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RESUM DESCRIPTIU DEL
 

El projecte presentat és el model de gestió que ha permès la consolidació de la Càtedra 

d’Accessibilitat de l’ Universitat Politècnica de Catalunya. La Càtedra va ser creada a l’any 

2005 amb el propòsit de facilitar que les persones, independentment de les seves capacitats, 

poguessin accedir de forma autònoma a qualsevol entorn, sigui arquitectònic, tecnològic o de 

coneixement. En aquest sentit es defineixen quatre eixos estratègics que permet

unes línies d’actuació eficaces. Aquest eixos són recerca, innovació i desenvolupament, 

docència universitària, gestió universitària i compromís social. 

IL�LUSTRACIÓ 

La Càtedra d’Accessibilitat, o altrament anomenada CATAC,

unitat de gestió transversal dins de la UPC, que treballa en les tres quatre grans àrees de 

coneixement de la nostra institució: coneixement, tecnologia, arquitectura i disseny.
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RESUM DESCRIPTIU DEL PROJECTE 

El projecte presentat és el model de gestió que ha permès la consolidació de la Càtedra 

d’Accessibilitat de l’ Universitat Politècnica de Catalunya. La Càtedra va ser creada a l’any 

el propòsit de facilitar que les persones, independentment de les seves capacitats, 

poguessin accedir de forma autònoma a qualsevol entorn, sigui arquitectònic, tecnològic o de 

coneixement. En aquest sentit es defineixen quatre eixos estratègics que permet

unes línies d’actuació eficaces. Aquest eixos són recerca, innovació i desenvolupament, 

docència universitària, gestió universitària i compromís social.  

 

IL�LUSTRACIÓ 1: EIXOS ESTRATÈGICS DE LA CATAC 

, o altrament anomenada CATAC, es constitueix doncs, com una 

unitat de gestió transversal dins de la UPC, que treballa en les tres quatre grans àrees de 

coneixement de la nostra institució: coneixement, tecnologia, arquitectura i disseny.
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DE GESTIÓ de la 

El projecte presentat és el model de gestió que ha permès la consolidació de la Càtedra 

d’Accessibilitat de l’ Universitat Politècnica de Catalunya. La Càtedra va ser creada a l’any 

el propòsit de facilitar que les persones, independentment de les seves capacitats, 

poguessin accedir de forma autònoma a qualsevol entorn, sigui arquitectònic, tecnològic o de 

coneixement. En aquest sentit es defineixen quatre eixos estratègics que permeten establir 

unes línies d’actuació eficaces. Aquest eixos són recerca, innovació i desenvolupament, 

 

es constitueix doncs, com una 

unitat de gestió transversal dins de la UPC, que treballa en les tres quatre grans àrees de 

coneixement de la nostra institució: coneixement, tecnologia, arquitectura i disseny. 



Aquestes àrees de treball es tracten des d’un punt de vista global incloent el món universitari, 

el moviment associatiu, les administracions i el teixit empresarial. La Càtedra s’estableix c

el nexe que permet promoure i gestionar iniciatives de diferents àmbits: propostes internes, 

subvencions públiques i sol�licituds externes.

Després d’un procés de llançament importantíssim, on es realitza un gran esforç en la 

promoció de la Càtedra d’Accessibilitat tant a nivell nacional com internacional, arribem a un 

punt on es busca la consolidació d’aquesta a través de criteris de qualitat i millora continua en 

la gestió. 

Cal destacar que la Càtedra d’Accessibilitat es la primera i única Càtedra d’aq

nivell nacional amb el que podem dir que és pionera en aquesta tasca. L’experiència assolida 

tant a nivell docent com de recerca, ha permès obtenir una expertesa indubtable en 

accessibilitat i disseny per a tothom. Aquest fet es corrobora amb 

d’ens diversos, tant interns (rectorat, altres unitats de la UPC), com externs (empreses i 

institucions). Un fet rellevant recent que il�lustra el reconeixement aconseguit del model de 

gestió emprat a la Càtedra és la petició del

Comissió d’Igualtat d’Oportunitats. 
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IL�LUSTRACIÓ 2: ÀREES DE TREBALL 

Aquestes àrees de treball es tracten des d’un punt de vista global incloent el món universitari, 

el moviment associatiu, les administracions i el teixit empresarial. La Càtedra s’estableix c

el nexe que permet promoure i gestionar iniciatives de diferents àmbits: propostes internes, 

l�licituds externes. 

