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1.

INTRODUCCIÓ

L’accessibilitat universal constitueix una eina imprescindible al servei dels drets a la igualtat
de tracte i la no discriminació. En un entorn accessible, les persones amb diversitats
funcionals poden millorar la seva autonomia i participar activament en la vida social i
econòmica (escola, treball, oci, cultura, comerç, transports, etc), tot evitant situacions
d’exclusió i afavorint una major autonomia personal.
En essència, l’accessibilitat comporta repensar les formes de relació que tenim amb l’entorn
físic, els béns i els serveis, per tal que puguin ser utilitzat pel màxim nombre de persones en
condicions de confort i seguretat (accessibilitat universal).
En l’àmbit del Dret Internacional, l’article 9 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els
Drets de les persones amb discapacitats, ratificada per l’Estat Espanyol el 23 de novembre
de 2007 (BOE de 21.04.2008), preveu que els estats signataris han d’adoptar mesures per a
assegurar l'accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions, a l'entorn
físic, al transport, a la informació i a les comunicacions, inclosos els sistemes i les
tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i instal·lacions obertes al
públic o d'ús públic. Això comporta promoure l’accessibilitat en els àmbits físic, sensorial i
cognitiu i fer accessibles, entre d’altres:
1. Els edificis, els serveis, les vies públiques, les escoles, els habitatges i els transports.
2. Els serveis d’informació.
3. Senyalitzar els edificis públics amb Braille, lectura fàcil. i altres llenguatges que
facilitin la comunicació.
4. Oferir assistència amb guies, lectors, intèrprets i/o gossos pigalls.
5. Promoure l’accés de les persones amb discapacitat a les noves tecnologies
D’altra banda, La Unió Europea va elaborar l’Estratègia europea sobre discapacitat 20102020, cercant que totes les persones amb discapacitat poguessin exercir els seus drets i
gaudir d’una plena participació en l’economia. En el nostre país, aquest Pla d’Acció
Estratègic sobre Discapacitat 2014-2020, es va centrar en cinc eixos: la igualtat, l’ocupació,
l’educació, l’accessibilitat i la dinamització econòmica. En l’àmbit de l’accessibilitat el Pla
Estratègic fa èmfasi en els productes i serveis. En aquest punt, mereix especial atenció la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre la
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes públics,
que es va incorporar al nostre ordenament mitjançant el Reial Decret 1112/2018, de 7 de
setembre.
Una altra norma europea important en l’àmbit de l’accessibilitat és la Directiva 2019/882, de
17 de abril, de Requisits d’accessibilitat en els productes i serveis, que havia de ser
incorporada als ordenaments estatals europeus abans del 28 de juny de 2022; que afectarà
a l’accessibilitat dels productes informàtics de consum i als terminals de pagament de tot
tipus, en el que s’anomena l’accessibilitat digital. El Consell de Ministres en data 5.4.2022
va aprovar en primera lectura l'avantprojecte de Llei en matèria de requisits d'accessibilitat
de determinats productes i serveis que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la
Directiva (UE) 2019/882 del Parlament Europeu per la qual s'estableixen els requisits
d'accessibilitat de determinats productes i serveis.
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En l’àmbit estatal, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat, adapta la normativa bàsica estatal
al que preveu la Convenció Internacional sobre drets de les persones amb discapacitats.
En data 2 d’abril de 2022 va entrar en vigor la Llei estatal 6/2022, de 31 de març, de
modificació del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, amb la finalitat d’establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les
condicions d'exigència i aplicació.
Per tant, l’actual normativa quan defineix què és l’accessibilitat universal, n’inclou també
l’accessibilitat cognitiva:
k) Accessibilitat universal: és la condició que han de complir els entorns, processos,
béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius per
ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de
seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. En
l'accessibilitat universal està inclosa l'accessibilitat cognitiva per permetre la fàcil
comprensió, la comunicació i interacció a totes les persones. L'accessibilitat
cognitiva es desplega i fa efectiva a través de la lectura fàcil, sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació, pictogrames i altres mitjans humans i tecnològics
disponibles per a tal fi. Pressuposa l'estratègia de «disseny universal o disseny per a
totes les persones», i s'entén sense perjudici dels ajustos raonables que s'hagin
d'adoptar.
A Catalunya, en un primer estadi, el desenvolupament normatiu de l’accessibilitat va estar
molt lligat al concepte de l’entorn físic i a l’urbanisme, és a dir, a la supressió de les barreres
arquitectòniques a l’espai públic i a la llar. Aquest primer impuls va comportar l’aprovació de
diverses normes: el Decret 100/1984, de supressió de barreres arquitectòniques, la Llei
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i el Decret 35/1995, de 24 de març, de
desenvolupament de l’esmentada llei i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat
Aquest procés normatiu de desenvolupament dels drets de les persones amb discapacitats,
culminà amb l’aprovació de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya,
d’Accessibilitat, que simplifica i unifica la diversitat de disposicions vigents en matèria
d’accessibilitat i adapta la normativa catalana a la Convenció Internacional sobre els drets
de les persones amb discapacitats.
Per tot això, des de la Sindicatura de Greuges de l’Hospitalet s’ha considerat necessari
impulsar la iniciativa d’ofici 33/2021 per a analitzar en quin punt es troba l’accessibilitat
universal a la nostra ciutat i quins són els eixos claus que s’han de prioritzar per fer de
l’Hospitalet una ciutat accessible per a tothom.
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2. LA POBLACIÓ AMB DISCAPACITATS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET
Segons la informació estadística que figura en el web del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a Catalunya l’any 2021 hi havia un total de 634.798 persones
enregistrades amb discapacitat reconeguda que, en relació a una població de 7.739.758
habitants (Font Idescat població 2021), representava un percentatge del 8,20 %.
A l’Hospitalet, l’any 2021, hi havia enregistrades un total de 24.875 persones a la ciutat amb
grau de discapacitat reconeguda, la qual cosa representava el 8,95 % sobre la població
censada aquell mateix any que era de 278.070 persones, un percentatge superior a la
mitjana de Catalunya.
El percentatge de persones amb discapacitats reconegudes no ha parat de créixer a
Catalunya. En relació a l’Hospitalet, cal tenir en compte que a l’any 2001 les persones amb
discapacitats reconegudes representaven el 5,43% de la població de la ciutat mentre que
segons les dades demogràfiques de l’any 2021 actulament ja representen el 8,95 %.
Per franges d’edat i sexe, la distribució l’any 2021 a L’Hospitalet de Llobregat és la següent:
Edat

0-15

16-19

20-34

35-54

55-64

Dones

233

106

482

2.359

2.501

Homes

546

Total

779

216
322

708

2.599

1.190

4.958

65-74
2.748

2.270
4.771

75 +

TOTAL

4.529

12.958

2.363

3.215

5.111

7.744

11.917
24.875

La distribució per grau i sexe de les persones amb discapacitats l’any 2021:

Grau

33% a 64% 65% a 74%

75% i més

TOTAL

Dones

7.672

3.197

2.089

12.958

Homes

7.647

2.685

1.585

11.917

Total

15.319

5.882

3.674

24.875

La població per tipologia de discapacitat reconeguda l’any 2021:
Discapacitat

Dones

Físics
Motòrics

Físics
Nomotòrics

Visuals

Auditius

Intel·lectuals

5.132

2.341

797

767

858

Homes

3.594

2.924

633

Total

8.726

5.265

1.430

Malaltia
mental

2.550

Físicsintel·lectuals

147

No consta

83

Invalidesa

283

TOTAL

12.958

729

1.432

2.048

85

45

427

11.917

1.496

2.290

4.598

232

128

710

24.875
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Aquestes dades evidencien la importància de les polítiques públiques adreçades als
col·lectius amb diversitats funcionals que afecten un percentatge significatiu de la població.
Cal tenir en compte també que actualment el 70,85 % de les persones amb discapacitat a
l’Hospitalet de Llobregat tenen 55 o més anys. En aquest punt, cal remarcar dos factors
afegits que sens dubte incrementaran en un futur proper aquest percentatge de persones
majors de 55 anys amb discapacitats com són: l’augment continuat de l’esperança de vida i
també la pròxima arribada a la tercera edat de la generació del baby boom que en el nostre
país representa aproximadament la franja de nascuts entre els anys 1958 i 1975.
La piràmide poblacional de l’Hospitalet de 2020, ens dóna una imatge gràfica sobre com
afectarà el boom generacional dels seixanta a l’increment de la gent gran en les quatre
properes dècades, la qual cosa comportarà també l’inevitable increment del nombre de
persones amb discapacitats.

Aquest increment de persones amb discapacitats vindrà determinat també pel creixement
de l’esperança de vida en néixer que l’any 2020 era de 82,40 anys de mitjana, 85 anys en el
cas de les dones i 79,07 anys per al homes.
L’esperança de vida en néixer ha experimentat un creixement significatiu al llarg de les
darreres quatre dècades tal i com evidencien les dades IDESCAT del període 1981-1985,
on la mitjana era de 76,39 anys, 79,29 anys per a les dones i 73,34 anys per als homes.
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3. COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DE L’ACCESSIBILITAT
A Catalunya, la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, és la norma bàsica vigent
sobre l’accessibilitat d’aplicació a l’àmbit local. L’objectiu de la norma és l’ accessibilitat i
l’eliminació de les barreres arquitectòniques i pel que fa als municipis estableix les
competències següents:
a) Aplicar la normativa d’accessibilitat (art.5.1.a.)
b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat (PMA) i les revisions
corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb
afectacions en matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que
s’han de dur a terme amb el pressupost corresponent (art.5.1b.). El pla ha
d’incloure tots els àmbits i es pot integrar en altres documents anàlegs, ja sigui
de tipus general, com ara el Pla d’actuació municipal, o de tipus sectorial, com el
Pla de mobilitat urbana. Pot incorporar el Pla de manteniment dels espais i els
edificis de titularitat pública i es pot completar amb plans sectorials que regulin
actuacions en matèria d’accessibilitat en altres àmbits de gestió. Les
administracions locals han de garantir un procés participatiu de la ciutadania,
especialment dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat, en
l’elaboració dels PMA. Les administracions públiques han de fer públics llurs
plans d’accessibilitat per Internet o, en cas d’una dificultat motivada, per
qualsevol altre mitjà que permeti d’accedir-hi, emprant els mecanismes per a
garantir la participació ciutadana, tant a les persones interessades com a les
entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb
discapacitat (art.5, 42 i 44)
c) Establir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers (art.5.1.c.). La Llei
13/2014, d’accessibilitat, estableix les condicions d’accessibilitat necessàries per
a que, entre d’altres, els mitjans de transport garanteixin l’autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
d) L’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic existents (art. 8). Els espais urbans
d’ús públic considerats existents i també les instal·lacions de serveis i el mobiliari
urbà respectius, s’han d’anar adaptant segons les determinacions del pla
municipal d’accessibilitat elaborat per l’ens local i, en tots els casos, les
intervencions que s’hi facin han de complir els ajustos raonables i els terminis
establerts per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament.
e) Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que s’instal·lin als espais urbans
d’ús públic, han de complir les condicions d’accessibilitat establertes per la
normativa (art. 10).
f)

Els edificis de nova construcció o objecte de gran rehabilitació han de complir les
condicions d’accessibilitat i mobilitat (art. 13).
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g) Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat. A les programacions
anuals d’habitatges de promoció pública que construeixin, promoguin o
subvencionin les administracions publiques, s’ha de reservar un percentatge
d’unitats per a ésser ocupades per persones amb discapacitat o amb mobilitat
reduïda no inferior al que determini la normativa relativa als drets de les persones
amb discapacitat (art.14).
h) Assoliment progressiu de les condicions d’accessibilitat en els edificis existents.
Aquests edificis són els construïts amb llicència anterior a l’entrada en vigor del
decret de desplegament de la llei d’accessibilitat. D’acord amb els principis
d’ajustos raonables i de proporcionalitat, en els edificis i els establiments
existents que siguin objecte d’actuacions d’ampliació o de reforma que afectin un
percentatge de la superfície inicial superior al que sigui establert per reglament, o
que siguin objecte de canvi d’ús, d’activitat o de titularitat o de control sobrevingut
per tercers, s’hi han de fer les obres necessàries per a adequar-los a les
condicions d’accessibilitat (art. 15).
i)

Condicions d’accessibilitat del transport públic de viatgers (art. 19).

j)

Accessibilitat als serveis públics. Les administracions públiques en els serveis
que presta o en els que ha externalitzat, han d’oferir serveis accessibles, tant pel
que fa a l’ús com a la informació que es facilita amb relació a aquests serveis i
han d’informar en llurs pàgines web sobre les condicions d’accessibilitat dels
serveis que ofereixen i sobre els mitjans de suport disponibles i han de promoure
en tots els àmbits l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació que
facilitin la relació amb les persones amb requeriments específics d'accessibilitat
que tenen dificultats per a desplaçar-se o no poden gaudir d’una atenció
presencial (art. 25).

k) Accessibilitat de les persones sordes i sordcegues en la comunicació amb les
administracions. S’ha de garantir el dret a l’ús de la llengua oral (lectura labial) i
els mitjans de suport a la comunicació oral perquè les persones sordes que es
comuniquen oralment puguin accedir als serveis públics en condicions d’igualtat i
també garantir el dret d’ús de la llengua de signes catalana.
En el cas de discapacitats sensorials, han de facilitar l’accés a la informació,
mitjançant la utilització de sistemes i mitjans (format de lectura fàcil, sistema
Braille, lletra ampliada o amb altres sistemes alternatius) que combinin la
comunicació auditiva, la tàctil i la visual (art. 33).
l)

Condicions d’accessibilitat dels elements d’informació i de senyalització en els
espais i els serveis d’ús públic (art. 34).

