vianants dins de zones verdes, ha d’haver almenys una àrea de descans cada 50 metres, és a 

dir, la presència de cadires o bans públics. 

 

A partir de la cartografia topogràfica, en concret de la cobertura de cadires i bancs públics, 

s’han realitzat diferents càlculs de distàncies basats en els 50 metres com a valor mínim de distància 

entre les diferents unitats presents en una mateixa zona verda. El resultat de l’anàlisi de 2.359 

elements, ha mostrat que només 3 bancs públics es troben a una distància superior a la establerta o 

recomanada. 

 

El resultat de l’estudi s’ha mostrat en un mapa. 
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Platges urbanes 

 

Pel que fa a les platges urbanes, l’Ordre VIV/561/2010 estableix, entre d’altres, els següents 

paràmetres d’accessibilitat: 

 

- les platges hauran de disposar de punts accessibles per totes les persones. 

- Les voreres, passejos marítims o vies destinades al trànsit de vianants adjacents hauran de 

ser accessibles. 

 

A partir de la cartografia topogràfica, exactament de la cobertura de ‘plataformes platja’, s’ha 

realitzat un seguit d’anàlisis per tal d’establir quin tipus d’accés tenen les platges de Mataró. Segons 

si aquestes plataformes intersectaven amb escales o rampes, s’ha pogut extreure aquesta informació 

de manera ràpida.   

S’han analitzat 10 accessos a platja, dels quals 2 tenen com accés unes escales, 2 tenen només 

rampa i 6 tenen ambdues coses.  
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El resultat de l’estudi s’ha mostrat en un mapa: 

 

 

 

Elements d’urbanització 
 
 
Escales 

 

Un dels elements presents a les ciutats i que representen un gran obstacle a l’hora de desplaçar-

se per la via pública són les escales. Per a moltes persones la presència d’elles suposa una barrera 

insuperable i per altres un incòmode obstacle, és per això que amb aquest estudi s’ha intentat 

identificar totes aquelles escales que es troben a la via pública i analitzar en quin tipus de carrer es 

troben. 

 

De tots el paràmetres que es podien analitzar referents a l’accessibilitat de les escales, aquest 

estudi només s’ha centrat en la detecció d’escales en la via pública i la seva relació amb la vorera 

en la que es troben, deixant de banda, l’anàlisi de l’amplada, les característiques dels graons o la 

distribució dels replans de descans, degut a la manca d’informació detallada per a fer-ho. 
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A partir de la cartografia topogràfica, s’ha fet una anàlisis per a localitzar les escales que es 

troben a la via pública, i a partir de diferents càlculs s’ha aconseguit obtenir la distància lliure de 

pas fins el límit de la vorera, que segons la normativa ha de ser de 1,80m, però en aquest estudi 

s’han considerat els 1,50 metres d’excepcionalitat que accepta l’Ordre VIV/561/2010. 

 

S’han analitzat 325 escales presents a la via pública, de les quals 56 han resultat trobar-se a 

voreres no accessibles. És tracta del cas ‘més greu’ dels tres tipus d’escales, ja que suposen un 

obstacle total i no permeten un pas alternatiu per aquell carrer. 18 escales es troben a voreres 

accessibles, però en canvi no deixen un espai lliure de pas de 1,50 metres com a mínim al seu 

costat; i 251 escales es troben a carrers accessibles a nivell d’amplada i permeten un pas alternatiu 

al seu costat en forma de rampa, el pendent del qual s’hauria d’analitzar en cada cas. 

 

El resultat s’ha mostrat en un mapa: 
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Creament entre itineraris per a vianants i itineraris per a vehicles 
 
Rebaixos de vorera 

 

L’objectiu d’aquest estudi ha sigut estudiar l’absència o presència de rebaixos de vorera en els 

carrers de Mataró i la seva amplada. La principal funció dels rebaixos de vorera és la de poder 

garantir la circulació dels vianants en la transició entre vorera i el pas de vianants i és un factor molt 

important a tenir present a l’hora de determinar l’accessibilitat de la via pública, ja que no tan sols 

afecta a persones de mobilitat reduïda, si no a qualsevol ciutadà, com per exemple persones grans, 

persones amb cotxets, persones que transporten qualsevol tipus de càrrega i, sobretot, persones 

amb discapacitat visual. 

 

A partir de la cartografia topogràfica, s’ha analitzat la informació referent als rebaixos de 

vorera i s’ha relacionat amb capa de voreres, per tal de detectar quins carrers tenen o no rebaix, i 

per tant, són accessibles per tot tipus d’usuari com s’acaba de comentar.  