Després d’un procés de llançament importantíssim, on es realitza un gran esforç en la 

cessibilitat tant a nivell nacional com internacional, arribem a un 

punt on es busca la consolidació d’aquesta a través de criteris de qualitat i millora continua en 

Cal destacar que la Càtedra d’Accessibilitat es la primera i única Càtedra d’aq

nivell nacional amb el que podem dir que és pionera en aquesta tasca. L’experiència assolida 

tant a nivell docent com de recerca, ha permès obtenir una expertesa indubtable en 

accessibilitat i disseny per a tothom. Aquest fet es corrobora amb la petició d’assessorament 

d’ens diversos, tant interns (rectorat, altres unitats de la UPC), com externs (empreses i 

institucions). Un fet rellevant recent que il�lustra el reconeixement aconseguit del model de 

gestió emprat a la Càtedra és la petició del Congrés dels Diputats de la seva presentació a la 

Comissió d’Igualtat d’Oportunitats.  
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DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ PRÈVIA 
Anteriorment a la constitució de la Càtedra, les actuacions envers la igualtat d’oportunitats 

per a les persones amb discapacitat, eren molt reduïdes i inconnexes. L’estat de la situació per 

àrees era la següent: 

Recerca, desenvolupament i innovació: 

o En termes generals, la comunitat de recerca de la UPC no estava sensibilitzada sobre 
temes d’accessibilitat i disseny per a tothom i per tant no era conscient de les 
necessitats del col�lectiu de les persones amb discapacitat. Conseqüentment 
desconeixia les possibles línies de recerca en aquest àmbit i les oportunitats de 
finançament per als projectes associats. 

o Els projectes puntuals duts a terme, estaven distribuïts i eren inconnexos entre ells. Fet 
que no permetia potenciar al màxim aquests esforços cap a projectes més ambiciosos i 
de major finançament. 

o Una conseqüència dels dos punts anteriors, era que el finançament global obtingut era 
molt menor al que s’ha aconseguit finalment. 

Gestió universitària: 

o La problemàtica de la manca d’accessibilitat no era visible i per tant existia una manca 
de normativa interna al respecte. 

o De la mateix amanera, hi havia una manca d’unitats especialitzades en temes d’igualtat 
d’oportunitats per a tothom. 

o No hi havia una gestió coordinada  dels projectes d’accessibilitat institucionals. 
o El concepte d’accessibilitat no era entès d’una forma amplia, sinó que les actuacions 

eren orientades cap a un conjunt molt reduït de problemàtiques. 
o No hi havia un assessorament especialitzat i expert en temes d’accessibilitat al Servei 

de Patrimoni com a responsables d’executar les obres dins de la universitat. 

Docència: 

o Els criteris d’accessibilitat i disseny per a tothom no estaven inclosos dins de la formació 
del professorat.  

o Els criteris d’accessibilitat i disseny per a tothom no estaven inclosos dins dels estudis 
tant reglats com no reglats.  

Compromís social: 

o No hi havia definit un pla director d’igualtat d’oportunitats. 
o No es duien a terme accions de sensibilització en accessibilitat i disseny per a tothom. 

OBJECTIUS ESTABLERTS 
La Càtedra d’Accessibilitat depèn del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Promoció 
Territorial i dóna servei a tota la UPC en el desplegament del Pla Director d’Igualtat 
d’Oportunitats 2007-2010 de la UPC i té la seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú. Els seus objectius principals es defineix segons els seus eixos estratègics: 
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Objectius a l’eix de recerca i transferència 
Promoure el desenvolupament de projectes i altres activitats de R+D+I i transferència 
tecnològica, liderats pel personal investigador de la universitat sobre accessibilitat o 
discapacitat. 

Objectius a l’eix de docència 
Assegurar que tant els titulats UPC com els professionals integrin el paradigma de 
l’accessibilitat i del disseny per a tothom en el seu esdevenir professional i personal.  

Objectius a l’eix de compromís social  
Implicar les persones vers l’accessibilitat, la promoció de drets i la no discriminació per 
integrar plenament totes les persones en el conjunt de la societat. 

Objectius a l’eix de gestió institucional 
Assessorar les diferents unitats de la UPC en termes d’accessibilitats i del disseny per a 
tothom, sent un referent bàsic per a l’aplicació d’aquests conceptes en tots els àmbits de la 
gestió universitària. Paral�lelament, establir un procés de qualitat i de millora continua en la 
gestió de la pròpia unitat.  

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS O LES ACCIONS REALITZADES 

Què fem 
Promoure, coordinar i gestionar projectes per millorar l’accessibilitat en el medi físic, 
l’accessibilitat en la tecnologia o en l’educació superior.  

Els projectes poden desenvolupar-se des de fronts diferents: la R+D+I i la transferència 
tecnològica, la formació i la divulgació.  