m) Accessibilitat de les activitats culturals, esportives i de lleure. En aquestes
activitats i en els actes públics de naturalesa anàloga, s’ha de garantir les
suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació, progressivament, perquè
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les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne,
comprendre’ls i participar-hi, si s’escau, i han d’oferir la informació mitjançant un
llenguatge entenedor (art. 35 ).
n) La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. Cada ens local
concedeix i gestiona les targetes d’aparcament dels residents en el municipi, dels
aparcaments reservats a disposició de qualsevol dels titulars de la targeta o d’ús
individual i de places destinades a l’ús exclusiu d’un titular determinat.
En l’àmbit social, la Llei 12/2007, de la Generalitat de Catalunya, de Serveis Socials,
atribueix als Serveis Socials bàsics d’àmbit municipal, entre d’altres:
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció
de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han
d'elaborar aquest programa
Mesures d’acció afirmativa per afavorir la inclusió en l’àmbit laboral (empreses públiques i
privades).
Quant a la regulació de suport a les persones amb capacitats diverses en l’àmbit laboral,
l’art. 42.1. del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, refosa de la Llei General
de drets per a persones amb discapacitats i de la seva inclusió social, assenyala:
Article 42 Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
1. Les empreses públiques i privades que ocupin un nombre de 50 o més
treballadors estaran obligades a què d'entre ells, almenys, el 2 per 100 siguin
treballadors amb discapacitat. El còmput esmentat anteriorment s'ha de fer sobre
la plantilla total de l'empresa corresponent, sigui quin sigui el nombre de centres
de treball d'aquella i sigui quina sigui la forma de contractació laboral que vinculi
els treballadors de l'empresa. Igualment s'entendrà que estaran inclosos en
aquest còmput els treballadors amb discapacitat que es trobin a cada moment
prestant serveis a les empreses públiques o privades, en virtut dels contractes de
posada a disposició que aquestes hagin subscrit amb empreses de treball
temporal.
Mesures d’acció afirmativa per afavorir la inclusió en l’àmbit de les administracions
públiques.
La normativa estableix que a les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no
inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat,
considerant com a tals les definides a l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, sempre que superin
els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les
tasques, de manera que progressivament s'assoleixi el dos per cent dels efectius totals en
cada administració pública. Almenys, el dos per cent de les places ofertes hauran de ser
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cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places per a
persones amb qualsevol altre tipus de discapacitat.
Article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
assenyala :
1. A les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent
de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a
tals les definides a l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei general de drets.
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els processos
selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les
tasques, de manera que progressivament s'assoleixi el dos per cent dels efectius
totals a cada Administració Pública.
La reserva del mínim del set per cent es realitzarà de manera que, almenys, el dos
per cent de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin
discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a persones que
acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.
2. Cada administració pública ha d'adoptar les mesures necessàries per establir les
adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una
vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats
de les persones amb discapacitat.
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4. OBJECTIUS DE L’INFORME, METODOLOGIA I CONTINGUT
L’informe s’elabora arrel d’una iniciativa d’ofici impulsada des de la Sindicatura de Greuges,
amb els objectius, d’una banda, de conèixer com s’estan aplicant a la Ciutat les previsions
de la Llei 13/2014 d’accessibilitat i, en segon terme, per donar resposta a les reflexions
plantejades per les entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitats,
sobre com s’està abordant el desplegament d’aquesta norma en l’àmbit municipal.
Per tant, en primer lloc es van identificar els àmbits de responsabilitat municipal en matèria
d’accessibilitat previstos per l’esmentada Llei 13/2014 a l’efecte de conèixer el seu grau de
compliment efectiu a l’Hospitalet
A aquest efecte, la metodologia emprada ha consistit en sol·licitar a les diferents àrees
municipals la informació referida a les actuacions, els programes i els serveis que
actualment es duen a terme en l’àmbit de l’accessibilitat, així com tota la informació relativa
al Pla municipal d’accessibilitat, la seva gestió, execució, revisió, assignació pressupostària
anual i publicació.
A partir de la informació facilitada per les àrees, el contingut de l’informe de la Sindicatura
de Greuges sobre l’accessibilitat a la Ciutat s’ha centrat en els aspectes següents:
1. Verificar com es compleixen efectivament les condicions d’accessibilitat en els
àmbits de competència municipal, referits a l’entorn, a la tecnologia, a la
comunicació municipal, als bens i serveis, al transport públic adaptat, a l’educació,
a la integració laboral, a les activitats de lleure i esportives, etc.
2. Establir les conclusions pel que fa a l’accessibilitat universal a la Ciutat en els
àmbits que són competència municipal i formular les conclusions i les
recomanacions corresponents.
Volem en aquest punt apreciar l’esforç i la dedicació de tots i totes els/les professionals de
l’ajuntament i de l’empresa pública La Farga que ens han facilitat la informació i les dades
sense les quals no hagués estat possible la realització de l’informe sobre l’accessibilitat.
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5. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS EN L’ELABORACIÓ DE L’INFORME
Per a disposar del punt de vista de les persones usuàries, en data 14 de desembre de 2020
es va celebrar una reunió telemàtica convocada per la Sindica de Greuges a la qual van
assistir-hi quinze entitats vinculades directament o indirecta amb les problemàtiques dels
col·lectius de persones amb diversitats funcionals de la Ciutat, amb l’objectiu de conèixer la
seva opinió sobre l’accessibilitat a l’Hospitalet de Llobregat. En aquesta reunió, van
participar l’Associació SUMENM, el Club Sanfeliu-Sant Ildefons, el Centre d’Esplai Xixell,
JAPI, l’Esplai La Florida, el Consell de l’Esplai, l’Associació Educativa Itaca, laFundació
AKWABA, l’ Ass. Centre Bellvitge Discapacitat Intel·lectual, wl Club d’Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet, l Creu Roja l’Hospitalet, FESOCA, ABD ASS. Benestar i Desenvolupament,
Càritas i l’Associació Cultural Integració Social i, pel que fa a l’accessibilitat, van sorgir tot un
seguit de reflexions que a continuació s’enumeren:
1. Aconseguir l’accessibilitat universal al municipi, és la fita a assolir i cal una implicació de
l’administració perquè sigui plenament efectiva i comptar amb el suport i la col·laboració
de les entitats.
2. Les institucions han de tenir clar que és tracta de drets que s’han de fer efectius, tal i
com estableixen la Declaració Universal de Drets Humans (ONU 1948) i la Convenció
sobre drets de les persones amb discapacitats (ONU 13.12.2006) que els considera
subjectes plenament titulars de drets i no solament persones susceptibles de tractament
i/o protecció.
3. Sensibilització ciutadana: Cal un treball d’informació a la ciutadania perquè coneguin les
dificultats en les que es troben les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
4. Accessibilitat per a persones sordes:
 A Catalunya hi ha aproximadament 32.000 persones sordes i actualment la
comunicació quotidiana d’aquest col·lectiu s’ha vist dificultada per una barrera
addicional com és l’ús de la mascareta.
 Caldria incorporar intèrprets en llengua de signes o d’altres suports tècnics als
serveis de l’administració municipal i del Ple municipal per exemple, així com a tota
l’administració en general per fer tràmits a qualsevol servei públic.
 També caldria incorporar intèrprets en llengua de signes als mitjans de comunicació
municipal.
 En l’àmbit de la sanitat pública calen intèrprets i, segurament, una bona solució seria
incorporar intèrprets virtuals. Les plataformes de vídeo interpretació ja existeixen i
s’haurien d’implantar.
 Incorporar a l’àmbit educatiu l’aprenentatge de la llengua de signes per facilitar la
integració dels infants.
 Informar a la ciutadania sobre la importància d’una bona accessibilitat per a totes les
persones amb sordesa o fins i tots amb sordceguesa ja que es detecta un gran
desconeixement en general.
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5. Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i/o invidents:
 Ampliació de les voreres, evitant que quan es fa efectiva l’ampliació, siguin envaïdes
per cotxes, motos, bicicletes i mobiliari deixat al costat dels contenidors; dificultant
així el pas.
 Evitar obstacles innecessaris com són els cartells que poden provocar problemes a
persones invidents.
 Parcs infantils inclusius.
 Escoles inclusives, només n’hi ha dues.
 Accessibilitat universal als comerços, donat que alguns encara no estan adaptats.
 Administració municipal (senyal sonora per les persones amb ceguesa p.e. a l’OAC).
 Accessibilitat cognitiva pel col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual:
pictogrames, lectura fàcil, senyals per orientar-se. S’ha avançat més en
l’accessibilitat física (rampes, voreres) però molt menys amb la sensorial i la
cognitiva.
 Dret a l’oci per a la infància i la joventut amb discapacitat intel·lectual o física, per
poder gaudir de temps de lleure de qualitat i amb les mateixes oportunitats que la
resta de ciutadans.
A partir d’aquesta primera reunió amb les associacions i després de rebre tota la informació
facilitada per les àrees municipals, es van mantenir noves reunions, presencials i
telemàtiques, amb les entitats representatives dels diferents col·lectius de persones amb
discapacitats, en vista a conèixer quines consideren que són les fites a assolir a la Ciutat en
matèria d’accessibilitat.
Les entitats consultades per aprofundir sobre l’accessibilitat van ser la Federació ECOM,
l’Associació SUMEM, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Tallers
Bellvitge Assoc.Promotora d’Ocupació i Serveis Socials (APOSS), DINCAT Federació i
l’Associació Volemsignariescoltar.
Des de la Sindicatura de Greuges volem agrair la disposició i les aportacions realitzades per
totes les entitats consultades que han col·laborat en aquest informe.
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6.- LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ELS DIFERENTS ÀMBITS D’ACTUACIÓ
A. L ’ACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ
La sol·licitud en aquest àmbit es va concretar en les mesures d’accessibilitat a la
informació previstes o que s’estiguin aplicant pel que fa als col·lectius de persones amb
diversitats sensorials (sordes, sordcegues i cegues) referides al web municipal (incloent
telèfons i serveis d’emergències), la seu electrònica i es tràmits electrònics, amb la finalitat
de conèixer com s’estan aplicant a la ciutat les previsions de la Llei 13/2014, de 30
d’octubre, d’accessibilitat.
En relació a l’accessibilitat dels llocs web i a les aplicacions mòbils, l’art. 5 del Reial Decret
1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a mòbils
del sector públic, d’aplicació també als ens locals, determina que els llocs web i les
aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, hauran de ser accessibles per a
persones usuàries i, en particular, per a la gent gran i les persones amb discapacitats, de
forma que els seus continguts siguin perceptibles, operables, comprensibles i robustos.
L’article 6 de la norma determina que, en el cas que no s'hagin publicat les referències de
les normes harmonitzades a què es refereix l'apartat 1, es presumeix que el contingut dels
llocs web que compleixi els requisits pertinents de la norma EN 301.549 V1.1.2 (2015- 04) o
parts d'aquests, és conforme als requisits d'accessibilitat que estableix l'article 5 que
estiguin coberts per aquests requisits o parts d'ells.
Pel que fa al web municipal https://www.l-h.cat, l’Ajuntament va aportar l’Informe de
l’Observatori de l’accessibilitat del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital,
de 17.03.2021, segons norma UNE-EN301549:2019, on s’assigna al web municipal una
puntuació de 9,62 sobre 10, amb un nivell d’adequació estimat AA definit com “parcialment
conforme”. L’informe analitza un total de 45 pàgines del web municipal, seleccionades de
forma aleatòria segons “Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019”.
Respecte a la Seu Electrònica https://seuelectronica.l-h.cat, l’informe de l’Observatori de
l’accessibilitat del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, de 17.03.2021,
segons norma UNE-EN301549:2019, atribueix a l’esmentada seu electrònica una puntuació
de 7.84 sobre 10, sense nivell d’adequació, tenint en compte que a data del seu informe des
del Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació s’està treballant els
aspectes tecnològics.
Quant a les campanyes informatives municipals, preveuen iniciar un estudi transversal que
inclogui les diferents àrees de l’Ajuntament per tal d’aprovar un Pla d’Accessibilitat que
permeti unificar criteris i calendaris d’execució i així donar compliment a la Llei 13/2014, de
30 d’octubre, d’accessibilitat.
En relació als telèfons i serveis d’emergències i als tràmits electrònics no es va rebre
informació sobre el nivell d’accessibilitat que tenen.
Sobre els mitjans de comunicació de titularitat municipal, l’empresa municipal La Farga
Gestió d’Equipaments SA que és qui gestiona el Diari de L’H, L’H digital i la TV de
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l’Hospitalet, va ser qui va respondre a la sol·licitud d’informació sobre accessibilitat en els
mitjans de comunicació de titularitat municipal.
La Farga GdE SA va informar dels mecanismes previstos per a assegurar que les persones
amb discapacitat auditiva o visual puguin gaudir com la resta de ciutadans de la
programació dels Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet:
1. Durant el mes d’abril de 2021 es va dur a terme a Televisió de L’Hospitalet una
prova pilot en col·laboració amb l’associació Inclusivxs per interpretar a la Llengua
de Signes Catalana el resum informatiu setmanal que s’emet tots els dissabtes i
diumenges (veure enllaç a la notícia).
2. Aquesta prova va sorgir de l’entrevista que es va fer a aquesta entitat sense ànim de
lucre amb seu al barri de la Torrassa al programa Veïns (veure enllaç a la noticia).
3. Una vegada analitzat el resultat de la prova pilot i la viabilitat econòmica de la seva
continuïtat, s’ha signat un contracte per continuar durant el que queda de temporada
(i amb el compromís d’allargar-lo a temporades posteriors) amb la interpretació de
l’informatiu de cap de setmana a la Llengua de Signes Catalana (veure enllaç a la
noticia).
4. La composició de la pantalla en aquest informatiu setmanal s’ha dissenyat destacant
la imatge de la persona que realitza la interpretació a llengua de signes per facilitar
la lectura labial a les persones amb discapacitat auditiva.
5. Aquest és un primer pas en la voluntat dels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet
de poder fer accessibles progressivament més continguts a les persones amb
discapacitat. Aquest objectiu estava ja inclòs a l’esborrany del contracte programa
redactat al 2018: “Accés universal als continguts: aprofitar les possibilitats
tecnològiques per adaptar els continguts dels mitjans i facilitar que les persones amb
discapacitat puguin accedir de manera efectiva als continguts emesos i/o publicats,
adaptant-los paulatinament i en funció de les possibilitats”.
6. L’actual portal informatiu L’Hdigital no és accessible ja que la seva base tecnològica
no ho permet en estar obsoleta pel que fa a l'estructura (està suportada sobre un
gestor de continguts Liferay 5.2 de 2009 que no permet actualitzacions del software).
Està prevista la renovació total d’aquest portal informatiu i tan a l’informe de
necessitat com a les bases del futur concurs d’adjudicació d’aquesta renovació
s’obliga a l’adjudicatari a que el projecte sigui “Accessible per persones amb
dificultats visuals, essent possible augmentar la mida de la lletra i compatible amb
programes que tradueixin el text a veu” i que el portal compleixi els requisits mínims
inclosos
al
Web
Content
Accessibility
Guidelines
(WCAG)
2.1.
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/ establint l’assoliment
dels estàndards AA com a aspecte valorable amb un 20% de la puntuació total
adjudicat a les millores aportades al projecte.
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B. LA MOBILITAT URBANA
1.- EL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC ADAPTAT
En relació al transport públic adaptat, les dades facilitades per l’Ajuntament sobre població
que en fa ús, l’assoliment d’objectius i la sostenibilitat d’aquest servei van ser les següents:
El servei de transport adaptat de la ciutat de L’Hospitalet es presta actualment a una
població de 1.662 persones usuàries, del total de persones discapacitades amb barem de
mobilitat reconegut que és de 3.589 persones (dades 2019):





Microbús: 192 usuaris (11,55%)
Taxi fix: 23 usuaris (1,38%)
Taxi esporàdic: 1.448 usuaris (87,12%)
Usuaris de transport adaptat: 1.662 usuaris (100%)

El principal objectiu és la prestació del servei a totes les persones que no poden fer ús del
transport públic ordinari per la seva discapacitat física i/o intel•lectual, i funciona a demanda.
En aquest sentit ens hem de remetre al document de referència: el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de L’Hospitalet (PMUS), què en el seu Programa d’Actuacions, presenta dues
actuacions referides de manera específica a l’accessibilitat i al transport adaptat.
a) Actuació P-5 Millorar l’accessibilitat per les PMR
1.
2.
3.
4.

Àmbit d’actuació: Mobilitat a peu
Objectius 1: Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants.
Línia estratègica 1.3: Garantir l’accessibilitat universal
Descripció de l'actuació:

Fonament: L’estructura urbana de L’Hospitalet s’ha basat en un increment de xarxa
consolidada en la què es troben múltiples passos de vianants no adaptats a PMR.
Del procés de participació i de la diagnosi tècnica han sorgit una sèrie de necessitats
d’adaptació de passos als què se’ls anirà donant resposta en funció de les
possibilitats. Igualment ha sorgit la necessitat de millorar les condicions de seguretat
dels itineraris de vianants.
Descripció de la proposta: Es proposa l’actuació de rebaixar les voreres en les vies
o trams sol•licitats en el procés participatiu i millorar condicions de seguretat.
Com a actuacions singulars es proposen:
•

Millora de les condicions de seguretat del Campus Universitari de Bellvitge.

•

Adaptació de l’estació de Metro de Can Buxeres i el pas de zebra al costat
del Mercat de Bellvitge.

•

Actuacions contínues als carrers: Av. del Carrilet, C. del Radi, C. de Joan
Pallarès, C. de Mas, C. del Montseny i Granvia Sud.
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b) Actuació P-30 Mantenir i millorar el servei de transport adaptat i
d'acompanyament a PMR.
1.
2.

3.

Àmbit d’actuació: Transport públic.
Objectius: Promoure la utilització del transport públic davant del transport
privat, i oferir un sistema de transport col•lectiu de qualitat i competitiu
respecte als desplaçaments en vehicle privat.
Línia estratègica: 3.2.- Garantir l’accés al transport públic a les persones de
mobilitat reduïda

Descripció de l'actuació: Del Procés de Participació s’ha extret que per part dels
usuaris es valora de manera molt positiva el servei de transport adaptat i
d'acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda. Paral•lelament de la
diagnosi tècnica s’ha derivat una bona rendibilitat d’aquest servei.
Aquest servei presta una labor social important i per tant s'ha d'optimitzar en el seu
funcionament per garantir la seva viabilitat i manteniment en el temps.
Per això, es proposa un estudi d'optimització del servei, en el qual s'analitzin la
possibilitat d'optimitzar les rutes de manera dinàmica i/o analitzar un sistema de
transport a la demanda.
Es proposa també realitzar un estudi de rendibilitat per incorporar una ruta de
microbús a Barcelona.
Aquests objectius s’han concretat en un increment del nombre de viatges a demanda
del col•lectiu de persones usuàries, pel propi increment del nombre de persones
donades d’alta en el servei, amb l’increment de serveis oferts.
A la ciutat funcionen 11 rutes de microbusos del servei de transport adaptat i assistit
a centres ocupacionals i centres de dia per a persones amb greus dificultats per
utilitzar el transport públic ordinari. Es complementa amb un servei de taxi fix per a
aquells casos on no arriben les línies de microbús adaptat i taxis esporàdics, amb
la finalitat de cobrir les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat
reduïda.
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2.- LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS
La targeta d’aparcament de persones amb discapacitats. Indicadors d’assoliment dels
objectius i de sostenibilitat:
1. El nombre de persones beneficiàries de la targeta europea d’aparcament per a
persones discapacitades de la ciutat de L’Hospitalet és de 2.461.
2. Amb la finalitat de facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i
professional de les persones amb mobilitat reduïda es proporcionen targetes
d’aparcament que permeten aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via
pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. La targeta
d’estacionament es pot fer servir a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat
i dels estats membres de la Unió Europea.

3.- LA RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT
Reserva d’aparcament per a persones amb discapacitats. Nombre de places d’ús general i
d’ús exclusiu, indicadors d’assoliment dels objectius (eficàcia) i de sostenibilitat (despeses):
1. El nombre de places genèriques (ús general) d’aparcament per a persones
discapacitades és de 74, amb un total de 131 places (hi ha reserves que disposen de
més d’una plaça).
2. El nombre de reserves privades (ús exclusiu), subjectes a taxes anuals, actives a
dia d’avui és de 592.
3. El nombre de sol•licituds ateses (altes, baixes, canvis...) l’any 2020, ha estat de
299 (100% demanda).
4. Pel que fa a la despesa derivada, la competència en matèria de senyalització
correspon al Servei de Mobilitat i Via Pública, la implantació física i el seu
manteniment és competència de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, Habitatge i
Sostenibilitat. Els seus serveis tècnics podran concretar millor la despesa derivada
de la implantació i el manteniment de dites places.

