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En aquest annex s’adjunten les entrevistes realitzades a dos usuàries amb mobilitat 

reduïda i a l’usuari que més els ajuda, assisteix  a pujar al cotxe, així com també 

l’entrevista realitzada a un treballador d’una taller d’una empresa d’adaptacions de 

cotxes. 

1. Entrevistes a usuaris i assistents 

1.1. Usuària i assistent 1 

La usuària 1 va patir un accident que li va provocar una lesió medul·lar greu a les seves 

vèrtebres superiors . A conseqüència d’això, té tetraplegia, és a dir que no té mobilitat a 

cap de les extremitats.  

La seva cadira de rodes és manual amb un reposacaps, i el vehicle que utilitza és un 

Peugeot 807 adaptat de l’any 2012. L’adaptació és per la part posterior. 

La assistent 1 és la mare de la usuària, i és quasi sempre qui la puja i baixa del cotxe, 

de l’experiència la assistent 1 en destaca el temps que es necessita per ancorar-la al 

cotxe, que tot i que té assistència a la rampa, es requereix de molta força. Tot i subjectar 

els cinturons amb mosquetó a la cadira, troba que aquesta no queda prou fixada, 

textualment diu “moltes vegades en les pujades amb molta inclinació la cadira fa el 

cavallet”. 

“El procés en si és difícil, tens poc espai i has de col·locar les coses en llocs de difícil 

accés, per lo que has d’estar tocant molt la cadira i l’alba, així om també adoptar postures 

que fan mal o recolzant-te al terra. A més això fa difícil ensenyar-li a una altre persona, 

i encara més que algú que no ho ha vist mai ho pogués fer en algun moment 

d’emergència”. 

Principalment el tema del temps és crucial, ja que no només al pujar sinó també al baixar, 

i en el cas que hi hagués una greu emergència, un accident o un incendi, em sembla 

impossible poder treure la meva filla a temps del cotxe.  

Des del punt de vista de la usuària 1 l’experiència no és molt millor, el temps que li treu, 

també li resulta perillós perquè depèn totalment de que l’usuari ho faci bé, si no és així 

en frenades brusques es mou la cadira, on estic situada m’aïlla totalment, no puc 

comunicar-me ni integrar-me al cotxe. El fet de que hi hagi poc espai i de que sigui tot 

amb força mecànica i sota la cadira fa que no pugui ajudar, per tant si hi ha algú que no 
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sap com fer alguna cosa, no puc guiar-lo ni dir-li si ho està fent bé. M’haig de fiar i 

esperar. 

1.2. Usuària i assistent 2 

La usuària 2 va néixer amb un gen que li va provocar la malaltia neuro-degenerativa i 

hereditària AME (Atrofia Muscular Espinal), que li provoca una gran falta de força 

muscular fent que no pugui moure les extremitats inferiors sense ajuda i moure les 

superiors amb rang petit. Utilitza una cadira de rodes elèctrica I és mou amb autonomia 

mitjanant un “joystick”. 

L’assistent 2 és la seva parella i la persona que, en els darrers dos anys, la ha assistit 

més en la pujada i baixada del seu vehicle, que actualment ja no està en funcionament 

degut a una averia irreparable.  

De la conversa amb la usuària i assistent 2: 

La usuària 2 reitera vàries vegades, que sigui quin sigui el sistema tingui la possibilitat 

de funcionar de manera manual, perquè mai et puguis trobar en la situació de no poder 

utilitzar-lo degut a falta d’energia. L’assistent 2 ho reforça explicant que , quan la cadira 

de elèctrica de la usuària s’avaria o se li acaba la bateria,  té la opció de ser utilitzada 

de manera manual. 

En el cas de la usuària 2,  el sistema de pujada al vehicle és a través de dos rails de 

col·locació manual i mòbils. Sobre això cap dels dos troben que sigui bona solució, ja 

que la distància entre elles varia segons la persona que les col·loca, i fa la pujada més 

difícil o perillosa.. Cal comentar, que aquesta solució, va ser una instal·lació que va 

realitzar un familiar per facilitar l’ús del vehicle i per evitar que es perdés tot l’espai 

d’emmagatzematge de la furgoneta. 

