
 

 

El COCARMI exigeix carrers de Plataforma 

Única sense perill per a les persones amb 

discapacitat 

 

Una banda rugosa que delimités la zona de vianants i la zona 

de trànsit de vehicles seria la millor solució: evitaria riscos 

innecessaris a les persones cegues i a les persones amb 

discapacitat física 

 

 

COCEMFE Catalunya, ECOM i ONCE Catalunya, comissionats pel 

COCARMI,  acorden criteris de disseny universal per satisfer 

les expectatives i necessitats de tota la ciutadania 

 

Barcelona, 3 de novembre.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), màxim representant del moviment 

associatiu de la discapacitat a Catalunya, va constituir un grup de treball 

format per la Federació COCEMFE Catalunya, ECOM i ONCE Catalunya per 

exigir el disseny universal dels carrers de Plataforma Única, tenint en 

compte les necessitats de totes les persones amb discapacitat i 

especialment les que tenen problemes visuals que quan hi transiten no 

tenen informació tàctil ni visual per a saber si estan a la zona de vianants o 

a la calçada de vehicles.  

La solució per a evitar riscos innecessaris i afavorir el dret a la mobilitat 

segura seria afegir una franja de paviment indicador d'advertiment o de 

proximitat a punts de perill. Una mena de “botons”, que permetrien 

determinar per una persona cega o amb discapacitat visual si envaeix sense 

voler l’espai destinat als cotxes. L’ esmentada solució no perjudica la 

mobilitat de les persones amb discapacitat física. També caldria establir 

zones d'encreuament “formalitzat”, amb paviments podotàctils i 

semàfors sonors. 



L'espai urbà ha de satisfer les expectatives i necessitats de tota la 

ciutadania, i ningú ha de sentir-se discriminat per no poder utilitzar-lo 

en condicions d'igualtat. Per a les persones amb discapacitat, la 

mobilitat, percepció i comprensió de l'entorn urbà són aspectes que 

resulten més difícils i és imprescindible que el disseny contempli les 

seves necessitats. 

El grup de treball comissionat pel COCARMI  demostra amb el seu informe 

que aplicar criteris d’accessibilitat des de l’inici beneficia totes les persones 

amb discapacitat i també a la resta de la ciutadania. No perjudica ningú. És 

un benefici per a tothom. 

Plantejada abans de les obres, la construcció de noves infraestructures i 

vials d’aquest tipus tampoc tindria cap cost suplementari. La dificultat rau 

en si es volen adequar les instal·lacions una vegada ja s’han fet.  

Malauradament, cada dia s’estan creant més carrers de plataforma única als 

municipis de Catalunya i el COCARMI reivindica amb urgència que s’adoptin 

mesures. Millor prevenir que curar. I en aquest sentit, el COCARMI no vol 

que s’actuï a la vista d’accidents irreparables i esperona el Govern de 

Catalunya a ser també capdavanter en l’aplicació de solucions tècniques a 

aquest problema.    

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat  insta 

urgentment al Govern a que convoqui el sector de les persones amb 

discapacitat per a abordar els temes d’accessibilitat a Catalunya que encara 

estan pendents de desenvolupament normatiu atès que no s’ha pogut 

aprovar el reglament que acompanya la llei. 

 

Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions 

que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 

intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons les darreres dades de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 2014, hi ha a casa nostra 

537.998 persones amb algun tipus de discapacitat o problema de salut mental reconeguda 

(10 anys abans eren 333.580). El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, 

DINCAT, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, 

FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb 

discapacitat d'unes 7.000 associacions. 

 