18

C. MESURES D’ACCIÓ POSITIVA EN L’ÀMBIT SOCIO-LABORAL


INCLUSIÓ SOCIO-LABORAL A L’ADMNISTRACIÓ LOCAL

La direcció de Serveis de Recursos Humans va informar sobre les Mesures d’acció positiva
per a afavorir la inclusió sòcio-laboral dels col·lectius amb diversitats funcionals.
Informació sobre la reserva de places que preveu la normativa per a persones amb
diversitats funcionals a les convocatòries de l’Ajuntament:
La reserva de places per a persones amb diversitats funcionals la contemplem des
d'una perspectiva global de tota l’Oferta Pública d'Ocupació i de tota la selecció, en
general.
D’acord amb l’estipulat al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic:
Article 59. Persones amb discapacitat.
1. En les ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al set
per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat,
considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 4 del text refós de
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre
que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la
compatibilitat amb l’exercici de les tasques, de manera que progressivament
s’arribi al dos per cent dels efectius totals en cada Administració pública.
La reserva del mínim del set per cent s’ha de fer de manera que, almenys, el
dos per cent de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que
acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per
a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.
2. Cada Administració pública ha d’adoptar les mesures necessàries per establir
les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés
selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de
treball a les necessitats de les persones amb discapacitat.
Us informen que actualment, a l’Ajuntament de l’Hospitalet, es porten a terme les següents
mesures:
La reserva de places és més efectiva i possible en aquelles convocatòries en les
que s'ofereixen més places que solen ser: subalterns/es, auxiliars funcions
administratives i tècnics/ques auxiliars de Biblioteca.
A les convocatòries de 32 places de subalterns/es i de 15 places de tècnic/a
auxiliar de biblioteca (ara mateix en curs) es reserven el 7% de les places de
l'oferta.
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La normativa preveu que totes les administracions han de respondre a una
contractació/nomenament efectiva del 2% dels seus empleats amb diversitat
funcional.
Quan l'administració no compta amb aquest percentatge de treballadors amb
diversitat funcional, haurà d'establir, en les seves convocatòries de selecció, un
percentatge de reserva d'un 7% de les places de l'oferta per persones amb
diversitats funcionals, del qual un 2% haurà d'establir-se per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Actualment, l'Ajuntament de L'Hospitalet compta aproximadament amb un 4,3%
d'empleats/des amb diversitats funcionals.
L’empresa pública La Farga Gestió d’Equipaments va informar el següent:
Per part de la Societat Municipal La farga, GEMSA es va informar :
La plantilla mitjana, en el darrer any 2020 de La farga, GEMSA, és de 94
treballadors, dels quals 7 tenen un grau de discapacitat reconeguda superior al 33%.
Això dona un percentatge total del 7,4% de la plantilla, per la qual cosa s’acompleix
el percentatge mínim del 2% contemplat pel RD 1/2013, de 29 de novembre, en el
seu article 42.1.
La Societat no fa convocatòries massives per cobrir llocs de treball, fet que justifica
que no es faci sempre una reserva d’un percentatge de llocs per a persones amb
discapacitat.
No obstant, en les bases dels concursos públics per a la selecció de personal, en
l’apartat de condicions d’accés, es diu:
“En cas que es vulgui al•legar algun tipus de discapacitat també s’haurà de
presentar, juntament amb la instància, un “Dictamen d’adequació al lloc de treball en
la funció pública” expedit pel Departament d’Acció Social i ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució i si són necessàries
condicions d’examen específiques”


SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL

L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social va informar que es realitzen
diverses accions i s'ofereixen diversos recursos i serveis a la ciutadania amb l'objectiu de
millorar la seva ocupabilitat i inserció laboral. En alguns d'ells, principalment en l'àmbit
de plans d'ocupació, tenen preferència les persones que acrediten algun tipus de diversitat
funcional, així com altres circumstàncies o condicions de caràcter personal, familiar,
socioeconòmic, etc. Així mateix des de diversos serveis s’atén a aquest col·lectiu de
manera específica:
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1.- ESPAI DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL
A finals de desembre de 2020 es va iniciar aquest programa que té per objectiu el foment
de l’autonomia i l’empoderament de les persones amb diversitat funcional: Millora de les
competències personals i les habilitats socials i laborals necessàries en entorns ordinaris:
a. Entrenament d’estratègies per a la recerca activa d’ocupació.
b. Realització d’entrevistes de treball i participació en processos de selecció
de personal.
c. Aproximació al teixit empresarial del territori.
d. Compartir amb altres persones que es troben en la mateixa situació,
l’experiència de recerca d’ocupació.
e. Promoure la superació de prejudicis i estereotips cap a les persones
amb discapacitat, en l’àmbit empresarial i en la societat en el seu conjunt.
A data d’avui són 35 les persones que han sol·licitat aquest servei.

2. – FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIO-LABORAL A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
A continuació relatem els diferents projectes per a la inclusió sòcio-laboral dels que disposa
l’Ajuntament:
OTL (Oficina tècnica laboral):
Es tracta d’un dispositiu local on es treballa la inserció laboral de les persones amb
trastorns de salut mental, combinant actuacions amb la persona (derivada a través dels
centres de salut mental, dels serveis socials, etc.) la seva família i les empreses.
Dades de 2020:


Persones usuàries del servei: 73



Persones usuàries amb inserció laboral: 25



Percentatge d'inserció laboral: 34,24%



Homes atesos: 43 (58%)



Dones ateses: 29 (39%)



Joves <25 anys: 10 (13%)



Persones >50 anys: 16 (21%)



Persones participants en formació: 19 (26%)



Persones estrangeres: 15 (20,54%)
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Xarxa per l'Ocupació:
La finalitat és l'establiment de la cooperació i la col·laboració entre l'Administració local i els
agents socials i econòmics, tant públics com privats del territori amb tres objectius
fonamentals:
 Impulsar actuacions conjuntes, d'ocupació, amb les empreses del territori.
 Intentar vincular al teixit empresarial en projectes de responsabilitat social.
 Garantir l'accés a la feina de totes les persones i, especialment, de les més
vulnerables de cara al mercat laboral.
Plans Ocupacionals:
La finalitat d’aquest tipus de programa és:


Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través del desenvolupament d’una
activitat laboral en el sector públic.
Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les
característiques de cada territori.
Donar suport a l’ens locals per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i
d’interès general i social, i que facilitin als participants adquirir experiència
professional i millorar llur qualificació i ocupabilitat.
Millorar les competències transversals: És una oportunitat d’aprenentatge
mitjançant la qual es posa en pràctica alguns dels coneixements i les
competències adquirides.
Reconduir la trajectòria professional: Permet “conèixer en directe” el funcionament
del món professional en una administració pública. En aquest sentit podrà ajudar
a definir el futur professional, ja que la persona podrà analitzar si aquell àmbit
de treball o feina concreta responen a la seva expectativa.








Cada convocatòria prioritza la participació de determinats col·lectius amb especial
dificultat d’accés al mercat de treball (dones, joves, aturats de llarga durada, persones
majors de 45 anys, persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a
l’atur, persones amb discapacitat, persones perceptores de la Renda Garantida de la
Ciutadania...).
Tot i l’anterior en els criteris i el procediment de selecció de persones beneficiàries a
contractar sota la modalitat de personal laboral temporal, aprovats per JGL, s’estableix una
puntuació addicional per formar part del col·lectiu de persones amb alguns tipus de
certificat de discapacitat.
Actualment són 69 les persones contractades en el marc dels plans ocupacionals i el
percentatge de persones contractades amb certificat de discapacitat és el següent:




Programa Treball i formació Covid: 13.50%
Programa Treball i Formació DONA: 53,30%
Programa Compromís amb les persones: 29%
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D. EDUCACIÓ
El Servei d’educació i situació actual de les persones amb diversitats funcionals a
l’Hospitalet: Escoles Inclusives.
1. MARC COMPETENCIAL
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu estableix que la Generalitat de Catalunya disposa de les
competències exclusives, compartides i d’execució dels ensenyaments no universitaris
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art 131) i la Llei 12/2009, d’Educació,
la qual determina el marc general del principi d’inclusió (arts. 2.1.f; 46.1; 81.4; 86).
Pel que fa als municipis, l’article 4.5 de l’esmentat Decret preveu que els ajuntaments
donin suport a la xarxa territorial dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència:
La xarxa territorial dels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència, que inclou serveis
dels departaments amb competències sanitàries i sociosanitàries i en matèria de treball,
i dels ajuntaments i altres ens locals, dona suport a la xarxa territorial d'Ensenyament i hi
col•labora mitjançant diverses modalitats i instruments de corresponsabilització, d'acord
amb la Llei d'educació i altra normativa vigent.
2. ACTUACIONS MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL A LA
CIUTAT
D’altra banda, des de l’àmbit municipal s’han realitzat diverses accions encaminades al
treball sobre l’educació especial a la ciutat:
- La creació d’un grup de treball en el curs 2017-2018 sobre l’Educació Especial, en el
marc del Consell Educatiu de L’Hospitalet, per reflexionar sobre el decret d’inclusió
esmentat i la seva aplicació en el municipi, fruit del qual es va redactar un document
sobre els acords als quals havien arribat sobre els nivells educatius obligatoris i postobligatoris que s’adjunten a l’escrit. Molts dels acords previstos corresponen a instar al
Departament d’Educació perquè sigui coherent i doni compliment al decret d’inclusió
amb la dotació econòmica corresponent: dotació de personal sanitari, vetlladors/es,
augment dels Programes de Formació i Inserció Adaptats per a persones amb diversitat
funcional intel·lectual (PFI adaptats) i dels Itineraris de Formació Específics (IFE).
L’Ajuntament hauria de col•laborar incrementant les places de la Unitat d’Escolarització
Compartida, facilitar les pràctiques dels alumnes dels IFE i la seva posterior inserció
laboral, crear un Programa d’Orientació i Acompanyament adaptat.
En aquest sentit, des de la Regidoria d’Educació es va impulsar la constitució del Pacte
Local per l’Educació (novembre de 2015) amb la participació de la comunitat educativa,
els sindicats, els partits polítics i la pròpia administració municipal.
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Fruit d’aquest Pacte es van recollir quatre accions encaminades al treball sobre
l’Educació Escolar des del municipi, que s’adjunten a aquest informe i que són:






L’acció 88 sobre la construcció d’un mapa d’educació especial per tal d’ajustar els
recursos a les necessitats dels alumnes amb diversitat funcional
L’acció 89 sobre les necessitats de la ciutat en l’atenció dels alumnes amb
Necessitats Educatives Especials (NEE), especialment pel que fa a la post
obligatòria i la creació d’una segona escola pública d’Educació Especial a la ciutat
L’acció 90 sobre el desplegament i el finançament del decret d’admissió
L’acció 91 sobre l’escolarització d’infants als centres d’educació especial perquè no
puguin ser atesos pels Suport Intensius per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI),
anteriorment Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) i l’increment de dotació
material i dels recursos humans.

Des de l’inici de l’any 2021 i, coincidint amb els cinc anys de la seva signatura, la meitat
del període establert per a la seva consecució, s’està treballant en diferents grups de
treball per poder establir el grau de compliment de les accions previstes.
Pel que fa a les dues darreres accions se situa l’àmbit de compliment dins les funcions
de l’Administració competent, és a dir, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Respecte les accions 88 i 89 des de l’administració municipal es vol donar continuïtat als
acords del grup de treball de l’educació especial del Consell Educatiu i, en aquest sentit:






Encarregar un estudi per conèixer la situació real i actualitzada dels recursos
educatius i d’inserció laboral adreçats a persones amb diversitat funcional de la
ciutat.
Crear una taula mixta de treball amb el Departament per construir un mapa de
recursos i ajustar-los a les necessitats de l’alumnat i incorporar, en aquest procés, la
participació de les comunitats educatives implicades
Valorar la necessitat de crear Programes de Formació i Inserció (PFI) adaptats i
estudiar quines especialitats serien adients per a la integració laboral de l’alumnat.

L’educació des del segon cicle d’infantil és competència del Departament d’Educació,
però des del Servei d’Educació de l’Ajuntament també es gestionen (primer cicle de
l’educació infantil) sis escoles bressol municipals i hi ha conveni de col•laboració amb
altres cinc escoles bressol privades sense ànim de lucre, que la Secció d’Escoles
Municipals desenvoluparà en el punt següent.
Finalment, però, també ens hem posat en contacte amb el Departament d’Educació
perquè ens faciliti la informació referida a la situació actual de l’alumnat amb diversitats
funcionals i, segons els hi consta, totes les persones amb diversitats funcionals estan
escolaritzades, sense que es tingui constància de cap incidència, en els diversos
centres ordinaris i d’educació especial de la ciutat.

24

3. ESTAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I LLARS D’INFANTS SENSE
AFANY DE LUCRE EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AMB RELACIÓ A LA
INCLUSIÓ ESCOLAR DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
3.1. Procés d’admissió (preinscripció i matrícula) en el primer cicle de l’educació
infantil (0-3 anys).
Respecte a les previsions del desplegament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat,
l’Ajuntament de L’Hospitalet té les competències del procés de preinscripció i admissió
d’infants per les Escoles Bressol Municipal i les sufragades amb fons públic, emmarcada
en els Convenis amb la Generalitat de Catalunya, i estableix, en l’exercici d’aquestes
competències, la reserva d’una plaça per aula per a infants amb Necessitats Educatives
Especials (NEE). Tanmateix, cada curs escolar es crea una Comissió de Garanties, amb
representació del Departament d’Educació (Inspecció educativa, EAP), de l’Ajuntament
–servei d’educació i benestar social- i de les escoles bressol i llars d’infants de la ciutat,
amb l’objectiu de vetllar per a una correcta distribució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials, d’acord amb les preferències de les famílies respecte a la seva
sol•licitud i els informes dels serveis educatius especialitzats.
3.2. Accessibilitat als centres educatius i supressió de barreres arquitectòniques
Totes les escoles bressol de titularitat municipal, així com les escoles bressol i llars
d’infants sense afany de lucre que presten el seu servei educatiu en equipaments
municipals són accessibles, tant en l’accés al centre com en la seva funcionalitat interior.
Per tant, actualment està garantida la supressió de les barreres arquitectòniques, tant en
relació als infants amb NEE de mobilitat reduïda com també per facilitar la mobilitat a
tots els infants en les diferents etapes evolutives. Disposen, també, de WC adaptat.
ACCESSIBILITAT EXTERNA I INTERNA CURS 2020-2021
Accessibilitat
Accessibilitat
Escola
externa
interna
Sí, Accés pla i
Sí (és una planta
M La Casa dels Parc
ascensor
baixa)
extern
Sí (escola en
M La Casa dels Contes Rampa i
una sola
ascensor
planta)
Sí (escola en
M La Casa dels Arbres Accés pla
(en planta
una sola
baixa) pla a
planta)
Sí
(accés a
M La Casa de les Flors Accés
vestíbul i
pati i a aules
ascensor a
en una sola
primera
planta)
M La Casa del Molí
Accés pla a
Sí,
ascensor
l’entrada
(escolapla
de tres Sí, escola
M La Casa de la
Accés
Muntanya
d’una sola
planta
Accés amb
Estel Blau
Sí,
ascensor
rampa
Patufet
Accés pla
Sí, ascensor
Sí, escola
Llar d’Infants La Gua
Accés pla
d’una sola
Gua
planta
Sí,
escola
Garabatos
Accés pla
d’una sola
planta
Sí,
escola
Nova Fortuny
Accés pla
d’una sola
planta

Barreres arquitectòniques

Observacions

Escales d’accés a Pati gran del
terrat (No hi ha infants amb
M R que no puguin accedir)
---

Totes les aules tenen accés
directe a terrassa (pati individual
d’aula, per a infants 0-1, 1-2 i 2-3.
Totes les aules amb accés directe
a Terrassa (pati individual d’aula,
per a infants 0-1, 1-2 i 2-3 anys ---

--

--

---

Disposa d’aula multisensorial
--

----

--

--

--

--

--
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3.3. Atenció als infants amb necessitats educatives especials
Les competències en matèria d’inclusió i necessitats educatives especials corresponen
al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tal com s’ha indicat en
l’apartat del marc competencial. Des de les escoles bressols municipals es vetlla per a
què aquests infants rebin aquesta atenció especial. En funció de quin tipus sigui la
discapacitat, visual, auditiva, psíquica i/o de mobilitat reduïda, l’atenció es realitza des
dels diferents serveis i/o especialistes externs, com CREDA i altres, a través
d’assessoraments i coordinacions amb els educadors/es de les escoles bressol, o
directament amb especialistes que atenen en dies i horaris concrets dintre l’espai de la
mateixa escola. En el cas que des de l’escola s’observi la necessitat d’avaluar l’infant
per un servei especialitzat, l’escola es coordina amb el CDIAP i la família per a
acompanyar i orientar la família en aquest procés.
En el curs actual hi ha un total de 16 infants amb NEE diagnosticats. Tal com ja hem
explicat, hi ha altres infants que actualment estan en fase d’estudi per part de CDIAP
Baula que encara no tenen diagnòstic i per tant no els hem comptabilitzat.
A la EBM La Casa del Molí hi ha 7 infants amb NEE, entre els quals hi ha un amb
discapacitat visual i un amb mobilitat reduïda, tots ells estan sent atesos per la mestra
d’educació especial, la fisioterapeuta i en coordinació amb els especialistes externs com
CDIAP Baula, determinen quines adaptacions curriculars se’ls ha de fer. A les EBM La
Casa dels Arbres, hi ha un infant amb discapacitat auditiva atès per CREDA, un amb
Síndrome de Ret i un amb retard evolutiu atesos per CDIAP Baula. A la EBM La Casa
dels Contes i La Casa de la Muntanya tenen cada una ( en el cas de la Muntanya s’ha
donat de baixa) un infant amb discapacitat auditiva que reben atenció per part de
CREDA. A la EBM La Casa de les Flors hi ha un infant amb retard en el
desenvolupament motriu i un amb retard evolutiu global, tots dos atesos també per
CDIAP Baula i a la EBM La Casa del Parc dos infants amb retard cognitiu i motriu,
atesos igualment per CDIAP Baula
Pel que fa als infants amb NES (social), tal com ja hem dit, l’Ajuntament té les
competències del procés de preinscripció i admissió d’infants per les escoles bressol
municipals i les sufragades amb fons públic, i dintre d’aquest procés es vetlla per a què
tots els infants comunicats des dels Serveis Socials com a infants amb NES (socials)
ocupin plaça de bressol, si és possible ocupen la plaça reservada de NEE i si aquesta ja
està ocupada i no és possible a la bressol escollida, se li facilita una plaça en una altra
bressol municipal o sufragada amb fons públic. Paral•lelament també els serveis socials
tramiten ajuts econòmics per reduir les quotes d’aquelles famílies en situació de risc
d’exclusió social.
Actualment hi ha 15 infants comunicats per Serveis Socials com infants amb NES
(social), alguns d’ells també estan sent atesos per CDIAP Baula ja que presenten algun
possible retard evolutiu.
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ATENCIÓ A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. CURS 2020-2021
Infants
Escola
Infants NES Personal d’atenció a l’infant
(intern o extern)
NEE
EBM La Casa dels Parc
2
3
Extern: CDIAP Baula
EBM La Casa dels Contes
1
1
Extern: CREDA
EBM La Casa dels Arbres
3
5
Extern: CREDA

Observacions
----

EBM La Casa de les Flors

2

2

Extern: CEDIAP Baula

--

EBM La Casa del Molí

7

2

Intern: fisioterapeuta Aula
multi-sensorial. Extern:
Coordinació amb especialistes

--

EBM La Casa de la
Muntanya

1

1

Extern: CREDA

EB Estel Blau
EB Patufet
Llar d’Infants La Gua Gua

----

1
---

----

EB Garabatos
EB Nova Fortuny

---

---

---

Actualment han donat de
baixa als dos infants per
motius personals i no s’ha
pogut continuar

3.4. Atenció a les famílies amb diversitat funcional
De la mateixa manera, si és algun membre de la família qui té algun tipus de
discapacitat, des de l’escola bressol s’utilitzen els recursos materials i humans existents
per atendre’ls en igualtat de condicions que a la resta, com són el correu electrònic,
whatsapp...., o si no és possible, a través de tercers que faciliten la comunicació.
En el cas de les famílies, hi ha una amb discapacitat auditiva, i la comunicació es
realitza per mitjans escrits, i hi ha una persona del centre que està fent formació pel
coneixement de la llengua de signes.
ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL CURS 2020-2021
Famílies amb
Escola
Tipologia d’atenció
Observacions
diversitat funcional
EBM La Casa de
Formació a l’escola
e-mail, whatsapp,
Discapacitat auditiva
les Flors
en llengua de
amb “tercers” que
signes
faciliten la
comunicació.