La Càtedra està organitzada en dues àrees: 

o Àrea de projectes 
o Àrea de gestió 

Podem oferir el potencial investigador i de coneixement de la UPC juntament amb l’experiència 
de la Càtedra en la gestió de projectes sobre accessibilitat, disseny per a tothom i tecnologies 
de suport.  

Com ho fem 
L’activitat de la Càtedra d’Accessibilitat està orientat al treball per projectes. Gràcies a 
l’experiència que va acumulant, aporta el seu valor afegit en la identificació de necessitats, 
recursos i aliances per garantir la correcta consecució dels projectes.  

En la seva realització poden confluir diversos actors: el sector públic, el sector privat, entitats 
representants de persones amb discapacitat i la mateixa UPC, essent la Càtedra el seu punt 
d’unió. 
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La participació de la UPC es materialitza, durant l’execució dels projectes, amb la contribució 
de grups de recerca, centres docents, departaments o serveis.  

Equip 
L’equip de la Càtedra d’Accessibilitat està format per 8 persones, estructurat per àrees: l’àrea 
de gestió i l’àrea de projectes. 

Estructura 

Direcció 

Àrea de Projectes Àrea de Gestió 

R+D+I Formació Administració 

 

Funcions 

ÀREA DE GESTIÓ 
La seva funció és, per una banda, donar suport a la UPC i, per l’altra, a l’Àrea de Projectes de 
la Càtedra. Concretament: 

o Elaborar la planificació estratègica, millora de processos 
o Gestionar els recursos humans 
o Gestionar els recursos econòmics 
o Gestionar els recursos TIC, web 
o Gestió dels arxius  
o Secretaria 
o Realitzar accions de màrqueting, comunicació i relacions públiques 
o Donar suport i assessorament a la UPC en temes d’accessibilitat 
o Elaborar la memòria i reportar a la UPC 

ÀREA DE PROJECTES 
La seva funció és coordinar i fer el seguiment dels projectes oberts en els quatre eixos 
estratègics de la CATAC i identificar i impulsar nous projectes. Concretament: 

o Captar finançament públic i privat 
o Redactar i elaborar propostes de projectes 
o Redactar i formalitzar convenis de col�laboració 
o Coordinar equips de treball multidisciplinars 
o Fer el seguiment i control de l’execució dels projectes 
o Organitzar esdeveniments de divulgació  
o Organitzar i coordinar accions formatives 
o Promoure accions de comunicació i publicació 

Àrees de treball  
La Càtedra d’Accessibilitat està especialitzada en l’accessibilitat universal, el disseny per a 
tothom i les tecnologies de suport. Aquests conceptes són d’aplicació transversal a diverses 
àrees de coneixement. La Càtedra, tenint en compte que la UPC està especialitzada en els 
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àmbits de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria i es tracta d’una institució d’educació 
superior, es concentra en:   

o Accessibilitat física 
o Accessibilitat a les TIC 
o Accessibilitat al transport 
o Tecnologies de suport 
o Accessibilitat a l’ensenyament  

Serveis  
El catàleg de serveis de la Càtedra es defineix tenint en compte els destinataris a qui 
s’adrecen les seves prestacions: 

Àrea de R+D+I  

A LES EMPRESES I INSTITUCIONS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

o Cerca de finançament públic. 
o Xarxa d’aliances i contactes. 
o Gestió de projectes R+D+I. 
o Assessorament i consultoria. 
o Prototipatge experimental. 
o Transferència de tecnologia. 
o Comunicació i publicació. 
o Organització d’actes de divulgació 

científica. 

 

o Cerca de finançament públic o privat 
o Xarxa d’aliances i contactes 
o Redacció i elaboració de propostes de 

projectes 
o Redacció i formalització de convenis 

de col�laboració 
o Coordinació d’unitats, serveis i/o 

grups de recerca 
o Gestió econòmica i control 

d’execució 
o Publicació científica, difusió de 

resultats 
o Organització d’actes de divulgació 

científica 
o Promoció i difusió de l’oferta 

tecnològica de la UPC 

 

Àrea de docència  

A LES EMPRESES I INSTITUCIONS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

o Organització i impartició d’activitats 
de formació permanent segons 
catàleg  

o Impartició d’activitats de formació 
permanent “a mida” 

o Cerca de finançament públic 
o Xarxa d’aliances i contactes 
o Gestió de projectes formatius 

o Orientació i assessorament en la 
incorporació de l’accessibilitat en 
l’oferta reglada UPC 

o Incorporació d’assignatures de lliure 
elecció  

o Cerca de finançament públic o privat 
o Xarxa d’aliances i contactes 
o Redacció i elaboració de propostes de 
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o Organització d’actes de divulgació i 
comunicació  

o Gestió de publicacions 
o  

projectes 
o Redacció i formalització de convenis 

de col�laboració 
o Gestió econòmica i control 

d’execució 
o Coordinació d’unitats, serveis i/o 

grups de recerca 
o Organització d’actes de divulgació i 

comunicació  
o Promoció i difusió de l’oferta 

formativa permanent de la UPC 

 