S’han fet dos estudis, però s’analitzarà el segon ja que és molt més complert i inclou el primer, és 

el cas de l’estudi dels rebaixos de vorera segons l’amplada de vorera. S’ha considerat important 

analitzar la combinació entre la presència de rebaixos de vorera i l’amplada dels carrers, ja que el 

factor rebaix de vorera pot confirmar o anul·lar el grau d’accessibilitat d’un carrer. Així per 

exemple, carrers que tenen una amplada superior a 1,80 metres, i per tant, es consideren 

accessibles, si no tenen rebaix de vorera perden la seva accessibilitat, i a l’inrevés, carrers potser 

amb voreres mínimes tenen rebaix de vorera i faciliten el trànsit de persones per la via pública, no 

són tan inaccessibles. 

 

L’estudi dels 3.150 rebaixos de vorera presents a l’àrea d’estudi ha donat com a resultat que el 

69% dels carrers analitzats a l’àrea d’estudi té rebaix de vorera, i el 31 % no en té. En el cas de 

les voreres que sí tenen rebaix de vorera, un 44% correspon a voreres amb una amplada superior 

a 1,80 metres, i per tant, permeten una circulació accessible dels seus usuaris; un altre 9% correspon 

a voreres amb una amplada entre 1,50 i 1,80 metres; i finalment el 16% correspon a voreres que 

tenen una amplada inferior a 1,50 metres. 

 

En el cas de les voreres que no tenen rebaix, un 11 % correspon a voreres amb una amplada 

inferior a 1,50 metres, i per tant, no accessibles. Es tracta del cas ‘més greu’, ja que l’absència de 

rebaix de vorera i l’amplada mínima de vorera no permeten una circulació accessible. Un altre 3%  

correspon a voreres amb una amplada entre 1,50 i 1,80 metres; i un 17 % correspon a voreres 

amb una amplada superior a 1,80 metres i que, per tant, es consideren accessibles, però que  amb 

l’absència de rebaixos esdevenen inaccessibles.  
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El resultat dels dos estudis realitzats (voreres en general i segons amplada de vorera) s’han 

mostrat en dos mapes: 
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Rebaixos de vorera segons amplada 

  

Segons la normativa, els rebaixos de vorera han de tenir una amplada mínima de 1,80 metres, 

motiu pel qual s’ha analitzat l’amplada dels rebaixos a partir de la dada de llargada de la línia 

que el representa. El resultat ha donat que dels 3.150 rebaixos existents a l’àrea d’estudi, només 

263 no tenen més de 1,80 metres. 

 

El resultat s’ha mostrat en un mapa. 

 

 

Mobiliari urbà 
 
 

S’entén per mobiliari urbà al conjunt d’elements existents en els espais públics i en àrees d’us per 

a vianants, tals com bancs i cadires públiques, fonts  d’aigua potable, papereres i contenidors para 

dipòsit i recollida de residus, elements de protecció al vianant, baranes, fanals, màquines 

expenedores, caixers automàtics, cabines de telèfon o lavabos públics. En el cas que ens ocupa, s’ha 

procedit a estudiar l’enllumenat públic, els lavabos públics i les parades d’autobús. 
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Enllumenat públic 

Per l’anàlisi de l’enllumenat públic, s’ha pres de model la metodologia aplicada en l’estudi 

d’accessibilitat del cas antic de Tossa de Mar4

 

, desenvolupat per un equip del Centre de Polítiques 

del Sòl i Valoracions Urbanes de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Aquest estudi estableix la detecció de zones insuficient il·luminades basant-se en tres 

simplificacions tècniques: 

- suposant que la il·luminació dels diferents punts de llum a la ciutat és de tipus esfèric. 

- no considerant les reflexions dels elements construïts ni l’alçada respecte al terra. 

- considerant que el flux lumínic que radien les lluminàries és el mateix per a totes. 

amb el que s’estableix que, totes les zones allunyades més de 10 metres es consideren zones 

insuficientment il·luminades. Seguint aquest model, doncs, s’ha procedit a analitzar la ubicació dels 

punts de llum a la ciutat de Mataró. S’ha treballat amb cobertura de fanals de la ciutat, tant de 

fanals de peu com de fanals en façana, que hi ha al plànol topogràfic, i s’han creat àrees 

d’influència de 10 metres per detectar aquelles zones que quedaven fora d’aquest àrea. El resultat 

s’ha mostrat en un mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 QUERALTÓ Ros.P i VALLS Dalmau, Francesc. Herramienta de cálculo de rutas óptimas según parámetros de accesibilidad 

física en itinerarios urbanos. Revista ACE. 2010. Núm 13 Any V. Pàg. 161-184. 
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Lavabos públics 

 

Finalment, pel que fa al mobiliari urbà, s’ha decidit estudiar també l’accessibilitat dels lavabos 

públics existents a la ciutat. L’Ordre VIV/561/2010 determina, entre d’altres paràmetres, els 

següents: 

 

- els lavabos públics situats en zones per a vianants hauran de tenir, coma  mínim, una de 

cada deu fraccions adaptada. 