3.5. Aula multi-sensorial “Molinet de Vent” a l’escola Bressol Municipal la Casa del
Molí
En el marc del Pacte Local per a l’Educació (2016), la mesura 95 estableix “dotar d’una
aula sensorial a algunes de les escoles bressol municipals per tal d’atendre als alumnes
amb necessitats educatives especials de la ciutat”. En aquesta línia, es va crear, l’any
2017, l’aula multi-sensorial “Molinet de vent” a l’escola bressol municipal La Casa del
Molí, amb l’objectiu d’atendre els infants amb pluri-discapacitats escolaritzats en el
primer cicle de l’educació infantil a la ciutat.
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La seva creació preveu una implementació, per fases, les quals contemplen la inclusió
de la seva funcionalitat a la gestió indirecta que, com a modalitat, presta el servei públic
municipal d’escoles bressol. Per tant, la seva gestió es va incloure dins els plecs de
condicions tècniques de la concessió de serveis de l’escola, desplegant la seva
implementació amb les següents fases previstes en l’esmentat plec de condicions:





Dotació d’un/a fisioterapeuta
Elaboració del projecte bàsic de gestió (així com el pla d'actuació individualitzat per a
cada alumne usuari de I ‘espai multi-sensorial de l’escola.
Atenció a I ‘alumnat de necessitats educatives específiques de la resta d'infants de la
ciutat escolaritzats en els centres de la xarxa d'escoles bressol municipal
Curs 2O21-2022: Atenció a l'alumnat de la resta d'escoles bressol i llars d’infants,
preferentment dels grups de 2-3 anys.

Actualment, el centre està elaborant el projecte bàsic de gestió.
3. REPTES DE FUTUR EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DE LES ESCOLES
BRESOL MUNICIPALS
Finalment, des de la Secció d’escoles municipals es considera important destacar dos
elements importants pel que fa a l’escola inclusiva i concretament en l’àmbit de
l’educació especial:


La necessitat de personal de reforç, si s’escau, per a l’atenció individualitzada a
l’aula dels infants amb NEE, que doni suport a la tutora referent del grup classe.
Hi ha infants que, per la seva diversitat funcional, requereix d’un suport addicional
dins l’aula que permeti una adequada atenció personalitzada, tot contribuint a la
necessària qualitat educativa del grup classe que, es pot veure condicionada segons
la necessitat educativa que presenti l’infant. Aquest procés requereix d’informe
preceptiu dels serveis educatius especialitzats (EAP) que, en el primer cicle de
l’educació infantil, generalment no es realitzen. Això comporta la dificultat de
justificació del suport addicional i el sobreesforç del personal del centre.
D’altra banda, es pot donar la circumstància de què en un grup classe que tingui
assignada una plaça de NEE o NES (necessitat educatives socials), en l’observació
dels infants del grup es detecti una nova situació de NEE, fet que, un cop
diagnosticada, el funcionament general del grup es pot veure condicionat per la
manca del recurs de reforç individual.



La previsió de creixement de l’oferta de places escolars públiques del primer cicle
d’educació infantil a la ciutat en els propers anys, aconsella la creació d’una nova
aula multi-sensorial a la ciutat per a garantir la cobertura d’atenció a infants amb
pluri-discapacitat i que no hagin de marxar fora de la ciutat per a rebre aquest servei
especialitzat, en els primers anys d’escolarització”.
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E. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS ESPECIALITZADES
A continuació es detalla la Informació facilitada per l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans
Òrgans de participació:
Taula de les Persones amb Discapacitat del Consell Municipal de Serveis Socials:
Aquesta Taula es reuneix, almenys, tres vegades any, com òrgan sectorial del Consell
Municipal de Serveis Socials (consultiu i assessor) en relació a l’àmbit de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials.
Les seves funcions són de deliberació i recollida de propostes en relació als temes que
encarregui el plenari del Consell i els temes d’interès que proposin les entitats. Dins aquest
temes, l’accessibilitat és tema regular d’ordre del dia, almenys d’una sessió a l’any. Estem
treballant per convocar aquesta sessió sobre accessibilitat al mes de juny.
Per desenvolupar les sessions sobre Accessibilitat es compta amb la presència de l’àrea
competent en aquesta matèria i, normalment, assisteix la Direcció de Serveis d’EPHUS. En
aquestes sessions es manté la informació sobre les actuacions i es recullen les demandes i
les propostes que fan les entitats representatives del col·lectiu (any 2021, 23 entitats). A
l’any 2020 no es va fer convocatòria per motiu de la pandèmia.
D’altre banda, el Consell Municipal de Serveis Socials està tramitant la petició al Consell de
Ciutat d'abordar l'àmbit de l'accessibilitat a L'Hospitalet.

29

F. MESURES DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
En matèria de sensibilització i formacio, l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
va informar el següent:
Sensibilització:


Campanya a l’espai públic i em mitjans de comunicació. Dia 3 de desembre,
celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat . Així
mateix, es dóna suport al recull d’activitats i tallers que fan les associacions/entitats
per tal de fer ressò de les seves reivindicacions.



Anualment, se celebra una trobada amb escoles a l’Auditori Barrades. Uns 300
infants assisteixen, en diferents horaris al “Taller Titelles: Companys de Barri, tots
iguals, tots diferents”. Aquesta activitat s’ha fet fins 2019 amb la Federació-Ecom.



Recorregut sobre accessibilitat i capacitats diverses a la Rambla Just Oliveres (amb
bastó per cecs, amb cadires de rodes, crosses i altres elements de suport a la
mobilitat). Es tracta d’un recorregut per aquesta via pública, per tal de viure una
experiència sobre les dificultats d’accessibilitat i les adaptacions necessàries per a
les diverses capacitats. S’ha fet, anualment, fins 2019 amb Fundació Amputats Sant
Jordi.



Xarrada-col•loqui sobre capacitats diverses: El joves de secundaria i formació
professional (uns 70-100 joves) desprès de fer el recorregut sobre accessibilitat fan
la Xarrada-col·loqui que completa l’activitat dins l’Auditori Barrades.



Xarrada-Taller sobre SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de la
Comunicació). S’han realitzats a l’any 2018 i 2019 dos convocatòries dirigides a
Professionals i Tècnics Municipals i de la Xarxa de Serveis Socials a la Ciutat, així
mateix va ser tema en una sessió a la Taula amb Centre per a l'Autonomia Personal
Sírius i Associació APOSS.



Formació del personal municipal sobre Diversitat Funcional: Des de l’àrea de
Recursos Humans, es manté fixa una oferta formativa sobre accessibilitat de la
comunicació, llengua de signes, pautes correctes d’atenció a les persones amb
diversitat funcional (Conveni amb la Fundació Pere Tarrés. Consultar Àrea
Formació). Estava previst, aquest 2020, realitzar una formació sobre Motivació:
Valors i Diversitat Funcional amb Associació No Somos Invisibles (paràlisi cerebral),
però es va suspendre per la pandèmia. Està proposat adaptar-la telemàticament.



Taller sobre Motivació i Diversitat Funcional. Aquesta sessió, dirigida al públic en
general, es realitza, per l’entitat No Somos Invisibles, a La Biblioteca Bellvitge.
Aquesta activitat, dins el programa 3 de desembre, es complementa amb una
pràctica de Taller d’Expressió Artística i Pintura Adaptada.
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Al Nadal, Patge Reial (sense sorolls). Al Nadal s’organitza dins la campanya de Reis,
un espai adaptat per recollir les cartes dels infants que tenen hipersensibilitat al
soroll i els llums (infants amb TEA i altres).



Guia de Lectura Fàcil Votacions 2021. En el procés electoral del passat febrer 2021,
es va editar una guia en Lectura Fàcil per donar suport informatiu a les persones
amb dificultats cognitives.
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G. ELS SERVEIS ESPECIALITZATS
A l’àmbit dels serveis especialitzats adreçats a les persones amb discapacitats, l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans va informar el següent:
1. L'accessibilitat i les diferents necessitats de les persones amb alguna discapacitat es
treballen de manera transversal al nostre ajuntament, des de els diferents serveis
segons matèria i sota criteris d'inclusió i equitat, per la qual cosa s'atenen
necessitats d'aquest perfil poblacional en totes les unitats i serveis.
2. Dins l’organigrama de l’Àrea d’Equitat i Drets Socials, existeixen dos negociats: el
Negociat de Promoció i Participació de les persones amb Discapacitat i el Negociat
d’Atenció a la Dependència i a la Discapacitat.
3. Des del Negociat d’Atenció a les Persones amb Discapacitat, als serveis de
Dependència i a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials es presta una atenció
continuada atenent cada situació de manera particular per a promoure l'autonomia
de la persona i la millora de la qualitat de vida familiar.
Així doncs, de les 67.721 intervencions realitzades pels serveis socials al 2020, 2.569
(3,79%) responen a necessitats dins de l’àmbit de l’atenció de les persones amb
discapacitat (*)1
1. En quant a prestació a la Xarxa de serveis socials especialitzats (depenen de
Generalitat) no existeix cap de de titularitat municipal. Sí es dona suport a
iniciatives de les entitats que fan projectes especialitzats per aquesta població.
Com són especialment exemple, els Casals d’Estiu per a Infants d’Escola
d’Educació Especial .
1.1.Casals d’Estiu: L’ESTEL-ACORDIS
1.2.Casal d’Estiu L’ESCORÇA-ASPANIDSE
2. Des del Negociat de promoció i participació de les persones amb discapacitat, es
manté seguiment continuat amb els serveis socials especialitzats de la ciutat.
Participem, com a representació municipal, als seus Consell de Participació de
Centre que han estat constituïts: Residència Bellvitge, Centre Ocupacional Alpi,
Centre Ocupacional Aposs, Residència Can Serra.
3. Subvenciones entitats: Reben subvenció 14 projectes diferents de la ciutat.

1

(*) Informacions i dades consultades al departament corresponen que se cita
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AFEMHOS

Manteniment associatiu: Dinamització

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Projecte GEPIS. Persones adultes amb
discapacitat

ASS. COORD. COL·LECTIUS PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Activitats entitat: lleure i activitats
terapèutiques per a persones amb
discapacitat

ASS. COORD. COL•LECTIUS PERSONES AMB
DISCAPACITAT
ASPANIDSE

Casal d’Estiu L’Estel

CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET
AS. DISCAPACITADOS FÍSICOS I PSÍQUICOS
GORNAL (ADFYS)
ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS FÍSICS
L’HOSPITALET
ASS. PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS
SOCIALS
ASS. PROMOTORA D'OCUPACIÓ I SERVEIS
SOCIALS
FUNDACIÓ NO SOMOS INVISIBLES

Casal d’Estiu L’Escorça
Projecte INDI. Persones adultes amb
discapacitat
Funcionament activitat entitat (fins
2019)
Funcionament activitat entitat (fins
2018)
Activitat esportiva adaptada
SAAC. Accessibilitat a la comunicació
Taller d'art adaptat

ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI

Socialpi

ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI
ASOC. DE AYUDA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA. ALPI

El refugi dels sentits
Endansa't
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H. LES ACIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I DE LLEURE
1.- LES ACTIVITATS CULTURALS
Accessibilitat als equipaments culturals
Des del Servei de Cultura de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura informen en relació al
grau d’accessibilitat física, sensorial i intel•lectual dels equipaments culturals municipals,
tant pel que fa als seus edificis com pel que fa als seus programes i canals de difusió.
En general, s’atenen els següents punts del requeriment que es poden vincular directament
amb l’àmbit d’actuació dels equipaments culturals:





Accessibilitat universal al municipi
Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i/o invidents:
concretament, Accessibilitat cognitiva pel col•lectiu de persones amb
discapacitat intel•lectual (pictogrames, lectura fàcil, senyals per orientar-se);
dret a l’oci per a la infància i la joventut amb discapacitat intel•lectual o física,
per poder gaudir de temps de lleure de qualitat i amb les mateixes
oportunitats que la resta de ciutadans.
Compliment de la Llei 13/2014, de la Generalitat de Catalunya,
d’accessibilitat, d’aplicació a l’àmbit municipal concretament pel que fa a:
aplicar la normativa d’accessibilitat; accessibilitat de les activitats culturals,
esportives i de lleure. En aquest darrer cas, en les activitats i actes públics de
caràcter cultural s’ha de garantir les suficients condicions d’accessibilitat en la
comunicació, progressivament, perquè les persones amb discapacitat física,
sensorial o intel•lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi, si
s’escau, i han d’oferir la informació mitjançant un llenguatge entenedor.

En particular, s’atén al següent requeriment específic: Activitats culturals, esportives i de
lleure que organitza o en les que participa l’Ajuntament. L’accessibilitat en la informació
perquè les persones amb discapacitats puguin gaudir-ne i, en el seu cas, participar-hi.
Per tal d’elaborar aquest informe, s’ha consultat els següents 18 equipaments de caràcter
municipal:
1. Centre d'Art Tecla Sala
2. Auditori Barradas
3. Museu de l'Hospitalet
4. Teatre Joventut
5. EMMCA Escola Municipal de Música Centre de les Arts
6. Torre Barrina
7. Centre Cultural La Bòbila
8. Centre Cultural Sanfeliu
9. Centre Cultural Collblanc
10. Centre Cultural Sant Josep
11. Centre Cultural Bellvitge
12. Centre Cultural Santa Eulàlia
13. Biblioteca La Bòbila
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14. Biblioteca Bellvitge
15. Biblioteca Plaça Europa
16. Biblioteca Can Sumarro
17. Biblioteca Josep Janés
18. Biblioteca La Florida
Les informacions requerides als citats equipaments han abordat l’accessibilitat física,
sensorial i intel•lectual tenint en compte els següents criteris:
1. Edifici
2. Lavabos
3. Grau d’adaptació de les sales on es fa activitat cultural, així com dels
escenaris
4. Grau d’adaptació dels programes d’activitats
5. Senyalització específica
6. Canals de difusió específics
Pel que fa a l’accessibilitat física o motriu, s’exposen les següents conclusions:









Un 66,67% dels edificis municipals que acullen equipaments culturals
compleixen la normativa d’accessibilitat motriu. Excepte la Biblioteca La
Florida, totes les biblioteques tenen alguna mancança en el compliment
de la normativa d’accessibilitat motriu, en particular en relació a les
rampes d’accés. L’Auditori Barradas tampoc no disposa de rampa
d’accés però les obres d’adequació de l’espai per tal de complir la
normativa es troben en procés d’execució.
El 98,27% de les sales on es fan activitats en els equipaments culturals
estan adaptades a l’accessibilitat motriu. Només dos centres culturals
disposen d’alguna sala no adaptada.
Només un 48% dels equipaments que disposen d’un escenari d’actes o
espectacles adaptat.
El 94,44% d’equipaments tenen els lavabos adaptats.
El 97,72% dels programes culturals que es realitzen estan adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.
La senyalització específica per a persones amb mobilitat reduïda es troba
en el 19,44% dels equipaments.