Àrea de compromís social 

A LES EMPRESES I INSTITUCIONS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

o Organització d’activitats de 
divulgació (conferències, tallers, 
exposicions)  

o Cerca de finançament públic 
o Xarxa d’aliances i contactes 
o Gestió de projectes de divulgació 
o Gestió de publicacions 

 

o Organització d’activitats de 
divulgació (conferències, tallers, 
exposicions)  

o Cerca de finançament públic o privat 
o Xarxa d’aliances i contactes 
o Redacció i elaboració de propostes de 

projectes 
o Redacció i formalització de convenis 

de col�laboració 
o Gestió econòmica i control 

d’execució 
o Coordinació d’unitats, serveis i/o 

grups de recerca 
o Organització d’accions de 

comunicació  

VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

La valoració econòmica de la Càtedra d’Accessibilitat, considerada com un projecte global, és 
molt positiva ja que no només s’ha aconseguit l’autofinançament sinó que l’aportació 
econòmica a la UPC ha estat molt important.  

La CATAC té com a premissa l’autofinançament. Aquest es realitza a través de la retenció d’un 
overhead en els projectes que promou i gestiona. La CATAC no rep una assignació específica 
per part de la UPC, únicament rep finançament per als espais, els serveis generals i el personal 
de direcció (un PDI i un PAS). La resta de personal i les despeses de funcionament són 
finançades per la pròpia activitat de la CATAC. 



En el cas de projectes de recerca i transferència
del CTVG. A banda de l’overhead
activitat del projecte. Aquesta retenció s’aplica gràcies a un acord intern que es va establir 
entre el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Promoció Territorial, el Vicerectorat de 
Recerca i Innovació i el CTT en el 2006
Càtedra de promoció de la iniciativa, lideratge del projecte i coordinació interna
CATAC encarrega un projecte a un grup de recerca es defineix un acord intern que reg
deures i obligacions de cada part. 
CATAC. Aquest overhead no va mai en detriment de la qualitat de l’activitat a desenvolupar 
per part del grup de recerca. 
més d’un rol gestor, un rol executor aportant el treball d’algun membre de l’equip. En aquest 
cas, aquestes persones són retribuïdes directament pel projecte.

En el cas de projectes d’àmbit formatiu
empresa o institució, l’activitat dels quals són activitats formatives o divulgatives
projectes són gestionats a través del CTVG amb les mateixes condicions que els anterior
projectes d’aquest àmbit provinents d’ajuts p
cas la CATAC també aplica un overhead que depèn del tipus d’activitat i projecte. 

La Càtedra d’Accessibilitat, des dels seus inicis fins a l’actualitat, ha gestionat més d’una 
vuitantena de projectes tant i
mostra el tipus de projectes gestionats i en quina proporció.

 

Aquests projectes s’han canalitzat a través de l’EPSEVG i del CTT
han suposat un finançament directe cap a la UPC (subvencions i ajudes a la universitat en 
concepte de millores d’accessibilitat física, infoaccessibilitat, etc.). 
mostra les proporcions:  

 

Total projectes gestionats

MODEL DE GESTIÓ de la CATAC

rojectes de recerca i transferència tecnològica, la CATAC els gestiona
del CTVG. A banda de l’overhead UPC, la CATAC aplica un percentatge
activitat del projecte. Aquesta retenció s’aplica gràcies a un acord intern que es va establir 
entre el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Promoció Territorial, el Vicerectorat de 

Innovació i el CTT en el 2006 i és en concepte de les tasques executades per la 
Càtedra de promoció de la iniciativa, lideratge del projecte i coordinació interna
CATAC encarrega un projecte a un grup de recerca es defineix un acord intern que reg
deures i obligacions de cada part. En aquest acord es defineix el tant per cent
CATAC. Aquest overhead no va mai en detriment de la qualitat de l’activitat a desenvolupar 

 Existeixen determinats projectes en els quals la CATAC hi té, a 
més d’un rol gestor, un rol executor aportant el treball d’algun membre de l’equip. En aquest 
cas, aquestes persones són retribuïdes directament pel projecte. 

rojectes d’àmbit formatiu, aquest són avalats per un conveni amb alguna 
’activitat dels quals són activitats formatives o divulgatives

són gestionats a través del CTVG amb les mateixes condicions que els anterior
projectes d’aquest àmbit provinents d’ajuts públics són gestionats des de l’EPSEVG. En aquest 
cas la CATAC també aplica un overhead que depèn del tipus d’activitat i projecte. 