En pujada o baixada no podia baixar del cotxe, has de posar els rails en un lloc pla. I 

sempre he tingut por quan pujava o baixava, per si es trencava, o per si no tenia la cadira 

a la posició correcta i tocava amb el canto del sostre. 

El cinturó de seguretat és molt complicat de col·locar tal i com es demana, i quasi mai 

se’l posa, “és molt complicat passar els capçals de les corretges per la cadira”.  

“A les rotondes pateix-ho, perquè noto com la cadira i jo ens movem cap al lateral”. 
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“Si haguéssim d’agafar un cotxe ara, el primer que miraríem és que fos molt alt per dins, 

les cadires a les que anem t’eleven més que a la resta, per tant quan puges al cotxe 

tens problemes per entrar, i després quan estàs dins, veus com estàs molt propera del 

sostre, tant que depèn com, en alguns ressalts, acaba tocant el cap contra ell”. 

“A vegades, per exemple en el cas de una boda, vaig haver d’entrada estirada al cotxe 

perquè em xocava el pentinat. I una vegada que vaig utilitzar un altre vehicle, 

simplement no hi cabia, és un drama haver d’anar estirada”. 

 “El principalment problema que tenim és entrar a la furgoneta, perquè no volem que 

sigui rebaixada, això és molt incòmode durant el trajecte,  per a la persona en cadira de 

rodes”. 

“El rebaix va molt malament perquè la suspensió no té efecte, cada ressalt és molt dur, 

i fa cops cada cop que passes per sobre d’un. A més et pots acabar donant-te contra el 

sostre, jo tinc por de fer-me mal a les cervicals”. 

“Els rebaixos només són bona solució per evitar el tema de tocar contra el sostre i no 

haver de comprar un cotxe tant alt. Però els cotxes o estan pensats per a tothom, no 

estan pensant per les persones amb cadira de rodes, els cotxes adaptats, són mals 

arranjaments”.  

“Per sentir-me més segura al pujar al cotxe, hauria de ser un sistema que pogués 

controlar jo, no dependria de altres. Em fio de les persones que m’ajuden, però tothom 

es pot equivocar, i m’agradaria que si alguna cosa no va bé la responsabilitat  fos meva. 

O ni que fos almenys que d’alguna manera, el sistema t’avisés de que està ben 

subjectat, un mirall o soroll, que et doni  l’avís o tu puguis revisar”. 
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2. Gestions realitzades 

2.1. Visita a l’oficina d’afers socials i famílies de Barcelona de Sants 

 

Als serveis territorials i de benestar social de Barcelona m’informo sobre els ajusts 

econòmics per l’adaptació de vehicles.  

M’informen de la Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA).  

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al 

desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, 

psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de 

vida i fomentar la seva integració social. 

 

També se m’informa de l’existència del centre SIRIUS (Centre per a l’Autonomia 

Personal). 

 

A la pàgina 30 del catàleg PUA, es troben els articles que entrarien dins del concepte 

del projecte. 
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Figura 1: Imatge dels articles que ajuden a l'assistència i fixació al cotxe, 
que tenen subvenció. Font: Document PUA.  
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Figura 2: Imatge dels articles que ajuden a l'assistència i fixació al cotxe, 
que tenen subvenció. Font: Document PUA. 

2.2. Trucada al 061 

 

Realització d’una trucada informativa,  que acaba resultant en una instància per 

informar-se sobre la documentació necessària per l’adaptació d’un vehicle, i la legislació 

per la introducció d’un nou producte en el mercat dins d’aquest sector. 

 

 

Figura 3: Imatge de la resposta a les preguntes formulades a la instància. 
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L’enllaç que es facilita al correu de resposta no aporta cap informació rellevant ni 

resolutiva pel projecte ni per les preguntes realitzades. 