Quant a l’accessibilitat sensorial, s’exposen les següents conclusions:





Els programes o les activitats adaptades a les persones amb discapacitat
sensorial representen un 18,33% del total.
Un 25% dels equipaments culturals disposa de senyalització específica
(principalment beepcons), un percentatge superior a la senyalització
d’accessibilitat física.
Un 27,78% dels equipaments disposa d’algun material o canal de difusió
específic.
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Respecte a l’accessibilitat intel·lectual, s’exposen les següents conclusions:





Els programes o activitats adaptats a persones amb discapacitat
intel•lectual representen un 20,39% del total.
Un 20% dels equipaments culturals disposa de senyalització específica
(principalment les biblioteques i el Museu de L’Hospitalet), un percentatge
superior a la senyalització d’accessibilitat física.
Un 5,56% dels equipaments disposa d’algun material o canal de difusió
específic.
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2.- LES ACTIVITATS ESPORTIVES
Introducció:
L'esport no només enforteix la salut del cos i de la ment, sinó que té un rol potenciador de la
qualitat de vida de les persones en ser una poderosa eina de cohesió social,
d’autoestima i de motivació. Per aquestes raons, l'esport ha de ser una part important
de la vida diària. L'esport ofereix a les persones amb discapacitat àmplies possibilitats
en les seves versions adaptades. Hi ha centres i associacions especialitzats, que
persegueixen millorar la situació sanitària, física, social i laboral de les persones amb
discapacitat mitjançant l'esport, però els ens locals també hi tenen un paper rellevant.
Així mateix, ¿és el mateix l'esport adaptat que l'esport inclusiu? No és el mateix. L'esport
adaptat consisteix en adaptar una disciplina esportiva a les necessitats de la persona amb
discapacitat. A l'esport inclusiu, en canvi, la persona amb discapacitat practica un esport
de manera recreativa juntament amb persones sense discapacitat. En aquest cas són les
persones les que s'adapten a l'esport i no l'esport a elles. D'entre totes les maneres de fer
exercici, aquesta és molt recomanable, donat que a més d'aportar benestar físic i mental,
aconsegueix millorar la qualitat de vida i la inclusió social.
El present document pretén fer una fotografia de la situació actual de l’oferta i de la
pràctica esportiva per a persones amb discapacitat a L’Hospitalet.
En primer lloc es dona un context teòric de la matèria, amb el marc normatiu, les
definicions d’esport adaptat i d’esport inclusiu, i els diferents àmbits d’actuació.
En segon lloc es descriuen els diferents serveis esportius disponibles a la ciutat per a
persones amb discapacitat, des dels infants fins els més grans. Des del punt de vista del
prestador del servei, l’oferta pot ser pública o privada; des del punt de vista de la durada
del servei, pot ser continuada o puntual.
Marc normatiu:
A nivell Internacional:
Carta Europea de l'Esport per a Tothom: Persones amb Discapacitat (Consell d'Europa,
1986) .
Convenció de l'Organització de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat (13 de desembre de 2006, ratificada pel parlament espanyol el 23 de
novembre de 2007; BOE de 21 d'abril de 2008).
Article 30.5 “Per tal que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de
condicions amb les altres en activitats recreatives, d'esplai i esportives, els Estats membres
han de prendre les mesures pertinents per a:


Encoratjar i promoure la participació, en la major mesura possible, de les persones
amb discapacitat en les activitats esportives generals a tots els nivells;
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Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat d'organitzar i
desenvolupar activitats esportives i recreatives específiques per a aquestes
persones i de participar en aquestes activitats i, a aquest fi, encoratjar a que
se'ls ofereixi, en igualtat de condicions amb les altres, instrucció, formació i
recursos adequats;
Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés a instal·lacions
esportives, recreatives i turístiques.
Assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin igual accés amb els
altres nens i nenes a la participació en activitats lúdiques, recreatives, de esplai i
esportives, incloses les que es realitzin dins el sistema escolar;
Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés als serveis de qui
participen en l'organització d'activitats recreatives, turístiques, d'esbarjo i esportives.”

A nivell Estatal
La Constitució Espanyola (1978). Incideix directament sobre el dret de les persones
amb discapacitat a practicar esport, des d'una visió més general de la llibertat,
igualtat, la dignitat i la no discriminació (art. 9.2, 10.1, 14) així com, la protecció i
l'educació per a la salut, l'educació física i l'esport (art.43) i l'atenció a les persones amb
discapacitat (art. 49).
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d' oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU, 2003).
La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.
La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,
reconeixen el dret d'accés als serveis esportius, el reconeixement dels esportistes amb
discapacitat a tots els nivells i el seu reconeixement a l'aula, inclosa la classe
d'Educació Física.
El Plan A+ D ... + D (CSD). El Plan A + D és un instrument creat pel Consejo Superior
de Deportes per tal de garantir al conjunt de la població espanyola l'accés universal a
la pràctica esportiva de qualitat, ajudant així a combatre l'elevat nivell de
sedentarisme i obesitat i a promoure hàbits de vida actius i saludables. Dins el Pla hi
ha diversos programes, entre els quals està el PROGRAMA: Activitat Física i esport en
persones amb discapacitat (+D).
Objectius específics del programa +D:





Generalitzar la pràctica de l'activitat física i l'esport per als ciutadans i ciutadanes amb
discapacitat, amb preferència en un entorn inclusiu i en un marc proper al seu context
social i familiar.
Garantir l'accés i l'ús i gaudi en el disseny de les instal·lacions esportives com a element
fonamental en la igualtat d'oportunitats.
Millorar la formació i especialització dels responsables esportius i la sensibilització
ciutadana.
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A nivell Autonòmic
El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Text únic de la Llei de l’esport.


L’article 3.2. “La Generalitat, a fi de garantir l'accés en igualtat de condicions i
oportunitats al coneixement i a la pràctica de l'esport, desenvolupa la política esportiva
tenint presents els principis rectors següents:
a) Integrar l'educació i l'activitat físiques i esportives al sistema educatiu general, en tots
els seus nivells i àmbits, i també a l'educació especial.
b) Formular i executar programes especials per a l'educació física i esportiva de les
persones disminuïdes i dels sectors socials més necessitats, a fi que tots ells
tinguin més facilitats i oportunitats de practicar l'esport i l'educació física.


L’article 49 “Pertoca a les administracions catalanes de sostenir i promoure, per
mitjà de llurs òrgans esportius específics, les activitats encaminades al
desenvolupament de l'educació física i de les activitats esportives dels discapacitats i
discapacitades, i vetllar també per la formació de tècnics i especialistes, a fi de
restablir o millorar els mètodes de recuperació i de possible activitat esportiva de les
persones discapacitades.”
El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
primària.







Els principis d’equitat, qualitat i d’excel·lència determinen i condicionen l’acció
educativa ja que els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han de personalitzar
al màxim i han de tenir en compte la diversitat de tots els alumnes en el marc d’un
sistema inclusiu.
Article 3. “Objectius. L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius
establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i
específicament dels objectius següents: (...)
Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per
afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de
persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits
de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement,
raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu.



Article 2. Objecte. Aquest Decret té per objecte garantir que tots els centres educatius
sostinguts amb fons públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari siguin inclusius
mitjançant l'establiment de criteris que orientin l'organització i la gestió dels centres;
l'ordenació de mesures i suports per a l'atenció educativa i per a la continuïtat formativa
de tots i cadascun dels alumnes, i la diversificació de l'oferta de serveis dels centres
d'educació especial per esdevenir, també, centres d'educació especial proveïdors de
serveis i recursos per als centres educatius ordinaris a fi de completar la xarxa de suports a
l'educació inclusiva.
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Què és l’esport adaptat?
L'esport adaptat s'entén com aquella modalitat esportiva que s'adapta al col·lectiu de
persones amb discapacitat o condició especial de salut, ja sigui perquè s'han realitzat una
sèrie d'adaptacions i / o modificacions per facilitar la pràctica d'aquells, o perquè la pròpia
estructura de l'esport permet la seva pràctica (Reina, 2010). És per això que alguns esports
convencionals han adaptat alguna de les seves característiques per ajustar-se a les
necessitats d'un determinat col·lectiu de persones amb discapacitat que ho va a practicar,
mentre que en altres casos, s'ha creat una modalitat esportiva nova a partir de les
característiques específiques d'un determinat col·lectiu de persones amb discapacitat.
A nivell internacional, hi ha tres grans esdeveniments esportius que són el màxim exponent
dels èxits esportius de persones amb discapacitat:
a) Els Jocs Paralímpics, sens dubte els principals i en els quals participen esportistes amb
discapacitats físiques (lesió medul·lar, amputacions, paràlisi cerebral, i les altres),
discapacitat visual i discapacitat intel·lectual (amb la seva reincorporació a el moviment
paralímpic en els Jocs de Londres 2012).
b) Els Jocs Mundials "Special Olympics", centrats en esportistes amb discapacitat
intel·lectual, però amb un enfocament més participatiu, i
c) Les olimpíades per a persones amb discapacitat auditiva o "Deaflympics", màxima
expressió de l'esport per a persones amb discapacitat auditiva a nivell mundial.
Finalment indicar que en l'esport adaptat hi ha una figura no present en altres esports, que és el
"classificador / a". Aquesta figura no és entrenador ni àrbitre, sinó que està especialitzada
en la classificació d'un esport i avalua a l'esportista per assignar-li una classificació. Les
pròpies federacions que regeixen l'esport són les encarregades de facilitar la formació
tècnica a aquestes figures, a l'igual que als entrenadors i àrbitres.

Què és l’esport inclusiu?
Entenem l'esport inclusiu com aquella activitat física i esportiva que permet la pràctica
conjunta de persones amb i sense discapacitat ajustant-se a les possibilitats dels
participants i mantenint l'objectiu de l'especialitat esportiva de què es tracti. Suposa un ajust
o adaptació de les regles i del material utilitzat per tal de fomentar la participació activa i
efectiva de tots els participants. Més enllà, l'esport inclusiu és una actitud cap a la pràctica
esportiva a tots els nivells i gràcies a la investigació aplicada sabem de seus beneficis a nivell
de sensibilització, coneixement i respecte a la diferència, així com de foment d'hàbits de vida
saludables a través d'estils de vida actius.
Objectius de l’esport per a persones amb discapacitats.
En la discapacitat l'esport es divideix en quatre objectius / àmbits:


Rehabilitació: dota la persona de la màxima mobilitat i l'ajuda a adaptar-se a l'entorn.
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S'enfoca a través de la fisioteràpia i els exercicis correctius i en l'enfortiment psíquic a
través de guia i psicoteràpia.







Esport terapèutic: el seu objectiu és perfeccionar les qualitats desenvolupades a la fase
inicial. Tot i que es fa mitjançant jocs o activitats lúdiques, no es tracta de pràctiques
competitives. Implica un seguiment conjunt entre el personal sanitari i l'especialista en
Educació Física.
Esport recreatiu: s'enfoca en el lleure, la integració i la relació social, sense la
directriu del personal sanitari.
Esport de competició: en la qualitat competitiva de l'esport es busca, sobretot,
l'autosuperació i el desenvolupament personal a través dels èxits, la millora de les
marques i una major autonomia.
Esport formatiu: s’enfoca en la formació dels practicants.
El següent quadre recull dades dels 4 últims àmbits, atenent que el primer està emmarcat
en un àmbit més sanitari.

NOM ACTIVITAT

ÀMBIT
D'ACTUACIÓ

ESPORT ADAPTAT
GRUP EDAT

DURADA

INCLUSIU

Participants Hores /
participants
Totals
discapacitats

PROGRAMA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ FÍSICA A Esport formatiu Esport inclusiu Infants

Continuada

4.836

3.330

LA
PISCINA FÍSICA ADAPTADA A LA PISCINA
EDUCACIÓ

Esport formatiu Esport adaptat Infants
Esport terapèutic Esport adaptat Infants i
adults

Continuada

125

96

125

Continuada

179

192

17

Continuada

38

256

38

JORNADA DE VELA ADAPTADA

Esport terapèutic Esport adaptat Infants i
Adults
Esport formatiu Esport adaptat Adults

Puntual

14

4

14

JORNADA D'HÍPICA ADAPTADA

Esport formatiu Esport adaptat Adults

Puntual

20

4

20

PROGRAMA MUNICIPAL L'H CAMINA

Esport recreatiu Esport inclusiu Adults

Continuada

296

36

SDR

TAI-TXI ALS PARCS

Esport terapèutic Esport inclusiu Per a tothom Continuada

533

30

SDR

JOCS ESCOLARS DE L'HOSPITALET

Esport de

Esport inclusiu Infants i

7.954 4.600

SDR

ENTITATS ESPORTIVES AMB ESPORT
ADAPTAT (6 ENTITATS)

Esport
competició

Esport adaptat Per a tothom Continuada

SDR

SDR

SDR

ENTITATS ESPORTIVES INCLUSIVES (4

Esport de

Esport inclusiu Per a tothom Continuada

SDR

SDR

SDR

MÍTING INTL. ATLETISME ATLETES AMB
DISCAPACITAT

Esport de
competició

Esport adaptat Per a tothom Puntual

170

3

170

ENRODA'T A L'HOSPITALET

Esport recreatiu Esport inclusiu Per a tothom Puntual

1.500

4

CURSA NOCTURNA CIUTAT DE L'HOSPITALET Esport recreatiu Esport inclusiu Joves i Adults Puntual

5.400

3

MASTERCLASS DE CIUTAT

Esport recreatiu Esport inclusiu Per a tothom Puntual

1.500

12

ABONAMENT ALS POLIESPORTIUS
MUNICIPALS

Esport terapèutic Esport inclusiu Joves i Adults Continuada

CURSETS NATACIÓ ADAPTADA
CENTRES ESPECIALS PRIVATS
CURSETS DE NATACIÓ ADAPTADA

TOTALS

Continuada

50

SDR

22.43226.760

SDR

44.997 35.330

596

(SDR): Sense dades recollides.
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ACCIONS FUTURES EN L’ÀMBIT DE L’ACCESSIBILITAT I L’ESPORT INCLUSIU
Nou Pla d’accessibilitat a les instal·lacions esportives municipals de L’Hospitalet.
La Regidoria d’Esports ha presentat, en el marc de sol·licituds per a optar als Fons de
recuperació Europea Next Generation de la UE, un projecte de Millora de l’accessibilitat als
equipaments esportius municipals de L’Hospitalet.
El projecte consta de l’estudi previ i la implantació de mesures d’accessibilitat en dos vessants:
el dedicat a l’àmbit arquitectònic i l’altre r ef er it a l ’ anàlisi dels diferents materials i les
ajudes tècniques necessàries perquè una instal·lació esportiva sigui completament accessible
a tothom, no només per als practicants habituals sinó també per als visitants puntuals.
A nivell arquitectònic cal contemplar els requisits de la normativa vigent actual, i posar al
dia els grans equipaments esportius municipals, especialment en els següents aspectes:
Accessos a la instal·lació i dins la instal·lació (portes, passadissos, elevadors, mobiliari, etc.),
espais esportius i complementaris. Actualment la majoria dels Poliesportius Municipals ja
acompleixen tots aquests requisits normatius, però es fa necessària la intervenció a nivell dels
Poliesportius més antics (CEM L’H Nord, PM Les Planes, Fum d’Estampa), de l’Estadi
Municipal i dels camps municipals.
A nivell d’ajudes tècniques, el projecte contempla abordar els diferents materials i ajudes
tècniques relatives a la comunicació accessible que afectaria a tots els equipaments esportius.
Per tant i concretant, el projecte consisteix en l’elaboració d’un Pla d’accessibilitat de les
instal·lacions esportives municipals de L’Hospitalet.
Les Instal·lacions esportives municipals proposades per a aquest projecte és concreten en 20:












Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord
Piscines Municipals de L’Hospitalet
Poliesportiu Municipal Bellvitge
Poliesportiu Municipal Centre
Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
Poliesportiu Municipal Gornal
Poliesportiu Municipal Les Planes
Poliesportiu Municipal Sanfeliu
Pavelló Municipal Pius X
Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet
Els següents Camps Esportius Municipals (10): Rugby, Feixa Llarga,
Gornal, Pubilla Cases, La Torrassa, Can Buxeres, L’Hospitalet Centre, La
Florida, Provençana i Santa Eulàlia.
Per tal de poder a terme el projecte, es contractarà una consultora externa especialitzada que
desenvolupi les següents tasques:
a) Concreció del Marc normatiu aplicable
b) Visita, recollida de dades i anàlisi de l’estat actual d’accessibilitat de les

instal·lacions esportives municipals
c) Redacció de l diagnosi de l’estat actual de l’accessibilitat dels equipaments
esportius municipals.
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d) Redacció del Pla d’accessibilitat que inclogui:
a. La definició de les actuacions a realitzar
b. Els projectes executius de les actuacions
c. Els criteris de prioritat
d. El calendari d’actuació d’acord als criteris de prioritat definits
e. Les accions de comunicació i imatge
e) Suport en la licitació i execució de les actuacions.
f) Seguiment de la implantació del Pla d’accessibilitat.

Objectius generals
1.
2.

Facilitar l’accés i l’ús d’aquests equipaments esportius a tothom.
Adaptar els equipaments esportius municipals a la normativa vigent en qüestió
d’accessibilitat.

Resultats esperats
 Tenir una diagnosi de l’estat actual de les instal·lacions esportives
municipals en matèria d’accessibilitat.
 Tenir les línies d’actuació clares per a la millora de l’accessibilitat de les
instal·lacions esportives municipals.
 Realitzar les actuacions necessàries per la millora de l’accessibilitat de
les instal·lacions esportives municipals
PROJECTE PER INTEGRAR PERSONES AMB DISCAPACITAT COM A AJUDANTS
DE MONITOR/A ESPORTIU “A LH tothom suma”
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet desenvolupa les seves competències
en el marc del que estableix l’article 39 de la Llei de l’esport, Decret Legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, amb els objectius específics de:




Promoure de manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,
especialment en l'àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i
recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya. (...).
Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats
assenyalades per aquesta Llei.

