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Resum/abstract : El Llibre blanc de l'accessibilitat s'estructura en una 
sèrie de capítols en els quals, per mitjà de fitxes, s'estudien la millora de 
l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques. És el resultat 
d'una iniciativa del Comitè Olímpic Internacional i la Fundació Barcelona 
Olímpica, destinada a analitzar l'accessibilitat als Jocs Olímpics i 
Paralímpics de Barcelona '92. En aquesta edició en llengua catalana, 
moltes de les situacions que s'hi analitzen fan referència a l'esdeveniment 
olímpic, però la majoria també es poden aplicar directament al disseny 
d'espais i edificis laborals, i al traçat i la millora de polígons industrials. 
L'objectiu d'aquesta obra és ajudar els arquitectes, els enginyers i els 
projectistes a concebre espais, entorns i serveis en què la vida social i 
laboral es desenvolupi amb el nombre més reduït possible d'obstacles. Els 
edificis, les instal·lacions i el mobiliari que es conceben d'aquesta manera 
no tan sols són més amigables i transitables per a les persones amb 
discapacitat física, sensorial o psíquica permanent, sinó també per a les 
persones grans, per als qui presenten una reducció temporal de mobilitat 
o de percepció i per a tots els usuaris en general. Es tracta, en definitiva, 
d'una obra que pot interessar els dissenyadors, els ergònoms, els tècnics 
de prevenció i els responsables d'I+D, com també els departaments 
d'obres i projectes de les empreses. (*Sinopsi del editor) 
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Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Paràmetres antropomètrics 
 
ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 
Àmbit d’aplicació. Itinerari de vianants accessible. Itinerari mixt de 
vianants i vehicles accessible. Carril bici. Paviments accessibles en espais 
d’ús públic. Guals de vianants accessibles. Guals d’entrada i sortida de 
vehicles. Passos de vianants accessibles. Escales a l’exterior accessibles. 
Rampes a l’exterior accessibles. Ascensors a l’exterior accessibles. Ajudes 
tècniques: mecanismes elevadors. Accessibilitat a les platges. 
Accessibilitat en els espais verds. Elements de mobiliari accessibles. 
Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública. 
Aparcaments reservats adaptats. Serveis higiènics accessibles.  
 
ACCESSIBILITAT A L'EDIFICACIÓ 
Introducció. Itineraris exteriors accessibles. Aparcaments reservats 
adaptats. Itineraris interiors accessibles. Elements de comunicació 
horitzontal. Elements de comunicació vertical. Espais higiènics - sanitaris 
accessibles. Vestidors. Mobiliari en edificis d’ús públic. Dormitoris 
accessibles en edificis d’ús públic. Edificis d’habitatges. Evacuació d’edificis 
i plans d’emergència. 
 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Característiques generals. Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics. Piscines  
 
Barreres arquitectòniques 
Arquitectura per a disminuïts 
Disseny per a disminuïts 
Disminuïts 
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