La Càtedra d’Accessibilitat, des dels seus inicis fins a l’actualitat, ha gestionat més d’una 
vuitantena de projectes tant institucionals com de prestacions de serveis. 
mostra el tipus de projectes gestionats i en quina proporció. 

GRÀFIC 1: TOTAL PROJECTES PER ÀREES 

Aquests projectes s’han canalitzat a través de l’EPSEVG i del CTT, a més d’altres projectes que 
han suposat un finançament directe cap a la UPC (subvencions i ajudes a la universitat en 
concepte de millores d’accessibilitat física, infoaccessibilitat, etc.). 

R+D+I; 53
Docents; 27

Gestió 
universitària; 

9

Total projectes gestionats
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a CATAC els gestiona a través 
un percentatge depenent del tipus i 

activitat del projecte. Aquesta retenció s’aplica gràcies a un acord intern que es va establir 
entre el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Promoció Territorial, el Vicerectorat de 

i és en concepte de les tasques executades per la 
Càtedra de promoció de la iniciativa, lideratge del projecte i coordinació interna. Quan la 
CATAC encarrega un projecte a un grup de recerca es defineix un acord intern que regula els 

En aquest acord es defineix el tant per cent que retindrà la 
CATAC. Aquest overhead no va mai en detriment de la qualitat de l’activitat a desenvolupar 

s en els quals la CATAC hi té, a 
més d’un rol gestor, un rol executor aportant el treball d’algun membre de l’equip. En aquest 

un conveni amb alguna 
’activitat dels quals són activitats formatives o divulgatives. Aquests 

són gestionats a través del CTVG amb les mateixes condicions que els anteriors. Els 
úblics són gestionats des de l’EPSEVG. En aquest 

cas la CATAC també aplica un overhead que depèn del tipus d’activitat i projecte.  

La Càtedra d’Accessibilitat, des dels seus inicis fins a l’actualitat, ha gestionat més d’una 
ns de serveis. El següent gràfic 

 

, a més d’altres projectes que 
han suposat un finançament directe cap a la UPC (subvencions i ajudes a la universitat en 
concepte de millores d’accessibilitat física, infoaccessibilitat, etc.). El següent gràfic en 



Podem arribar a la conclusió, que la CATAC és un projecte consolidat, i no només 
econòmicament viable, sinó també molt positiu per la UPC, ja que els ingressos que aporta són 
molt superiors a la despesa mínima que suposa. Aquest fet demostra que el model 
d’autofinançament és possible i molt interessant per a la institució. Val a dir però que això ha 
estat possible gràcies al model de gestió aplicat i descrit en aquesta memòria. 

AVALUACIÓ DELS RESUL
L’avaluació dels resultats es realitza tenint en compte dos indicadors bàsics. D’una banda la 
rellevància dels projectes duts e terme i el prestigi de les enti
col�laborat. A continuació es presenten, per eixos estratègics, alguns exemples representati
dels resultats aconseguits, fent referència a les entitats amb les que s’ha treballat i la 
descripció d’un projecte destacat en cada àmbit.

Resultats a l’eix de recerca i transferència
S’han dut a terme 53 projectes de R+D+I 
liderats pel personal investigador
col�laboració amb entitats rellevants com
España, el Ministerio de Sanidad y Política Social
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, la 
Barcelona. A continuació es mostren algunes col�laboracions importants segons el tipus de 
projecte: 

o Projectes de R+D+I bàsica
� Fundación ONCE.
� Fundación UNIVERSIA.
� ONCE. 

o Projectes de R+D+I aplicada:
� Technosite. 
� Vía Libre. 
� Centre de Vida Independent.
� Ear con Tecnologies de la Comunicació.
� ACEFAT. 
� Gas Natural. 

Tipus de projectes CATAC
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GRÀFIC 2: PROJECTES DE LA CATAC 

Podem arribar a la conclusió, que la CATAC és un projecte consolidat, i no només 
també molt positiu per la UPC, ja que els ingressos que aporta són 

molt superiors a la despesa mínima que suposa. Aquest fet demostra que el model 
d’autofinançament és possible i molt interessant per a la institució. Val a dir però que això ha 

le gràcies al model de gestió aplicat i descrit en aquesta memòria. 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
L’avaluació dels resultats es realitza tenint en compte dos indicadors bàsics. D’una banda la 
rellevància dels projectes duts e terme i el prestigi de les entitats amb les que s’ha 
col�laborat. A continuació es presenten, per eixos estratègics, alguns exemples representati
dels resultats aconseguits, fent referència a les entitats amb les que s’ha treballat i la 
descripció d’un projecte destacat en cada àmbit. 