En aquest sentit, promou la cooperació amb el Consell Esportiu de L’Hospitalet, per al
desenvolupament de projectes específics, atès que és el principal agent en l’àmbit de la
Promoció de L’Esport Escolar i la iniciació esportiva a la ciutat de L’Hospitalet. Més de 8000
nens/es i joves de L’Hospitalet participen als Jocs Escolars o en activitats com les Trobades
Esportives, el Cross Escolar o la Diada de L’Esport.
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En els darrers anys, mitjançant el programa de Promoció Esportiva, s’ha aconseguit
arribar a un nombre important d’escoles de primària i secundària de la ciutat de L’Hospitalet,
recolzant a les AMPAS en la dura tasca de gestió i coordinació de les activitats
extraescolars. A la temporada 18/19 va tenir presència en 23 escoles públiques
d’ensenyament primari, 11 instituts d’educació secundària, 2 centres d’ensenyament privat
i 2 entitats (casals de gent gran).
Per desenvolupar aquesta feina compta, a més del personal fix, amb 125 monitors
contractats que treballen dinamitzant els diferents grups en horari extraescolar en funció
de les seves característiques i currículum formatiu. Es dinamitzen activitats molt variades,
des dels esports més populars com són el futbol sala o el bàsquet, passant per les activitats
de ball (hip hop, danses urbanes..) la gimnàstica aeròbica, el voleibol, els escacs, el karate,
el patinatge, el ioga, entre d’altres.
Un dels objectius més importants que persegueixen la Regidoria d’Esports i el Consell
Esportiu té a veure amb la “democratització” de l’esport: Intentar que tothom, sense tenir en
compte les seves necessitats especials pugui accedir a la pràctica esportiva.
Descripció del projecte:
Aprofitant l’àmplia incidència dels Jocs escolars al municipi, la Regidoria d’Esports i el
Consell Esportiu dissenyen aquest projecte, cimentat en la transmissió de valors positius i el
foment d’hàbits de vida saludables, a col·lectius que tradicionalment han tingut dificultat per
integrar-se dins l’esport, les persones amb discapacitat, amb una mirada absolutament
inclusiva i innovadora.
Moltes entitats que treballen amb aquests col·lectius ja han assenyalat els beneficis que
aporta a les persones amb discapacitat el fet de conviure amb nens i nenes que practiquen
esport. En les diferents iniciatives en les quals s’han donat aquestes interaccions, s’han
pogut observar grans millores en l’autonomia personal, habilitats socials i de relació i
comunicació. A més, el benefici és recíproc, ja que els infants, les famílies i la resta de
monitors poden aprendre valors tan importants com el respecte, l’empatia o l’estima.
Els objectius del projecte són:
Objectiu Principal: Integrar persones amb discapacitat com a ajudants de monitor/a en els
diferents grups/equips participants als Jocs Escolars.
Objectius Específics:
 Apropar els beneficis de l’esport escolar a les persones amb discapacitat
 Ajudar en la seva tasca donant-los formació, responsabilitats, autonomia
 Assessorar als monitors/es, esportistes i famílies sobre l’acollida i tracte que han de
tenir amb els monitors/es i la seva integració en els grups.
 Proposar a les diferents escoles i entitats de la ciutat que participen als Jocs Escolars,
la possibilitat d’adherir-se al projecte per sumar esforços en el Projecte, enriquir-lo i ferlo més variat.
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Accions realitzades:
Acte oficial de Presentació del projecte.
La sala d’actes de l’Associació ALPI de L’Hospitalet va acollir, el dijous 5 de març de 2021 a
les 19:15h, la presentació del projecte “A L’H tothom suma”, una iniciativa del Consell
Esportiu de l’Hospitalet i l’Ajuntament de L’Hospitalet que busca integrar a persones amb
discapacitat com a ajudants de monitor esportiu.
L’acte de presentació comptà amb la presència del Regidor d’Esports de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, així com més de 50 referents institucionals i de l’esport de la ciutat.
Curs CIATE adaptat_ MARÇ
Sobre la base metodològica dels cursos CIATE, s’ha dut a terme una adaptació dels
continguts per a alumnes amb lleu discapacitat incidint en aspectes teòrics i pràctics que
tinguin a veure amb la transmissió positiva de valors, els recursos metodològics i el
funcionament psicològic positiu.
El curs es va dissenyar per a grups d’alumnes reduïts (entre 8 i 10) amb 37,5 hores de durada.
El nombre total d’inscrits va ser de 12 alumnes amb discapacitat, però, per causes del COVID19, només es van fer tres sessions formatives (9, 11 i 13 de març).
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3.- SERVEIS DE LLEURE I JOVENTUT
L’Ajuntament subvenciona a les entitats socioeducatives, per a la seva activitat de diari i d’estiu. És
tracta d’entitats de dret privat sense afany de lucre que tenen com a finalitat promoure activitats que
fomenten la cohesió social, el treball en xarxa i l’educació en valors mitjançant activitats de lleure. Han
participat un total de 264 de nens/nenes amb necessitats especials a les activitats organitzades per les
entitats de lleure de la Ciutat durant el curs al que fem referència.

Entitat

Mitja
Barri/Districte infants/dia juliol

Associació Club d’esplai la Florida La Florida
CollblancAssociació Educativa Itaca
Torrassa

Disc.
física Sensorial Intel·lectual M.mental aprenentatge Adaptat

agost

258

335

168

2

1

5

0

0 si

253

550

254

1

1

9

5

8 si

Centre Educatiu Esclat

Bellvitge

72

272

0

0

0

3

12

60 no

Fundació d’Acció Social La Vinya

Gornal

44

58

0

1

0

3

0

15 si

Centre d’esplai Xixell

Centre

77

218

0

1

2

3

3

6 si

Fundació Catalana de l’Esplai

Bellvitge

110

173

52

16

0

43

3

0 si

Fundació Josep Carol
Club d’esplai Pubilla Cases Can
Vidalet

Santa Eulàlia
Pubilla
Cases

44

98

0

1

0

0

1

4 si

183

186

92

3

0

15

1

10 si

Fundació Catalana de l’Esplai
Club Infantil i Juvenil Sanfeliu S.
Ildefons
Associació d’Estudiants
L’Hospitalet (AELH)

Can Serra

38

67

0

2

0

8

0

2 si

159

247

77

1

0

6

5

2 si

Centre

si

Regidoria de Joventut

La Torrassa

si

Santfeliu

TOTALS

1.238

2.204

643

28

4

95

30

107

La Regidoria de Joventut programa tota una sèrie d’activitats de participació, lleure i cultura adreçades
al jovent d’entre 12 i 35 anys. Totes les activitats s’organitzen en espais adaptats que permeten la
participació de joves amb diversitat funcional. Són accions que s’organitzen en format virtual amb
accés des de les xarxes socials, a l’espai públic o bé en equipaments públics i privats adaptats. Les
principals activitats organitzades al 2020 han estat:

ACTIVITAT

ESPAI DE DESENVOLUPAMENT

ADAPTAT

Jornada formativa consellers i delegats

Espai Jove Ca N’Arús

Si

Art en femení

Auditori Barradas

Si

Room escape

Virtual

SLHam Poetry

Virtual

Final slham Poetry

Espai Jove Ca N’Arus

Si

Hospisona

Sala Salamandra i Virtual

Si

Festival de Música Petit Format

Auditori de la Torrassa

Si

MetropoL’His Festival curts i videoclips fets en 48h

Virtual

Festival art urbà Válvulas & Ritmos

Parc de Matacavalls

L'Hospitalet Steet Dance Festival

Virtual

Participants en el projecte Entrejoves L'H

Diversos espais

Si
Si
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I.

L’ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS
COMERCIALS I DE SERVEIS

PÚBLICS

I

ALS

ESTABLIMENTS

Respecte a establiments comercials i de serveis es va informar :
1. Entenent que la sindicatura es refereix a establiments per al comerç i els serveis
d’àmbit privat, ja que els mercats i edificis d’atenció al públic per a serveis
ciutadans municipals, es consideren dins l’àmbit dels edificis públics, tot i que
l'accessibilitat és un dret universal i cada cop hi ha més consciència de la
necessitat de resoldre l'accessibilitat a la ciutat com un dels requisits per tal que
sigui un espai real d'inclusió en tots els àmbits i no només en l’espai i els edificis
públics, en moltes ocasions els establiments comercials, especialment els ja
consolidats, no compleixen amb lleis i codis respecte a aquest aspecte. Existeix
una normativa d'accessibilitat, però la seva aplicació és complexa.
2. Per una banda, la Llei catalana d’accessibilitat diu que els edificis (d’àmbit públic o
privat, independentment del seu ús) que s’han construït o reformat segons les
condicions del Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’entén que compleixen unes condicions
d’accessibilitat suficients per a satisfer les exigències establertes per aquesta llei,
sempre que es facin les modificacions addicionals que es determinin per reglament,
per a garantir que no es discrimina a ningú per raó de discapacitat.
3. També el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) contempla en el seu Document Bàsic de
Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DB-SUA), una normativa per a edificis públics
i privats quant a accessibilitat que cobreix als establiments comercials, els quals
han d'adaptar les seves instal·lacions en cas de ser necessari, perquè un comerç
nou o un que demana un canvi d’activitat, pugui obtenir la Llicència d'Obertura
Municipal. Però també els comerços que ja estan en funcionament, sigui per
antiguitat o quan demanen un canvi de titularitat per continuar amb la mateixa
activitat, tenen l'obligació de fer reformes per a aconseguir unes mínimes
condicions d’accessibilitat.
4. No obstant això, la realitat és que a la nostra ciutat (i a totes), hi ha establiments
comercials que estan en zones de la ciutat consolidades que són difícils d'adaptar;
o que ens trobem també amb intervencions no ben resoltes, on petits detalls com
un graó a l'entrada d'un local o un passamà inadequat en una rampa, dificulten
l'accés a algunes persones.
5. En aquests casos, les inspeccions municipals posteriors a la comunicació per inici
d’activitat, els informa de l’obligatorietat que té el comerç pel compliment d’una
adaptació mínima per permetre l’accessibilitat segons l’esmentat DB-SUA del CTE
del 2007 i en el seu cas, si existeix convocatòria, assessorament per accedir a ajuts
per dur a terme les reformes necessàries per a l’accessibilitat al seu establiment.
6. En el cas de ser informats i que les reformes mínimes per fer l’establiment
accessible no es duguin a terme en un termini de temps determinat, poden
provocar en algunes ocasions, la retirada de la llicència d’activitat.
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7.

L’HABITATGE PÚBLIC

Referent a la situació actual, l'Ajuntament de L’Hospitalet, des de les últimes edificacions
promogudes per l'extinta LH2010 no ha actuat com a promotor d'habitatge, és a dir, no
promou construccions, es limita a cedir sòl per a la seva construcció per tercers
formalitzant cessions de solars públics a favor de cooperatives per a la construcció
d’habitatges de caràcter socials o protegit. Aquestes construccions han d’aplicar per llei,
els estàndards d'habitabilitat i accessibilitat.
Per altra banda, quant als habitatges obtinguts per compensacions per raons
urbanístiques, en ser tots de recent construcció, tots compleixen també amb els
estàndards del decret d'habitabilitat i amb les lleis d’accessibilitat, que permet que siguin
transformats o modificats per fer-los accessibles a persones amb mobilitat reduïda
(PRM), però d’aquests, no hem rebut en cessió cap habitatge transformat destinat a
persones amb mobilitat reduïda (PMR).
Dit això, cal tenir en compte l'escassa - gairebé nul·la- demanda d'habitatge adaptat en el
registre de sol·licitants d’HPO de L’Hospitalet, fet que provoca, que després dels
processos de venda, si no hi ha demanda per a tots els pisos reservats per a persones
amb mobilitat reduïda (PMR) els promotors sol·licitin la desqualificació com a habitatge
adaptat, per a poder vendre’l a demandants que no requereixen pisos adaptats. És a dir,
no queden en reserva.
Respecte a pisos adaptats per a PMR de propietat municipal, adjudicats en règim de
lloguer social per a famílies en situació de vulnerabilitat, dels 187 habitatges de propietats
municipal, aquest Ajuntament compta amb 9 habitatges accessibles i 1 totalment adaptat.
Quant a la programació, l’Ajuntament de L’Hospitalet treballa en l’aprovació del seu Pla
Local d’Habitatge, que en un futur ens permetrà determinar el percentatge d’habitatge
que s’ha de destinar per ser accessible i quant a ser adaptat, en funció d’un estudi en
profunditat de la situació i la demanda de l’habitatge a la ciutat. La contractació del servei
d’assistència tècnica per a la redacció d’Aquest Pla, està actualment i des d'abril de l'any
2019, en procés de contractació pendent de la seva validació per a començar el procés
de licitació.
Dir també, que aquest Ajuntament actua quan hi ha la demanda, fent provisió d’aquest
tipus d’habitatge adaptat, en properes promocions socials o bé acompanyant les
persones amb capacitats diverses en el procés d’adaptació del seu habitatge habitual en
l’assessorament i tramitació d’ajuts existents per a aquests propòsits.
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K. EL PLA MUNICIPAL D’ACCESSIBILITAT
A totes les actuacions que en són competència del servei d'Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de L'Hospitalet, se segueixen, com no pot ser
d'altra manera atès el seu obligat compliment, els preceptes indicats a la Llei 13/2014, del
30 d'octubre, d'accessibilitat i fins que no s'aprovi el decret de desplegament d'aquesta
nova llei, encara és vigent el desplegament tècnic de la llei precedent, la Llei 20/1991:
a. El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991,
de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Però també les següents de l'entorn normatiu estatal que s'aplica en referència a l'àmbit
de l'accessibilitat, en algun cas, com és a l'àmbit de l'edificació, des de fa ja quasi dues
dècades:
b. Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la "Llei General de drets de las persones amb discapacitat i la
seva inclusió social"
c. Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/05/2007). Condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a
l'accés i la utilització d'espais públics urbanitzats i edificacions.
d. Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a
l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
e. Código Técnico de la Edificación. Reial Decret 314/2006, de 17 de març de
2006, modificat per successius RD, especialment pel Reial Decret
173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de
l'Edificació en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat.
Pel que fa a l’apartat A, sobre el Pla Municipal d’Accessibilitat de L’Hospitalet, el nostre
Ajuntament va ser pioner en aquest àmbit i conscient de la importància que té
l'accessibilitat per a tots els ciutadans com una millora de la qualitat de vida, ja al 1997, va
aprovar el que podrien considerar un primer Pla d’Accessibilitat de la Ciutat.
Per dur-lo a terme va encarregar l'estudi de fer un de Locals de Pública Concurrència l'any
1994. Posteriorment va procedir també a encarregar la resta del Pla, i per tant es varen fer
els treballs de diagnosi, valoració i Pla d'Etapes de la Via Pública, els Edificis Municipals i
el Pla de Transport, treballs que es varen finalitzar el mes d’abril de l’any 1997.
Passat uns 10 anys des del document inicial, l’Ajuntament va signar un conveni amb la
Diputació de Barcelona per a emprendre la redacció del Pla d’accessibilitat integral, que tal
com posa al conveni del dia 31 d’octubre del 2006.
El Pla d’Accessibilitat integral de L’Hospitalet de 2007, és un document, una figura tècnica
– legal, d’obligat compliment. Primer per la llei 20/1991 i posteriorment, també per la llei
13/2014, que aborda quatre grans àmbits: via pública, edificis municipals, transports i
comunicació.
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I a la vegada és un compromís polític i tècnic per tal d’abordar una transformació gradual
de la ciutat, que donava consciència municipal de com estàvem el 2007, quin hauria de ser
l’escenari final i quin ordre de referència tenien les inversions per aconseguir-ho. El Pla
d’accessibilitat integral de L’Hospitalet de l’any 2007, és per tant, un estudi tècnic, una guia
d’actuació, que constava de dos grans paquets de feina: per una banda la diagnosi de les
infraestructures existents i per altra banda la proposta, prioritzada en un pla d’etapes
d’intervenció.
S’ha de tenir en compte respecte a aquest Pla i la seva gestió i execució, que des de la
seva posada en marxa, una vegada feta la diagnosi i les previsions d’actuació i
determinades les prioritats, que aquestes actuacions s’han anat implementant en els
successius Plans d’Actuació Municipal, aclarint que aquestes previsions d’actuació, sovint
no es poden fer per més enllà de 4 anys, tant perquè es tracta del mandat polític (Pla
d’actuació Municipal o “de Mandat”) així com les successives previsions de transformació
de la ciutat en quatre anys poden canviar de manera important.
Per altra banda, a l’hora de prioritzar les actuacions, el Pla té en compte la comunicació i
participació (si s’esqueia) per establir altres actuacions que es puguin determinar, entenent
que totes les actuacions que es facin a favor de l'accessibilitat s'han de realitzar d'acord
amb les opinions dels col·lectius a qui beneficien de manera més determinant. Aquest
factor juga paper essencial en l’actualització de les actuacions del Pla aprovat inicialment i
es fa mitjançant els canals i els òrgans de participació establerts per la llei 7/1985 i
determinats per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
La seva assignació pressupostaria es determina en el Pla d’Inversions de cada mandat
(PIM) i encara que no sempre apareguin aquestes actuacions identificades al concepte de
la inversió, com a actuacions pertanyents a l’esmentat Pla o de millora de l’accessibilitat,
com hem dit inicialment, totes les obres que executa aquest Ajuntament es fan
conformement a les lleis esmentades inicialment. És a dir, totes les actuacions
contemplades dins els successius Plans d'Inversions, ja siguin en edificacions de nova
planta, en vials, voreres, guals, col·locació de mobiliari urbà, senyalització, plataformes o
andanes de transport, marquesines, etc... així com actuacions de reforma o millora en
edificis ja consolidats observaran sempre la legislació vigent en l’àmbit de l’accessibilitat
Respecte a la seva publicació, tant el Pla d’Actuació Municipal, com el Pla d’Inversions són
documents de lliure accés i consulta, una vegada aprovats i publicats.
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7.- PRINCIPALS CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS

A partir de la informació aportada per totes les àrees de l’Ajuntament, disposem d’una imatge
real de l’accessibilitat a la nostra ciutat, dels temes que ja s’han dut a terme i dels reptes de
futur que tenim.
Com explicàvem a l’inici del document, l’accessibilitat universal constitueix una eina
imprescindible per la igualtat de tracte i la no discriminació de totes les persones. Es fa del tot
necessari eliminar dels nostres pobles i ciutats qualsevol tipus de barrera física, sensorial o de
la informació i la comunicació, per facilitar que totes les persones puguin viure de forma
independent i participar socialment en igualtat de condicions.
L’accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, els processos, els bens,
els productes i els serveis, així com els objectes, els instruments, les eines i els dispositius per
ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i
comoditat, de la forma més autònoma i natural possible. Dins l’accessibilitat universal està
inclosa l’accessibilitat cognitiva que permet la fàcil comprensió, la comunicació i la interacció a
totes les persones. L’accessibilitat cognitiva es desplega i fa efectiva a través de la lectura fàcil,
els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, els pictogrames i altres mitjans
tecnològics disponibles per a aquesta finalitat.
Quan parlem d’accessibilitat universal parlem de tres tipologies, l’accessibilitat física, la
sensorial i la cognitiva i totes tres han de ser-hi presents de forma transversal en cadascuna de
les matèries que gestionen les diferents àrees i departaments municipals per aconseguir tenir
una ciutat plenament accessible.
La informació recollida a través de les àrees se centra bàsicament en els aspectes
competencials de l’ajuntament, ara bé, hem de tenir en compte que l’accessibilitat universal
necessita d’una mirada global i elaborar propostes per a “garantir el dret a la inclusió social, el
dret al lleure i a l’esport, el dret a una salut comunitària, el dret a l’educació, el dret a la inclusió
social, el dret a l’autonomia personal i la vida independent, el dret a l’habitatge i el dret a
l’accessibilitat”2
A partir de la informació que han aportat totes les àrees municipals i les entitats consultades,
en aquest apartat detallem per a cada àmbit els drets que cal garantir des de l’ajuntament i un
conjunt de recomanacions que ens poden ajudar a avançar en la millora de l’accessibilitat
universal a la nostra ciutat.