- Han d’estar comunicats amb l’itinerari per a vianants i comptar amb un espai lliure de pas 

de 1,50m com a mínim. 

- L’accés haurà d’estar anivellat amb l’itinerari accessible i no disposarà de graons o ressalts. 

 

En el cas d’aquest estudi, l’anàlisi s’ha basat en el treball de camp, ja que moltes de les 

determinacions de la normativa no poden ser analitzades amb la cartografia i l’anàlisi SIG, que 

només han permès, en aquest cas, detectar la ubicació dels lavabos públics dins la ciutat. 

 

L’estudi ha començat amb la detecció dels lavabos públics sobre la cartografia, exactament, 

gràcies a la capa ‘lavabos públics’ de la guia urbana de la ciutat, i un cop s’han tingut localitzats els 

lavabos s’ha procedit a fer treball de camp, per tal de prendre notes sobre les característiques dels 

lavabos públics (nom del lloc on es troba, presència d’obstacles a l’entrada, unitats adaptades) i fer 

fotos. Un cop s’ha tingut aquesta informació, s’ha abocat tota la informació recollida a camp en la 

base de dades per representar-la sobre el mapa. 

 

L’anàlisi de les 7 unitats existents a la ciutat de Mataró, ha donat com a resultat que 5 estan 

perfectament adaptades, són accessibles 100% tant per el tipus d’accés com la presència de 

lavabos adaptats. 1 unitat té bon accés però en canvi després no està adaptat el lavabo, i una 

altra unitat no té ni l’accés ni el lavabo adaptat. 

 

El resultat s’ha mostrat en un mapa. 
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Parades d’autobús 

 
Finalment, el darrer estudi que s’ha elaborat per analitzar l’accessibilitat de la ciutat de Mataró 

a grans trets, ha sigut l’estudi de l’accessibilitat de les parades d’autobús, que també formen part 

del mobiliari urbà de la ciutat.  

 

A diferència de la resta d’elements que s’han anat estudiant fins ara, els paràmetres 

d’accessibilitat de les parades d’autobús venen marcades per les determinacions del Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas; exactament per 

l’article número 6 i l’annex V del mateix.  L’estudi que s’ha fet en aquest cas, però, s’ha basat 

únicament en la localització de les parades d’autobús, la definició de la tipologia i l’establiment 

d’una relació amb la vorera en la que es troben (amplada de vorera).  

 

L’estudi de l’accessibilitat de les parades de bus –cal dir que tots els autobusos urbans de 

Mataró estan 100% adaptats- s’ha basat en les dades facilitades per el Servei de Mobilitat de 

l’ajuntament, el qual fa facilitar un arxiu tipus Excel amb la descripció de totes les parades de bus 
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del terme municipal (localització –adreça més propera de la parada- , número de la línies/es que 

paren en cadascuna, tipus d’accés, tipus d’espai per l’usuari). Amb aquesta informació s’ha  

digitalitzat (dibuixat) les parades de bus sobre el plànol topogràfic, i s’han codificar de manera 

que es pogués vincular amb l’excel. Després, s’ha fet un anàlisis de la ubicació de cada parada en 

relació a l’amplada de les voreres en les que es troben, per tal de determinar si les parades es 

troben en voreres considerades accessibles o no. 

 
El resultats obtinguts han mostrat l’existència de 5 tipus de parades diferents: 

 

- Parades en voreres no accessibles  

- Parada sense parada física 

- Parades tipus infopal accessibles 

- Parades tipus marquesina accessibles 

- Parades tipus marquesina no accessible. 

 

Pel que fa al primer grup, les parades en voreres no accessibles, corresponen a totes aquelles 

parades que es troben en voreres amb una amplada inferior a 1,50 metres, i per tant, són 

considerades no accessibles. 

 

Respecte el segon grup, les parades sense parada física, aquestes corresponen a les parades 

dels busos interurbans que paren a Mataró. D’aquest tipus s’han trobat 10 casos i totes elles es 

troben en voreres accessibles. 

 

 El tercer grup, les parades infopal accessibles, correspon al tipus de parada que no té 

marquesina, si no que consisteix en un panell vertical informatiu. L’espai que ocupen a la vorera és 

mínim i per això no s’ha estudiat el seu volum o espai que deixen lliure al seu voltant. D’aquest tipus 

s’han trobat 52 casos en voreres accessibles. 