2.3. Entrevista telefònica a l’Oficina SIRIUS  

 

Després de realitzar una petició escrita d’informació sobre tràmits a realitzar per a 

l’adaptació de un cotxe, com també l’homologació de producte nou d’aquest sector, es 

va rebre un mail per a posar-me en contacte i realitzar, també, una trucada telefònica 

amb la terapeuta Maria Josep Caldés. 

 

Durant la trucada es va presentar el cas i l’objectiu del projecte, i la Maria Josep Caldés 

va explicar les opcions més comunes utilitzades en l’adaptació d’un vehicle per persones 

amb mobilitat reduïda.  

 

Depenent de l’alçada en la cabina del cotxe: 

 

- Si no en té prou: s’ha de realitzar una transformació de carrosseria (Calaix), en la 

que retallen el para-xocs. 

- En el cas que la cabina tingui l’alçada adequada, només s’han d’afegir rampes 

(manuals o elèctriques) tant a darrera com al lateral del cotxe. 

 

En els casos d’adaptacions de cotxes per persones que nos es poden transferir de cadira, 

hi ha el producte: 

- Caroni: que és un seient que s’adapta a l’estructura d’una cadira de rodes via uns 

rails , i amb els mateixos es situa a la zona del seient del cotxe. Però és un producte 

car i necessita assistent. 

 

Em facilita una web (EASTIN) on es troben catalogats tots els productes per la ISO. El 

productes per l’adaptació de vehicles el seu codi és ISO 112-27-28-18. 
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Lo més pràctic sempre és un sistema d’accés semi assistit amb un ancoratge manual. 

Quan arriba un usuari nou, primer sempre l’enviem a parlar amb els tallers d’adaptació 

perquè els puguin assessorar segons el pressupost. Envia un correu amb el llistat dels 

contactes dels tallers.  

 

 

Figura 4: Imatges dels correus intercanviats amb la Oficina SIRIUS. 

2.4. Trucada a la DGT 060 

 

Es truca a la DGT (Direcció General de Trànsit) per aconseguir més informació i 

més detall sobre la normativa existent per als vehicles adaptats. 

 

Com a resposta s’obté que no hi ha cap article concret a la normativa per a vehicles 

adaptats, sinó que dins de la norma general s’especifica pels diferents vehicles i 

això inclou el que seria un adaptat. 

 

2.5. Entrevista Taller de empresa de adaptacions de cotxes 

 

A l’entrevista amb encarregat del taller de l’empresa d’adaptacions, i encarregat 

d’haver realitzat diverses adaptacions es comenta: 
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En general la distància de eixos entre les cadires és molt similar, i pel que fa a la 

normativa, al taller ens basem amb el llibre de la empresa amb recull de productes 

i requisits, en ell s’especifiquen els models de cotxes que es poden adaptar i que ja 

estan homologats i els kits d’adaptació que permeten muntatge o amb els que han 

passat les homologacions i els tests de xoc frontal. 

 

En el cas que una persona no vulgui adquirir un dels models de cotxe que surt al 

llista, has de triar un model que tingui com a mínim  1’20m d’alçada interior i, tramitar 

amb un enginyer la seva homologació. Ha de passar el test de xoc amb unes 

especificacions característiques. Això no s’acostuma a fer, o no se’ns ha donat el 

cas, a que suposa una gran inversió de diners.  

 

Respecte el producte Q-lock, si que l’hem instal·lat, però només n’hem muntat dos, 

ja que realitzar aquest tipus de transformació són 30-35 mil euros, ja que és un 

producte pensat per a que la persona en cadira de rodes condueixi, i per tant s’ha 

de tocar tot el terra del cotxe per a que quedi pla. 

 

Es mostra un exemplar de la cadira tipus Caroni. L’exemplar és un disseny italià, el 

seient és el del cotxe, amb la particularitat que porta reposa braços, i que s’adapta 

a una base en rodes. Ja visualment es veu que no té ergonomia suficient per a que 

una persona estigui allà un temps llarg, no té molta estabilitat ni permet basculació. 

No recull el tronc de l’usuari que s’assenti, no està pensat per persones amb falta 

de força. 