2

Del document de propostes per a una societat inclusiva. Igualtat de drets i oportunitats per a le spersones amb discapacitat física. Fundació
ECOM 2019
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A) En relació a l’accessibilitat en la comunicació, la informació i els serveis públics.
Com és evident en aquest camp pren una rellevància molt important l’accessibilitat cognitiva
que, tal i com hem indicat, ha de facilitar una fàcil comprensió, la comunicació i la interacció
entre les persones.
Ens sembla interessant ressenyar també en aquest àmbit, l’avantprojecte de la nova llei de
l’audiovisual de Catalunya, en tràmit d’informació publica, on en la redacció prevista de l’art. 11
d’aquest projecte de norma, en relació a l’accés de les persones amb discapacitat a la
comunicació audiovisual, preveu el següent:
1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, amb l'objectiu de fer
efectiu l'accés de les persones amb discapacitat als continguts audiovisuals, tenen
les obligacions següents:
a) Establir els mecanismes tècnics pertinents per a garantir l'accés.
b) Garantir que els serveis d’accés mitjançant pàgines web siguin
gradualment accessibles.
c) Garantir que les guies electròniques de programació estiguin
sincronitzades amb els programes i continguts que s’emeten i que aquestes
guies informin de les mesures d’accessibilitat d’aquests programes i
continguts audiovisuals.
d) Incorporar progressivament, en el cas de prestadors de serveis
televisius, en llur programació, la subtitulació per a persones sordes, la
llengua de signes catalana i l'audiodescripció en llengua catalana per a
persones cegues, per tal d'afavorir l'accés de les persones amb
discapacitat a la comunicació audiovisual.
e) Establir mecanismes per garantir que la informació relativa a situacions
d’emergència, incloses les comunicacions i anuncis públics en situacions de
catàstrofes naturals, que es faci pública a través de serveis de comunicació
audiovisual, es faciliti de manera que sigui accessible....
A.1.- La informació municipal en format digital (web, seu electrònica i aplicacions
mòbils).
En relació a l’accessibilitat dels llocs web, a la seu electrònica i a les aplicacions mòbils
municipals, segons l’informe emès, es considera que el contingut dels llocs web compleixen els
requisits de la norma EN 301.549 V1.1.2 (2015- 04) o parts d'aquests. Per tant, caldria
consolidar tot el que fins ara s’ha assolit i, alhora, impulsar les accions que permetin incorporar
les millores tecnològiques i de gestió dels llocs web, de la seu electrònica i de les aplicacions
per a dispositius mòbils, en la línia apuntada pel mateix ajuntament, a fi de fer-les més
accessibles a les persones usuàries i, en particular, a les persones grans i a les persones amb
capacitats diverses, de forma que els seus continguts siguin perceptibles, operables,
comprensibles i robustos.
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A.2.- Els mitjans de comunicació de titularitat municipal
L’empresa municipal La Farga Gestió d’Equipaments SA és qui gestiona el Diari de L’H en
format paper, L’H digital i la Tv de l’Hospitalet i un dels seus objectius és fer accessibles
progressivament més continguts a les persones amb discapacitats. Aquest objectiu estava ja
inclòs a l’esborrany del contracte programa redactat al 2018: “Accés universal als continguts:
aprofitar les possibilitats.”
En conseqüència, destaquem la iniciativa endegada per TV L’H que a partir del mes d’abril de
2021, ha emès setmanalment un resum informatiu els dissabtes i diumenges, interpretat en la
Llengua de Signes Catalana en col·laboració amb l’associació Inclusivxs. Caldria consolidar
aquesta línia de treball amb la continuïtat i l’ampliació de les emissions de continguts i
programes de la TV L’H, amb interpretació en la Llengua de Signes Catalana, en la línia del
compromís contret per l’empresa municipal, de fer accessibles progressivament més continguts
a les persones amb capacitats diverses.
També seria desitjable que a curt termini es pugui millorar l’accessibilitat del portal de L’Hdigital
per tal que sigui de fàcil ús per a les persones amb dificultats visuals, amb la possibilitat
d’augmentar la mida de la lletra i la traducció de textos a veu, fent efectiva la incitativa que ja té
prevista la pròpia empresa municipal amb la futura instal·lació d’un software de gestió de
continguts que ho permeti.
A.3.- Els tràmits municipals en línia i presencials
Pel que fa a l’accessibilitat als tràmits municipals en format digital, cal assenyalar que
l’anomenada bretxa digital afecta significativament a determinats segments de la ciutadania i té
a veure amb factors com són la renda, la situació geogràfica i la formació (bretxes d’accés),
l’edat, el gènere o algun factor de discapacitat (bretxes d’ús o de qualitat d’ús).
En el cas de les persones amb capacitats diverses, a la possible bretxa digital originada per
motius de renda, de formació o d’edat, cal afegir, en determinats casos, el problema de la
usabilitat i l’accessibilitat als dispositius d’accés (telèfon, ordinadors o tabletes) que sovint no
estan dissenyats per a les seves necessitats.
En relació a l’accessibilitat electrònica a la informació i als tràmits de les administracions,
l’article 13.b) de la Llei 39/2015, de procediment comú de les administracions publiques,
estableix el dret dels ciutadans i les ciutadanes a l’assistència en l’ús dels mitjans electrònics
en les seves relacions amb les administracions publiques. Tenint en compte que l’Ajuntament
ja efectua la quasi totalitat de la tramitació interna per mitjans electrònics, el tema de
l’accessibilitat electrònica adquireix una especial rellevància. En aquest sentit, l’administració
municipal ha de ser especialment sensible a les necessitats dels col·lectius amb dificultats en
l’accessibilitat electrònica, com són la gent gran o les persones amb capacitats diverses, a fi de
garantir el principi d’igualtat de tracte. A aquest efecte, s’han de garantir els mitjans adequats
perquè les persones afectades per l’anomenada bretxa digital, puguin exercir de forma efectiva
aquest dret d’accés amb mitjans electrònics i també de forma presencial.
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Durant la pandèmia es va fer més evident l’exclusió originada per la bretxa digital i es va
comprovar, a través de les consultes i les queixes presentades, com els col·lectius més
desafavorits van ser-ne els més afectats, al trobar dificultats en l’accés digital i la impossibilitat
en l’accés presencial als recursos socials, informatius i econòmics posats a la seva disposició,
cosa que va agreujar en alguns casos la situació de pobresa i d’aïllament social.
Cal fer remarca que en el Pacte de Ciutat 2020-2023, en l’àmbit d’Entorn Social, apartat de
l’Escletxa digital, figuren tot un seguit de mesures per reduir la bretxa d’accés i d’ús com són:
1. Impulsar un programa d’ajuts per a la reducció de l'escletxa digital.
1. Incrementar els ajuts a famílies amb menors d'edat que es troben en situació
de pobresa digital.
2. Crear un banc de préstec d'ordinadors i dispositius digitals per a famílies en
situació de vulnerabilitat.
3. Impulsar nous serveis assistencials per a persones grans i/o en situació de
dependència, amb especial atenció als nuclis de convivència de persones
majors de 75 anys.
2. Facilitar l'alfabetització digital de la població en general
1. Afavorir la formació en capacitats tècniques i en habilitats digitals amb
especial atenció a les persones grans que necessiten millorar la seva
autonomia i relació social, així com a col·lectius en risc d’exclusió social, en
particular en els seus tràmits no presencials amb l’Ajuntament i la resta
d'administracions públiques.
3. Impulsar programes de capacitació telemàtica (Pacte Local per a l’Ocupació).
1. Treballar per la capacitació telemàtica de la població. Cal fer arribar
l’alfabetització digital al màxim de població per evitar la bretxa digital que
genera evidents desigualtats en la població.
No obstant, tot i valorar favorablement les mesures previstes en el Pacte de Ciutat que fixen un
horitzó de superació de les causes de l’escletxa digital a la Ciutat, cal posar l’accent en les
persones amb capacitats diverses, amb problemes auditius i/o visuals i garantir-los la
igualtat de tracte i l’equitat a fi d’evitar l’exclusió social.
Per abordar la problemàtica de la bretxa digital en l’àmbit de la relació de la ciutadania amb
l’Ajuntament, el Pacte de Ciutat 2020-2023 contempla l’objectiu de reforçar l'Oficina d'Atenció
Ciutadana per tal de donar suport a persones que no tenen l’opció d'utilitzar els sistemes
telemàtics.
En vista a assolir l’equitat en l’accés als serveis municipals, cal també que l’Ajuntament dugui a
terme les accions previstes de reforç de la primera línia d’atenció (OAC) a fi de garantir als
col·lectius de persones amb capacitat diverses o en desavantatge social i/o econòmic, una
atenció i assistència en la seva relació i tràmits amb els serveis municipals, per mitjans
electrònics i presencials, que resulti adequada i eficaç d’acord amb les seves respectives
necessitats.
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Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir l’accessibilitat cognitiva en tots els seus vessants, mitjans de comunicació,
senyalètica, plens municipals, tràmits municipals etc...; en aplicació del que preveu la
Llei estatal 6/2022, de 31 de març, que entrà en vigor el 2 d’abril de 2022, de
modificació del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social, la qual regula l'accessibilitat cognitiva i les condicions
d'exigència i aplicació que s’aniran desenvolupant reglamentàriament.
2. Garantir l’accessibilitat universal als llocs web, a la seu electrònica i a les aplicacions
per a dispositius mòbils municipals, en la línia apuntada pel mateix ajuntament, a fi de
fer-les més accessibles per a persones usuàries i, en particular, a la gent gran i a les
persones amb capacitats diverses. Caldria optar per formats visuals, escrits en
modalitat de lectura fàcil (accessibilitat cognitiva), seguint la Norma UNE 153101 i la
interacció àgil i simplificada dels tràmits i processos.
3. Garantir sempre l’atenció i l’assistència presencial dels serveis municipals en la seva
relació i tràmits amb la ciutadania, especialment amb els col·lectius de persones amb
capacitats diverses o amb desavantatge social i/o econòmic, d’acord amb les seves
respectives capacitats; sens perjudici del desplegament i la millora de l’administració
electrònica.
Recomanacions:
1. Adaptar les emissions de continguts i els programes de la TV L’H, a la interpretació de
la Llengua de Signes Catalana, en la línia del compromís contret per l’empresa
municipal, de fer accessibles progressivament més continguts a les persones amb
capacitats diverses i tenint present l’obligació legal actual en matèria d’accessibilitat
televisiva en la llengua de signes. Cal remarcar la prioritat de què els plenaris
municipals comptin amb intèrprets en llengua de signes catalana (LSC) per a la millor
comprensió de les persones amb sordesa. També caldria incloure subtitulació i/o
explicació de continguts seguint les pautes de la Norma UNE 153101 de lectura fàcil.
2. Fer accessibles els continguts del portal de L’Hdigital a les persones amb dificultats
visuals, amb la possibilitat d’augmentar la mida de la lletra i la traducció de textos a veu,
en la línia que ja té prevista la pròpia empresa municipal amb la futura instal·lació d’un
software de gestió de continguts que ho permeti. L’accessibilitat visual i la presentació
de textos de lectura ha de ser de fàcil comprensió per a tothom (accessibilitat cognitiva),
en formats de lectura fàcil seguint la Norma UNE 153101.
3. Preveure que en el cas de persones amb discapacitats sensorials, es pugui fer l’atenció
presencial, quan calgui, amb personal intèrpret professional de llengua de signes i que
en els llocs d’atenció al públic (OAC, regidories, Oficina Habitatge, etc), hi hagi
informació i senyal acústica per prendre número de cua, a l’hora d’agafar-lo i quan es
cridi per a l’atenció. Caldria també que el personal d’atenció al públic estigués format en
atenció accessible i en accessibilitat en el tracte del col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual.
4. Impulsar la formació en capacitació telemàtica adreçada a les persones que composen
el teixit associatiu de la Ciutat i, amb caràcter general, als col·lectius de la gent gran, de
persones amb discapacitats i de persones en risc d’exclusió social, en particular en els
seus tràmits no presencials amb l’Ajuntament i la resta d'administracions publiques; en
la línia prevista en el Pla de Ciutat. La formació adreçada a persones amb discapacitats
haurà de comptar amb els materials didàctics i el suport especialitzat corresponent.
5. Donar continuïtat a les experiències realitzades d’avaluació cognitiva d’edificis
municipals i ampliar-la a tots els àmbits d’actuació municipals.
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B) En relació a l’àmbit de la mobilitat urbana
B.1. L’espai públic destinat als vianants
Les noves formes de mobilitat, com són la generalització de l’ús de la bicicleta i els nous
vehicles de mobilitat personal (VMP), han comportat que les voreres i les zones de vianants
es vegin sovint compartides de forma indeguda per bicicletes i VMP que tenen prohibida la
circulació en aquests espais. Aquesta és una problemàtica que han posat de manifest
diverses associacions de veïns i veïnes de la Ciutat i de persones amb discapacitats, les
quals han expressat la seva preocupació per l’ús inadequat que fan de les voreres algunes
persones usuàries de VMP i de bicicletes.
A això cal afegir la resta d’elements del mobiliari urbà i de les activitats autoritzades per
l’administració instal·lats en els espais destinats als vianants. Davant d’aquesta situació,
caldria d’una banda controlar l’efectiu compliment de la normativa de prohibició de
circulació a les voreres de vehicles de mobilitat personal (VMP) i de bicicletes i, alhora,
impulsar accions informatives i formatives per a millorar la seguretat i la convivència a les
àrees de vianants i vies ciclables de la Ciutat.
Per donar solució a aquestes problemàtiques, en el Pla d’acció municipal 2020-2023, es
contemplen diverses mesures que centren en els vianants el protagonisme a l’espai públic:









Actualització del mapa del vianant de L’Hospitalet, creant una xarxa contínua
d’itineraris que inclogui diferents tipologies de vies i que connecti els serveis dels
barris.
Limitació de l’estacionament de motos en les voreres per recuperar espai per a la
ciutadania i millorar l’accessibilitat, habilitant nous espais d’aparcament per a motos a
la calçada.
Ampliar zones d’estacionament especials per a serveis de vehicles compartits (bici,
moto, cotxe, furgoneta, etc).
Continuar amb la creació d’itineraris escolars als barris, potenciant les actuacions
transversals (urbanístiques, millora d’enllumenat, control d’accessos, regulació
semafòrica), així com millorar la visibilitat en els passos de vianants (alliberar-los
d’obstacles). Col·laborar en el desenvolupament del pla de seguretat viària.
Establir un índex d’accessibilitat global dels carrers i dels parcs infantils de la ciutat,
que garanteixi un estàndard d’accessibilitat per a tothom segons criteris de l’OMS.