Resultats a l’eix de recerca i transferència 
projectes de R+D+I bàsica, R+D+I aplicada i de transferència tecnològica, 

liderats pel personal investigador de la UPC, sobre accessibilitat o discapacitat.
col�laboració amb entitats rellevants com el Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Sanidad y Política Social IMSERSO del Gobierno de España
sarrollo Tecnológico Industrial, la Generalitat de Catalunya i l’

A continuació es mostren algunes col�laboracions importants segons el tipus de 

Projectes de R+D+I bàsica: 
Fundación ONCE. 
Fundación UNIVERSIA. 

Projectes de R+D+I aplicada: 

Centre de Vida Independent. 
Ear con Tecnologies de la Comunicació. 

CTT
74%

EPSEVG
6%

UPC
20%

Tipus de projectes CATAC
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Podem arribar a la conclusió, que la CATAC és un projecte consolidat, i no només 
també molt positiu per la UPC, ja que els ingressos que aporta són 

molt superiors a la despesa mínima que suposa. Aquest fet demostra que el model 
d’autofinançament és possible i molt interessant per a la institució. Val a dir però que això ha 

le gràcies al model de gestió aplicat i descrit en aquesta memòria.     

L’avaluació dels resultats es realitza tenint en compte dos indicadors bàsics. D’una banda la 
tats amb les que s’ha 

col�laborat. A continuació es presenten, per eixos estratègics, alguns exemples representatius 
dels resultats aconseguits, fent referència a les entitats amb les que s’ha treballat i la 

transferència tecnològica, 
sobre accessibilitat o discapacitat. S’ha establert 

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
Gobierno de España, el CDTI 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
A continuació es mostren algunes col�laboracions importants segons el tipus de 
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� Aigües de Barcelona. 
� Endesa. 
� ONO. 
� TMB Transports Metropolitans de Barcelona. 
� La Caixa. 
� Barclays. 
� Telefonica. 

 

Projecte destacat: INREDIS, Interfaces de Relación entre el Entorno y las personas con 
Discapacidad. 

Àrea: Recerca 

Àmbit: Disseny universal 

El projecte INREDIS, es un projecte CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación 
Técnica) que s'inscriu en la iniciativa del govern espanyol INGENIO 2010 i que es gestionada pel 
CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). INREDIS desenvoluparà recerca bàsica en 
l'àmbit de les tecnologies accessibles i interoperables durant el periode 2007-2010. El seu 
objectiu es el desenvolupament de tecnologies de base que permetin crear canals de 
comunicació i interacció entre les persones amb algún tipus de discapacitat i el seu entorn. En 
el projecte INREDIS es tracten objectius tecnològics rellevants en diversos àmbits avançats de 
les TIC. La recerca s'estructura en nou activitats principals o paquets de treball en els que es 
cobreixen els principals aspectes per a aconseguir un salt tecnològic en el disseny de la 
tecnologia accessible i interoperable. 

Promotor: El projecte INREDIS es gestiona mitjançant un Consorci empresarial liderat per 
Technosite, l'empresa tecnològica de Fundació ONCE, i un grup d'empreses expertes en 
diferents àrees de coneixement que fan d'INREDIS un consorci multidisciplinar amb un gran 
potencial de desenvolupament. Concretament, les empreses contratants són: Technosite, La 
Caixa, Vía Libre i Barclays. 

Participants: El Consorci empresarial està format per: Technosite, Alma Technologies, La 
Caixa, Sabia, Inabensa, Vodafone, Tmtfactory, Moviquity, Ibermática, Vía Libre, Barclays, 
Iriscom, Smart Business i Ihman. En el projecte participen també un ampli grup d'Organismes 
Públics de Recerca i Centres de Recerca Tecnològica a més de l'Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universidad Complutense de Madrid, VICOMTech, Fundación Vodafone España, 
Universidad de Málaga, Fundació CIM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Robotiker, 
Universidad del País Vasco, European Software Institute, Universitat Ramón Llull - La Salle, 
Universitat de València, Universidad de Extremadura, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Ibermática de Innovación, Centre Tecnològic de Manresa, Centro 
ecnológico CETEMMSA e Instituto de Biomecánica de Valencia. 

