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INTRODUCCIÓ 
 

Qui no ha caigut alguna vegada al carrer? És el que es considera com un accident a 

la via pública, i normalment passa sense més conseqüències, llevat que qui el pateixi 

resulti lleu o greument ferit. En aquest cas, sabries com procedir? Alguna vegada 

t'has plantejat que existeixen indemnitzacions per accidents a la via pública? Quan 

correspon reclamar aquesta indemnització i quan no?1   

És molt probable que la resposta a aquestes preguntes sigui no. I és que quan caiem 

mentre anem caminant pel carrer tendim a pensar que ha estat culpa nostra, però 

hi ha certes circumstàncies que fan que la responsabilitat es traslladi a un tercer. 

Passos de vianants, llambordes, parcs ... són molts els espais públics que poden 

presentar un estat inadequat, i que poden ser els causants de l'accident. 

Causes freqüents d'accidents a la via pública 

Els carrers de qualsevol municipi requereixen una sèrie de cures i un manteniment, 

que és sempre responsabilitat de l'ajuntament. Per norma general, hi ha compliment 

al voltant d'aquesta qüestió. Però, en moltes ocasions, sorgeixen problemes 

imprevistos a la via pública que no són solucionats a temps. I aquests imprevistos 

poden, en ocasions, provocar accidents. 

Aquestes són algunes de les causes més habituals d'accidents a la via pública: 

o Paviment en mal estat o rajoles trencades 

Alguna vegada has vist una rajola que sobresurt de terra del carrer? O una part del 

paviment amb defectes evidents? Això pot arribar a causar la caiguda o la torçada 

d'un turmell d'alguna persona que passi per sobre. De fet, és el factor més freqüent 

si parlem d'accidents a la via pública. 

o Presència de forats 

Un esvoranc és un enfonsament de considerables dimensions que es produeix en el 

sòl de la via pública. Generalment apareix quan té lloc un corrent per sota de la terra 

a causa d'una tempesta. També pot fer acte de presència per existir un buit sota 

terra. 

o Clavegueres o reixetes danyades 

Aquesta és potser un dels supòsits en què els jutges solen donar la raó amb més 

freqüència als afectats, ja que les clavegueres o reixetes de la via pública han de 

romandre sempre en perfecte estat i sense defectes, i és molt fàcilment detectable 

quan no és així. 
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DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 

Xarxa Veïnal Gòtic es veu en l’obligació de comunicar al consistori l’existència de 

situacions com les descrites anteriorment i advertir de les possibles denúncies 

resultat de la manca d’intervenció. 

Una inspecció ocular efectuada en un recorregut de nord a sud del Barri Gòtic 

(carrers com  Comtal, Santa Anna, Canuda, Plaça Catedral, Plaça Ramon Berenguer 

el Gran, carrer del Bisbe, carrer Ciutat...) ens impulsa a presentar aquest document 

vist el nombre tan elevat de zones afectades i que requereixen urgent intervenció. 

El paviment és l’element més deteriorat però no pas l’únic. Presenta moltes peces 

amb esquerdes, trencadures i forats, algunes de les quals molt perilloses amb un 

elevat risc de generar caigudes i d’altres llocs a més es troben llambordes 

descavalcades.  

S’ha detectat també l’existència de plaques metàl·liques de serveis trencades i els 

quadrats pensats per els arbres (exemple plaça Berenguer) actualment buits que 

esdevenen un gran parany per el caminant. 

 

JUSTIFICACIÓ 

Xarxa Veïnal Gòtic està formada per persones que viuen i treballen al barri Gòtic i 

que tenen per objectiu crear una cultura de millora contínua en la que cada veí és 

portaveu i té la capacitat d’assenyalar tot allò que interfereixi en la vida diària.  

En aquest cas parlem de “la importància d’un bon paviment”.  La pavimentació és  

responsable que puguem desplaçar-nos a peu còmodament pels carrers del nostre 

barri tant si anem a treballar, comprar o passejar.  

Prenent això com a premissa, cal ressaltar la gran importància que té utilitzar el 

tipus de paviment adequat en cada lloc i que sigui instal·lat amb la professionalitat 

necessària per tal d’evitar ulteriors problemes i situacions de risc per als vianants.  
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Presentem a continuació un seguit de fotografies que certifiquen l’exposició 

realitzada. Així, 

      

                      

                                   

   

Importància de la reparació oportuna del paviment. 

Allò més important és la seguretat i això és una cosa que un paviment malmès i 

deteriorat no pot brindar, però en línies general la importància d'un paviment 

reparat es deu al següent: 

• Es redueixen les possibilitats d'accidents, és clar si es compta amb una 

superfície llisa, estable, no hi ha cabuda per a accidents, en canvi un paviment 

amb llambordes descavalcades, trencades, és propens a les caigudes i per tant 

a les lesions dels vianants. 

• Un paviment reparat és més higiènic, per descomptat, un paviment amb 

fissures acumula brutícia i a més de ser menys estètic, és menys higiènic. Això 

incideix tant en la salut dels treballadors com en l'estabilitat del tipus de 

mercaderia que es manipuli en el lloc . 

• Finalment, l'estètica, com ja s'ha esmentat, un paviment trencat, esquerdat, 

mai no donarà una bona impressió. 
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OBJECTIUS 

L’objectiu amb aquest document és instar al consistori a, d’una banda, actuar amb 

la major celeritat en la reparació dels desperfectes i, d’altra, iniciar un projecte 

d’estudi de les causes per les que aquestes incidències es produeixen amb tanta 

freqüència. 

Quines són les raons de tan nombroses incidències? 

• El material utilitzat és deficient? 

• La instal·lació no n’ha estat correcta? Se’n respecten els terminis?  

S’estima un període de 3 setmanes sense obrir el pas a vehicles ni vianants 

per garantir l'enduriment del morter i de la base de formigó. 

• Té a veure amb el tonatge dels vehicles? 

• .... 

No és normal que es tornin a repetir, a les poques setmanes, les mateixes incidències 

una vegada feta la reparació (cas carrer Canuda amb Rambla). 

 

ABAST I LIMITACIONS 

Com a Xarxa Veïnal Gòtic demanem l’aplicació de mesures, no només al nostre barri, 

sinó també al conjunt de la ciutat de Barcelona donat que la problemàtica és a tota 

la ciutat. 

Respecte de l’activitat a realitzar convidem a: 

- Evitar intervencions parcials si no s’hi garanteix  una correcta finalització 

de l’obra. 

- Revisar les condicions amb les empeses constructores. 

- Garantir  al mínim l’impacte negatiu  que per a botigues, negocis i veïns 

comporta la contínua obertura de carrers en fer reparacions, impedint o 

dificultant-ne  l’accés.  

- Control i seguiment de l’execució de les obres. 

- Supervisió per a una correcta intervenció, on es contempli també la NO 

formació de bassals cada vegada que plou. 

 

PROCEDIMENT i DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

Instem l’ajuntament a comunicar el procediment a seguir, és a dir, la forma com 

realitzarà  les activitats a seguir d’acord a l’objectiu ja descrit i a presentar una 

explicació global de les activitats seleccionades en el procediment. 
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