 

Pel que fa a les parades tipus marquesina accessibles, aquestes corresponen a les parades amb 

marquesina que es troben en voreres accessibles i que permeten un espai lliure de pas de 1,50 m 

com a mínim. S’han trobat 70 casos d’aquest tipus 

 

Finalment, del grup de les parades tipus marquesina no accessibles, s’han trobat 20 casos i 

corresponen a aquelles parades tipus marquesines que, malgrat trobar-se en voreres de més de 

1,50 metres, la seva ubicació dins la vorera no permet un espai lliure de pas de 1,50 metres. 
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Per tant, es pot dir que la ciutat de Mataró compta amb una molt bona adaptació de les 

parades d’autobús, de les 160 parades només 28 serien no accessibles, de les quals 8 depenen de 

la seva ubicació en voreres ja no accessible. Cal afegir també, que totes els autobusos de la ciutat 

estan 100% adaptats, motiu per el qual es pot concloure que la ciutat compta amb una bona i 

adaptada xarxa de transport urbà. 
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PART IV - CONCLUSIONS 

 
 
CONCLUSIONS 
 
 

Com ja s’ha comentat anteriorment aquest projecte no pretén ser, en cap cas, un Pla 

d’Accessibilitat alternatiu al que la Diputació de Barcelona va elaborar per l’Ajuntament de Mataró 

l’any 2005, si no ser, d’una banda, una aproximació a l’estat actual pel que fa a l’accessibilitat 

d’aquesta ciutat i, per altra banda, la demostració que les eines SIG poden ajudar a diagnosticar 

problemàtiques urbanes. 

 

Un Pla d’Accessibilitat detallat i en condicions que pugui ser presentat davant un ajuntament, ha 

de ser afrontat per un equip i un recursos suficientment potents com per a determinar canvis futurs i 

reals sobre la ciutat davant la diagnosi obtinguda.  En el cas d’aquest projecte, tot i que s’han 

estudiat molts paràmetres per a determinar l’accessibilitat d’una ciutat, s’han deixat de banda molts 

més, com ja es va exposar anteriorment, per no disposar ni de la informació necessària, els medis 

tècnics oportuns ni el temps requerit per a tractar un volum de dades tan gran. 

 

Els resultats obtinguts en aquest projecte, si més no, ens permeten conèixer quin és l’estat actual 

d’alguns paràmetres a la ciutat. Així, per exemple, podem arribar a saber quins carrers 

necessitarien una ampliació de vorera – de ser  possible-  per tal de ser més accessibles, quins 

elements del mobiliari urbà haurien de ser desplaçats o substituïts donades les seves característiques 

o emplaçament, quins carrers necessiten la construcció d’un rebaix de vorera, quines escales haurien 

de ser substituïdes per rampes, quins lavabo públics estan adaptats o no o quines parades de bus 

estan adaptades, entre d’altres. 

 

Com ha quedat demostrat al llarg d’aquest projecte, Mataró és una ciutat molt accessible. La 

majoria dels paràmetres que s’han analitzat mostren uns resultats molt positius en aquest sentit. 

Exceptuant el cas dels pendents de carrer, on no hi ha hagut cap actuació, la resta de paràmetres, a 

través dels seus resultats, deixen entreveure l’esforç del consistori per a crear una ciutat cada cop 

més accessible ajustant-se a les especificacions tècniques marcades per les diferents normatives al 

llarg dels anys. 

 

Així doncs, s’ha pogut veure que la majoria de carrers tenen una amplada considerada com a 

accessible, que existeixen moltes zones verdes accessibles, que les especificacions referents a les 

àrees de descans es compleixen, que 80 % dels accessos a platges estan adaptats, que la majoria 
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de les escales es troben a voreres accessibles i per tant permeten passos alternatius, que més de la 

meitat de les voreres tenen rebaix de vorera, que l’amplada d’aquest compleix la normativa en la 

majoria dels casos, que hi ha una molt bona il·luminació a la ciutat, que la majoria de lavabos 

públics són accessibles i que la majoria de les parades de bus estan ben condicionades i són 

accessibles. 

 

Encara que la ciutat té una ‘molt bona salut’ en relació a l’accessibilitat, l’ajuntament, a través 

dels seus tècnics, està treballant per a millorar i resoldre els punts pendents, de cara a poder oferir 

a tots els seus ciutadans per igual una ciutat de qualitat. 

 

Pel que fa a l’experiència personal que ha suposat la realització d’aquest projecte, s’ha de dir 

que ha resultat molt interessant endinsar-se en el tema de la accessibilitat, conèixer les diferents 

normatives relacionades amb ella, fer treball de camp, recórrer la ciutat per a cercar exemples del 

que s’estava analitzant, i, sobretot, intentar idear fórmules per a obtenir resultats aplicant els SIGs. 
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