Durada: 2007-2010 

Resultats a l’eix de docència 
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La CATAC ha establert col�laboracions amb administracions, empreses, universitats i 
institucions, de renom a nivell nacional i internacional per a la realització de diferents 
activitats docents: 

o Introducció del concepte de Disseny Universal a les titulacions universitàries. Entitats 
col�laboradores: 

� Fundación ONCE. 
� Generalitat de Catalunya. 
� Universidad Pública de Navarra. 
� Universitat d’Alacant. 
� Universidad del País Vasco.  

o Programes ERASMUS: 
� Programa LOCUS. 

o Màsters interuniversitàris: 
� Universitat de Lleida. 

o Seminaris i formació continua a empreses: 
� APEE – Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 
� Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de España. 
� Real Patronato sobre la Discapacidad. 
� Grup Qualitat.  

o Recerca psicopedagógica:  
� Ministerio de Ciencia y Educación. Gobierno de España. 
� Universitat Ramón Llull. 
� Universitat de Barcelona. 

Projecte destacat: Let's Open Cities for US 2009, LOCUS 2009. 

Àrea: Docència 

Àmbit: Accessibilitat física 

El Programa Intensiu Erasmus LOCUS és una iniciativa dirigida a la realització de tallers 
intensius de projectes amb estudiants europeus d'arquitectura i disseny urbà. En aquests tallers 
s'analitzaran i proposaran alternatives pels problemes de l'accessibilitat i la lliure mobilitat de 
les persones en edificis i ciutats. La UPC organitza aquests tallers amb la participació de 
diverses universitats europees, i amb una durada prevista de tres anys consecutius. En l'edició 
del 2009, el taller intensiu es realitzarà a la ciutat d'Évora, Portugal. S'estudien tant qüestions 
de disseny urbà (recorreguts, paviments, mobiliari urbà, aparcament, etc.), com qüestions de 
disseny arquitectònic (accés als edificis, disseny i recorregut principal interior, etc).  

Promotor: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

Participants: Universitat d’Évora, Portugal. 

Durada: 2009-2009 

Resultats a l’eix de compromís social  
Dins de l’eix de compromís social s’han dut a terme diferents accions relacionades amb la 
sensibilització i la divulgació també amb col�laboració d’entitats rellevants del món de la 
discapacitat i amb administracions: 
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o Anàlisis via pública i sensibil�lització: 
� Ajuntament de Barcelona. 
� Ajuntament de Tarragona. 
� Ajuntament de Girona. 
� Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Ajuntament de Calafell. 

o Conferències i seminaris: 
� ONCE. 
� FESOCA. 
� PRODE. 
� FEJIDIF. 
� Caixa Manresa. 
� Grup Qualitat. 

o Divulgació científico-tècnica: 
� Fundación ONCE. 
� Fundación UNIVERSIA. 
� CETIB. 
� Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 
� Col�legi d’Arquitectes de Catalunya.   

Projecte destacat: L'accessibilitat de l'entorn universitari i la seva percepció per part dels 
estudiants amb discapacitat, OUD. 

Àrea: Recerca 

Àmbit: Sociologia 

L'Observatori Universitat i Discapacitat està format per la Càtedra d'Accessibilitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i de la Fundación ONCE. La finalitat de l'OUD es la de 
conèixer i analitzar la situació actual i futura de la discapacitat a les universitats espanyoles. 
L'OUD, a través de la realització d'una sèrie d'estudis anuals a l'àmbit de la discapacitat, 
l'accessibilitat universal i el disseny per a tots en les universitats espanyoles, es constitueix 
com una eina per conèixer, difondre i constituir la base sobre la qual diagnosticar i recolzar 
accions eficaces per a la millora de l'accés de persones amb discapacitat a la universitat i al 
mercat laboral professionalitzat. El primer estudi de l'Observatori Universitat i Discapacitat és 
un estudi sociològic sobre l'accessibilitat de les universitats públiques espanyoles i de com és 
percebuda aquesta accessibºilitat per part dels estudiants amb discapacitat. 

Promotor: Fundación ONCE 

Participants: Fundación ONCE, universitats públiques d’Andalusia, Castella La Manxa, Castella i 
Lleó, Madrid, Astúries, La Rioja, Murcia, Cantàbria, Illes Balears, Navarra, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, País Vasc i Galícia. 

Durada: 2008-2008 

Resultats a l’eix de gestió institucional 
La Càtedra d’Accessibilitat dóna suport a diferents unitats de la UPC pel que fa a temes 
d’accessibilitat i discapacitat. Com a resultats destacats trobem: 
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o Promoció de la generació d’unitats específiques a la UPC: 
� Comissió d’Igualtat d’Oportunitats. 
� Oficina d’Igualtat d’Oportunitats. 
� Programa d’Atenció als Discapacitats. 
� Oficina d’Orientació Laboral. 
� Assessorament als Serveis Generals. 

o Suport en l’elaboració del Pla Director d’Igualtat d’Oportunitats. 
o Assessorament en temes d’accessibilitat i discapacitat a altres unitats i centres de la 

UPC, com per exemple: 
� Vicerectorat de Relacions Institucionals i Promoció Territorial. 
� Vicerectorat de Planificació i Programació d’Infraestructures. 
� Servei de Personal. 
� Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
� EUETIB. 
� EPSEVG. 
� Centre Universitari de la Visió (CUV). 
� CTT. 
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ANNEXOS 

Recull de notícies destacades 

 

CREACIÓ DE LA CÀTEDRA D’ACCESSIBILITAT. 

