
Projecte SASBA –  
Sants sense Barreres 



 Posada en marxa d'un programa d'ajudes per a les reformes 
arquitectòniques dels comerços que ho requereixin així com 
actuacions diverses per assegurar la plena accessibilitat 
comunicativa .  
 

 Cadascun dels comerços participants ha de rebre el resultat 
de l’estudi realitzat així com una proposta d’actuació.  
 

 

2a Fase  
 
Execució del projecte SASBA 



 Per l’execució del programa d‘ajudes es proposa un 
conveni entre:  
– Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

– Direcció de Comerç i Consum  

– Institut Municipal de Paisatge Urbà  

– Districte de Sants-Montjuïc. 

– Associació de Comerciants de Creu Coberta 
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 La gestió del programa d’ajuts es vehicularà a través del 
sistema de subvencions  de l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà.  
 

 Amb la participació econòmica de:   

– Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

– Direcció de Comerç i Consum  

– Institut Municipal de Paisatge Urbà  

– Districte de Sants-Montjuïc. 
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 L'estudi realitzat  per la UPC contempla un cost mitjà de 2000€ per 

actuació 
 

 La subvenció prevista per cada actuació seria d’un 75% (amb un màxim 
de 2.500 € ) 

 
 La inversió màxima pressupostada per part de l’Ajuntament serà al 

voltant dels 150.000€.  
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 L’execució de l’obra es comptarà amb la supervisió d’un 
arquitecte especialista en accessibilitat que assegurarà la 
correcta execució de les actuacions realitzades.  
 

 Es preveu la posada en marxa del programa de maig  a 
desembre  de 2015.  
 

 El programa està destinat als prop de 60 comerços de Creu 
Coberta que han participat en l’estudi.  
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 En paral·lel a l’eliminació de barreres arquitectòniques, es 
contemplen diverses  mesures per assegurar la total 
accessibilitat de l’eix comercial, també l’accessibilitat 
comunicativa.    

 
Campanya formativa a comerciants dirigida a la inclusió de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental.  
 
Mesures per a persones amb discapacitat visual i auditiva.  
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 Especial fortalesa del projecte gràcies a la participació de:  
 
 Associació de Cormerciants de Creu Coberta 
 AICE 
 Assemblea per la diversitat  
 Esclat 
 Fundació Hospital Sant Pere Claver 
 Fundació Pere Mitjans 
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