Diari de Terrassa 

Data: 16-02-2006 

Premsa: diaria 

Tirada: 6737 exemplars 

Difusió: 5533 exemplars 

Impressió: blanc i negre 

Codi: 6830300 

Títol: 

 Universidad > al Servicio de las Personas, 

Primera Càtedra de Accessibilidad en la Upc 

Resum: 

La UPC fa presentació de la Càtedra d’accessibilitat i el seu àmbit d’actuació, basat en 
projectes de docència, investigació, gestió universitària i compromís social. 

Es menciona la idoneïtat del ambient de la UPC, especialitzada en disciplines com robòtica, 
electrònica o mecànica,  que afavoreixen  la viabilitat del projecte de la càtedra. 

La presentació va anar acompanyada de projectes realitzats per la UPC relacionats amb l’àmbit 
de la discapacitat. 

 

ABC (edición Catalunya) 

 

Data: 05.03.2003 

Premsa: diaria 

Tirada: 16.867 exemplars 

Difusió: 11.080 exemplars 

Impressió: blanc i negre 

Secció: Catalunya 
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Codi: 7083286 

Títol:  La UPC pone en marcha la primera cátedra sobre accessibilidad de España 

Resum:  

La UPC, juntament  amb el suport de la conselleria de Benestar i Família de la Generalitat i 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  de l’Ajuntament de Barcelona, propicia la 
creació d’una càtedra  pionera a tota Espanya. 

La càtedra promourà la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat o 
dependència a través d’accions i projectes varis. 

El primer projecte de la Càtedra, SAPI, es basa en la creació d’un dispositiu aplicable a la 
domòtica per a facilitar tasques domèstiques.  

 

Dossier Econòmic de Catalunya (Barcelona) 

Premsa: setmanal (dijous) 

Tirada: sense dates OJD 

Difusió: sense dates OJD 

Impressió: blanc i negre 

Codi: 5326998 

Títol: La UPC Trenca Barreres amb Recerca I Tecnologia.  

La universitat promou una càtedra per sensibilitzar sobre accessibilitat 

Resum: la Càtedra d’Accessibilitat, pont  i punt de suport per a sensibilitzar al personal 
professional, acadèmic i estudiantil (futurs enginyers i arquitectes de la nostra societat) com 
també a la societat en general, a través de la realització de projectes amb entitats 
col�laboradores. 

 

EL PERIÓDICO 

Data: 05.02.2008 

 

Títol:  Projecte per facilitar la mobilitat dels ciutadans. 

Estudiants Europeus Estudien l’Accessibilitat de Tarragona. 

 

Resum: Estudiants d’Arquitectura i Urbanisme del programa Erasmus de la UPC simulen 
discapacitats dins la ciutat de Tarragona per proposar millores. 
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Presentació davant la Comissió de les Polítiques integrals de la 
Discapacitat en el Congrés dels Diputats. 

Data: 17.02.2010 

Recentment el Director de la Càtedra, en Daniel Guasch, va comparèixer davant la Comissió 
de les Polítiques integrals de la Discapacitat en el Congrés dels Diputats. Aquesta comissió 
va demanar una presentació sobre la Càtedra d’Accessibilitat i el seu model de gestió amb 
l’objectiu de conèixer la seva activitat com a referent en la matèria. La següent adreça 
d’Internet permet visionar aquesta presentació.  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_21381
47_2138147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es/archivo/09_34
5_17_1.asf&canal=2&nombreOrgano=Comisión para las políticas integrales de la 
discapacidad&fechaSeleccionada=17 de Febrero de 
2010&directo=no&origen=archivoAudiovisual&origen=archivoAudiovisual&idOrgano=345&idSesion=1
7. 
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Càtedra d’Accessibilitat  

Universitat Politècnica de Catalunya 

Campus Vilanova i la Geltrú (Edifici VG3) 
Despatxos 164 i 160 

Av. Víctor Balaguer, s/n 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Barcelona 
Tlf: +34 93 896 72 45 

Fax: +34 93 896 77 00 
Correu-e: accessibilitat@upc.edu 

 