L’accessibilitat universal també s’incorpora dins en el Pacte de Ciutat 2020-2023, on
s’inclou, dins l`àmbit de la mobilitat sostenible, l’objectiu de garantir l’accessibilitat; eliminant
els obstacles i barreres, complint amb el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques.
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Hospitalet (PMUS) preveu entre d’altres mesures:
“P-5 Millorar l’accessibilitat per les PMR: Millora de passos de vianants no adaptats a
pmr i rebaixar voreres en les vies o trams sol•licitats en el procés participatiu (veure
taula) i millorar condicions de seguretat”.
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L’Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat, va incloure en el PAN de 2022 la modificació de
l’Ordenança de Mobilitat amb la finalitat d’ abordar, entre d’altres prioritats, la regulació del
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i donar seguretat jurídica a la ciutadania, garantint la
deguda concordança entre la normativa local i la legislació de rang superior.
En relació a l’accessibilitat als barris i concretament als barris de muntanya, si bé el barri de
Can Serra ha pogut superar en part les barreres d’accessibilitat a peu mitjançant diverses
escales mecàniques instal·lades per l’Ajuntament, en el cas del barri de Sanfeliu, després de
tants anys, la solució encara no s’ha assolit.
Tot i els avenços en aquesta matèria, cal seguir treballant per eliminar totes les barreres
arquitectòniques a la nostra ciutat i mantenir els espais destinats als vianants lliures
d’obstacles. No serveix de res ampliar les voreres per facilitar l’accessibilitat si aquesta
s’omple d’obstacles que la impedeixen. Per tant, en la revisió de l’ordenança de mobilitat del
municipi caldria incorporar tots els criteris d’accessibilitat vigents; en aquest sentit creiem
que seria interessant que en qualsevol actuació a l’espai públic, amb caràcter previ, hi hagi
una avaluació de que es compliran els requeriments d’accessibilitat universal.
Tanmateix, és fonamental redissenyar tots els espais de la ciutat per garantir l’accessibilitat
a l’espai públic dels infants i joves amb discapacitats, en aquest sentit cal garantir que parcs
públics, les places, els espais esportius etc... siguin accessibles totalment garantint que
puguin gaudir-los i també que esdevinguin llocs on relacionar-se tots els infants.
B.2. Transport Públic
Pel que fa a l’accessibilitat dels transports públics, que depenen de l’Autoritat del Transport
Metropolità, no és una matèria que s’hagi tractat en aquest informe per la qual ens remetem
al contingut de l’Estudi Instrumental d’Accessibilitat, de juliol de 2019, del Pla Director de
Mobilitat PDM 2020.2025 (veure a l’enllaç); tenint en compte que caldrà vetllar perquè el
sistema de transport públic compleixi amb las condicions d’accessibilitat necessàries que
permetin que tothom els pugui fer servir en condicions de seguretat, comoditat i màxima
autonomia.
Les entitats de persones amb discapacitat amb les que hem consultat, han aportat alguns
aspectes que al seu parer caldrà millorar com són: disposar d’audio-informació a les parades
d’autobusos per a persones cegues, millorar el sistema de rampes retràctils, que sovint
s’avarien, i que s’inclogui la senyalètica podo-tàctil del lloc d’accés a l’autobús.
A nivell general en relació al transport públic recomanem que el material nou que s’adquireixi
per al transport de viatgers sigui totalment accessible i es renovi progressivament tot el que
no ho sigui.
B.3. El Servei de Transport Públic Adaptat
El transport públic adaptat és del tot necessari per les persones amb problemes de mobilitat
o amb discapacitat. L’ajuntament disposa d’un servei de taxi fix o esporàdic i de servei de
microbús que es presta actualment a unes 1.662 persones, la qual cosa representa el 46,30
% del col•lectiu de persones discapacitades amb barem de mobilitat reconegut BMR que és
de 3.589 persones (dades 2019).
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El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Hospitalet (PMUS) preveu entre d’altres mesures:
“P – 30, Mantenir i millorar el servei de transport adaptat i d'acompanyament a PMR.”
Des de la Sindicatura hem detectat que hi ha alguns trajectes que no queden coberts quan
les persones han de desplaçar-se a d’altres municipis fora de l’entorn més proper a
l’Hospitalet. L’art. 4 del Reglament municipal que regula el transport adaptat, preveu la
possibilitat de què el servei es pugui prestar en els municipis de l’entorn: “El present
reglament estén el seu àmbit territorial al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat,
sense perjudici que la prestació del servei es dugui a terme a municipis de l’entorn”.
En aquest punt, cal tenir present el criteri establert pel Síndic de Greuges de Catalunya, de
data 31.07.2002, que aquesta sindicatura comparteix plenament on, referint-se al transport
adaptat, indicava que “...El Síndic considera que incrementar la despesa pública en aquest
camp hauria de ser una actuació preferent per la incidència que té en la qualitat de vida de
les persones amb dificultats per a desplaçar-se, i perquè sovint condiciona l'accés
d'aquestes persones a altres serveis socials. Algunes de les queixes rebudes constaten que
la falta de transport obliga al fet que persones discapacitades no puguin assistir a centres de
dia o ocupacionals...”.
Per tant, es considera que cal garantir a les persones discapacitades que ho sol·licitin i
compleixin els requisits establerts, l’accés en transport públic adaptat a llurs centres
ocupacionals o a d’altres serveis socials i/o sanitaris que permetin garantir la seva integració
cercant, quan calgui, l’acord i el suport de les administracions i/o dels organismes
supramunicipals competents en la matèria.
B.4. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitats i la reserva de places
d’aparcament.
El nombre de persones beneficiàries de la targeta europea d’aparcament per a persones
discapacitades de la ciutat de L’Hospitalet és de 2.461.
El nombre de places genèriques (ús general) d’aparcament per a persones discapacitades
és de 74, amb un total de 131 places (hi ha reserves que disposen de més d’una plaça).
El nombre de reserves privades (ús exclusiu), subjectes a taxes anuals, actives a dia d’avui
és de 592.
El nombre de sol•licituds ateses (altes, baixes, canvis...) l’any 2020, ha estat de 299 (100%
demanda).
Respecte a la reserva de places d’aparcament adaptades, tal i com ja es va indicar a la
resolució final de l’expedient d’aquesta sindicatura SIN/33/2020, s’ha comprovat la pràctica
de l'Ajuntament que en alguns aparcaments adaptats solament permet estacionar a les
persones amb targeta d’estacionament que són conductores del vehicle, excloent a la resta
de titulars d’aquestes targetes quan són transportades per terceres persones. Aquesta
distinció es fa mitjançant una senyalització complementària que comporta, de facto, una
desigualtat en l'exercici dels drets atorgats amb caràcter general a les persones titulars de
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targetes d'estacionament, ja que les persones titulars conductores poden estacionar i les no
conductores no, qüestió que no està prevista en la normativa i que considerem que s’hauria
de solucionar.
Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir a les persones discapacitades que ho sol·licitin i compleixin els requisits
establerts, l’accés en transport públic adaptat a llurs centres ocupacionals o a d’altres
serveis socials i/o sanitaris que permetin assolir la seva integració, durant tots els dies
laborables; cercant quan calgui l’acord i el suport de les administracions i/o dels
organismes supramunicipals competents en la matèria.
2. Vetllar perquè el sistema de transport públic compleixi amb las condicions
d’accessibilitat necessàries que permetin que tothom els pugui fer servir en condicions
de seguretat, comoditat i màxima autonomia. A aquest efecte caldria disposar d’audioinformació a les parades d’autobusos per a persones cegues, millorar el sistema de
rampes retràctils que sovint s’avarien i que s’inclogui la senyalètica podo tàctil del lloc
d’accés a l’autobús.
3. Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Hospitalet (PMUS), impulsant
la implementació de mesures previstes per a afavorir la mobilitat i accessibilitat en els
desplaçaments a peu, tenint en compte l’orientació i la mobilitat de persones cegues i/o
amb sordceguesa de tal manera que s’inclogui la senyalètica tàctil o podo-tàctils per
facilitar la ubicació i els desplaçaments per la ciutat.
4. Garantir que hi hagi parcs infantils inclusius a cada barri amb àrees de joc accessibles i
inclusives per a tots els infants i joves amb discapacitats (física, sensorial i cognitiva),
on es garanteixi l’accessibilitat a tot l’espai del parc infantil, amb WC públics adaptats
amb canviadors.

Recomanacions:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Mantenir i millorar el servei de transport adaptat i d'acompanyament a PMR.
Impulsar accions de sensibilització i de compliment de la normativa per evitar que les
voreres siguin envaïdes per cotxes, motos, bicicletes, mobiliari o deixalles dipositades al
costat dels contenidors que dificultin el pas; amb la instal·lació quan calgui d’elements
restrictius per a la protecció de les voreres i passos de vianants (pilones, jardineres,
bol·lards, forquetes, baranes o bancs).
Ampliar voreres d’amplades inferiors a les establertes, especialment en els carrers dels
barris de la Ciutat més antics i consolidats, per a aconseguir que, de forma progressiva i
programada, disposin de l’amplada suficient, configurant una xarxa bàsica d’itineraris a
peu, tal i com preveu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Hospitalet.
Promoure la creació de nous camins escolars segurs.
Instal·lar escales mecàniques en els barris del nord de la Ciutat que encara no en
disposen, complementant els itineraris accessibles de vianants amb la finalitat de
facilitar el seu ús per al major nombre de persones.
Incrementar el nombre actual de places d’estacionament general destinades a persones
de mobilitat reduïda i la seva distribució en el territori, especialment vora dels serveis i
els equipaments públics, tenim en compte les necessitats d’aquest col·lectiu d’usuaris i
el nombre de targetes d’aparcament de resident a la Ciutat; prioritzant que les places
actuals i les que es projectin estiguin properes als passos de vianants i habilitant si cal
l’aparcament de vehicles PMR en zones de càrrega/descàrrega i zones blaves; tot
garantint que les persones amb targeta d’estacionament les puguin usar sense distingir
si són conductores o no.
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7.

8.
9.

Fer avaluació periòdica del grau de satisfacció de les persones usuàries respecte del
transport adaptat i d'acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda, demanant
també l’opinió dels col·lectius d’usuaris respecte als transports col·lectius ordinaris (tren,
bus, metro, ferrocarril).
Millorar la connectivitat entre els barris del Centre i Can Serra a través del túnel sota la
via de can Buxeres, per tal que disposi d’una amplada suficient de vorera per a vianants
i de calçada que permeti el trànsit de vehicles simultani en els dos sentits.
Elaborar un estudi sobre l'accessibilitat universal física, cognitiva i sensorial de
l'equipament del Cementiri Municipal que tingui en compte també elements de descans
necessaris (bancs, cadires, etc) per a ús del públic.
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C) En relació als àmbits social, cultural, educatiu, participatiu i sòcio-laboral
Tots aquests àmbits són vitals al llarg de la vida de les persones i imprescindibles per formar
i adquirir competències personals, essent alhora espais que potencien la relació i la cohesió
social.
S’ha de posar, doncs, en aquests àmbits, tots els mecanismes necessaris per garantir-hi
l’accés a totes les persones amb discapacitat perquè no trobin cap barrera per gaudir
plenament dels seus drets. S’ha de fomentar i potenciar el dret a l’autonomia personal i a la
vida independent i donar un pas endavant per garantir el dret a viure en comunitat en
igualtat de condicions. Per tal de fer efectiu aquests drets cal avançar en la implementació
de la figura de l’assistent personal per a persones amb discapacitats severes, un
servei que milloraria la seva inclusió a la comunitat i n’evitaria l’aïllament, de conformitat amb
el que preveu l’art. 19 de la Convenció de NNUU de 2006 sobre els drets de les persones
amb discapacitats.

C.1.- Educació
El marc normatiu atribueix a la Generalitat de Catalunya les competències exclusives,
compartides i d’execució dels ensenyaments no universitaris. Pel que fa als municipis,
l’article 4.5 de l’esmentat Decret preveu que els ajuntaments donin suport a la xarxa
territorial dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, del Departament d’Educació, de l'atenció educativa a
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, regula l’atenció educativa de tot
l’alumnat. Aquesta norma parteix del principi de no-exclusió de l’alumnat com a garantia
d’equitat i de la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu, en un sistema que s’articula en
xarxa a fi de garantir que els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els
alumnes, amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb
itineraris personalitzats i flexibles.
La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat aprovada per Nacions
Unides el 13 de desembre de 2006 en el seu art. 24 estableix que “Els estats part
reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l'educació. Amb la intenció de fer
efectiu aquest dret sense discriminació i basant-se en la igualtat d'oportunitats, els estats
part han d’assegurar un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells, així com
l'ensenyament al llarg de la vida”.
Per tant, la prioritat és que tots els alumnes s'escolaritzen en centres educatius ordinaris
d'acord amb el procés d'admissió vigent i, excepcionalment, que el pares, mares o tutors
legals puguin sol·licitar l'escolarització del seu fill o filla en un centre d'educació especial.
Els centres d’educació especial (CEE) atenen l’alumnat amb discapacitats greus o severes
que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i de mesures curriculars,
metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades. A més, els
CEE també es constitueixen com a centres proveïdors d’ajudes als centre d’educació
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ordinaris en la provisió de suports individualitzats que promoguin resultats personals
valuosos per a l’alumnat amb més necessitat de suport i, alhora, també són centres de
recursos i de suport a l’escola inclusiva (CEEPSIR).
L’escolarització en un Centre d’Educació Especial requereix d’un informe de l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
Segons dades del Departament d’Educació, durant el curs 2020-2021, a Catalunya hi ha un
total de 101 escoles d’educació especial, tant públiques com privades, amb un total de
6.241 alumnes matriculats.
Des de l’àmbit municipal, correspon destacar la creació d’un grup de treball en el curs 20172018 sobre l’Educació Especial, en el marc del Consell Educatiu de L’Hospitalet, per
reflexionar sobre el decret d’inclusió esmentat i la seva aplicació en el municipi. El document
es va redactar sobre els nivells educatius obligatoris i post-obligatoris, orientat al
desplegament del decret d’inclusió ( dotació econòmica, de personal, de vetlladors/es,
augment dels Programes de Formació i Inserció PFI adaptats per a persones amb diversitat
funcional i intel·lectual (PFI adaptats) i dels Itineraris de Formació Específics (IFE).
Finalment, pel que fa a les escoles bressol municipals, cal garantir-ne l’accés en igualtat de
condicions dels infants amb discapacitats i assegurar als infants sords el dret a l’educació
bilingüe en llengua de signes catalana i llengües orals
C.2.- Esport, Cultura i Lleure
El Servei de Cultura ha analitzat de forma exhaustiva l’accessibilitat dels divuit equipaments
culturals de titularitat municipal (biblioteques, Centres Culturals, Museu, Centre d’Art Tecla
Sala, Teatre Joventut EMMVA i Torre Barrina). De cada equipament s’ha avaluat
l’accessibilitat de l’edifici, dels lavabos, de les sales i escenaris, de la senyalització i dels
canals de difusió específics.
El resultat és que dos terços dels edificis municipals que acullen equipaments culturals
compleixen la normativa d’accessibilitat motriu. La resta d’instal·lacions tenen alguna
mancança en el compliment d’aquesta normativa, en particular en relació a les rampes
d’accés.
El 98,27% de les sales on es realitzen activitats estan adaptades a l’accessibilitat motriu.
Només dos centres culturals disposen d’alguna sala no adaptada i només està adapatat un
48% dels equipaments que disposen d’un escenari d’actes o espectacles.
El 94,44% d’equipaments tenen els lavabos adaptats.
El 97,72% dels programes culturals que es realitzen estan adaptats a persones amb
mobilitat reduïda. La senyalització específica per a persones amb mobilitat reduïda es troba
en el 19,44% dels equipaments. També es va avaluar l’accessibilitat sensorial i intel·lectual.
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En relació a l’esport, l’Àrea d’Esports té previst un Pla d’accessibilitat de vint instal·lacions
esportives municipals de L’Hospitalet que abordarà l’àmbit arquitectònic, els materials i les
ajudes tècniques necessàries perquè les instal·lacions esdevinguin completament
accessibles.
El projecte endegat per la Regidoria d’Esport i el Consell Esportiu de L’Hospitalet, per a
Integrar persones amb discapacitat com a ajudants de monitor/a en els diferents
grups/equips participants als Jocs Escolars tracta d’apropar els beneficis de l’esport escolar a
les persones amb discapacitat, donant-los formació, responsabilitat i autonomia. Considerem
la importància educativa del projecte que normalitza la figura d’aquests monitors/es que
alhora són referents educatius valuosos per als infants i joves.
A les activitats de lleure que l’Ajuntament subvenciona a les entitats socioeducatives, per a la
seva activitat de diari i d’estiu, segons les dades facilitades, hi van participar un total de 264
nens i nenes amb necessitats especials. En aquest punt, cal fer esment de la resolució final de
l’expedient SIN/64/2021 d’aquesta Sindicatura, on s’argumenta que la inclusió comporta unes
despeses addicionals en la contractació de més personal monitor/a que, òbviament, no han de
recaure sobre les famílies dels nens i nenes amb discapacitats perquè representaria un greuge
comparatiu respecte a la resta de famílies. Tampoc les administracions públiques poden
traspassar la seva responsabilitat a les entitats ja que aquestes no disposen de pressupostos
suficients que permetin fer front als costos addicionals derivats de la inclusió.
L’expedient SIN/64/2021 va finalitzar amb la resolució que proposava, en aplicació de la
recomanació del Síndic de Greuges de Catalunya continguda en el seu informe de 2018,
l’establiment dels protocols d’atenció als infants amb discapacitat o amb patologies de salut
no inhabilitants per tal que la Ciutat disposi de recursos de lleure educatiu perquè puguin
participar-hi els nois i les noies amb diversitats funcionals en igualtat de condicions. El
protocol hauria de contemplar activitats inclusives i activitats especialitzades.
La importància de la cultura, l’esport i el lleure és cabdal en el desenvolupament personal i
social i, per tant, cal garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat en
l’àmbit cultural, esportiu i de lleure, efectuant les obres pendents d’accessibilitat a totes les
instal·lacions així com incorporar la senyalització i l’adaptació dels espais, programes i/o
activitats per a totes les persones amb discapacitat.
Cal garantir també activitats d’esport i lleure inclusiu als infants i joves amb discapacitat
vetllant per a que els professionals disposin dels recursos i la formació necessària per poder
realitzar una activitat de lleure inclusiva.
És necessari articular fórmules com la tarifació social o accés gratuït per garantir que les
persones amb discapacitat puguin accedir en igualtat d’oportunitats, contemplant també que
moltes persones necessiten d’un acompanyant per poder participar de les activitats.

63

C.3.- Sòcio-Laboral
S’han tractat també les mesures d’inserció i d’equitat que duu a terme l’ajuntament i que
permeten la integració en el món laboral i afavoreixen l’autonomia de les persones amb
capacitats diverses. Fem remarca que el foment de l’ocupació, és un dels objectius previstos
en el Pacte de Ciutat 2020-2023, on es contempla com a eix de les accions la promoció de
l’equitat en l’accés a l’ocupació i la lluita contra tota forma d’exclusió social.
En aquest sentit, la normativa preveu que hi hagi una reserva de places de treball públic per
a persones amb diversitats funcionals. Des d'una perspectiva global a l’Oferta Pública
d'Ocupació, tant l’Ajuntament com l’empresa pública La Farga, compleixen les previsions de
reserva de places que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
L’Ajuntament compta aproximadament amb un 4,3% del seu personal amb diversitats
funcionals i l’empresa La Farga GEMSA amb un 7,4% de la seva plantilla.
Pel que fa a les mesures i accions positives per a prevenir o compensar els desavantatges
que tenen les persones amb capacitats diverses per a la seva plena participació a l’àmbit
sòcio-laboral en igualtat de condicions que la resta de persones, destaca la feina duta a
terme per l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social en els àmbits de la
inserció i la formació dels col·lectius de persones amb diversitats funcionals i amb trastorns
de la salut mental.
És important en aquest àmbit, reforçar els projectes municipals de l’Espai de suport a la
integració sociolaboral de persones amb diversitat funcional, de l’Oficina Tècnica Laboral i
els Plans d’Ocupació; tenint en compte els bons resultats assolits.
Finalment recomanem impulsar un Pla local de promoció de la formació i l’ocupació de les
persones amb discapacitat per promoure més accions destinades a la inserció laboral plena
tant internes a l’ajuntament com al conjunt de la ciutat.

C.4.- Participació
Des de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i RRHH, ens van informar que en el marc del Consell
de Serveis Socials, hi ha constituïda la Taula de les Persones amb Discapacitat del Consell
Municipal de Serveis Social que es reuneix almenys tres vegades l’any, d’acord amb les
competències en l’àmbit de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Les seves funcions són de deliberació i de recollida de propostes en relació als temes que
encarregui el Plenari del Consell i el temes d’interès que proposin les entitats (any 2021, 23
entitats).
Respecte a la Taula de les Persones amb Discapacitat del Consell Municipal de Serveis
Socials, cal valorar positivament la seva existència i funcionament pel que fa a garantir la
participació de les entitats especialitzades en el disseny dels serveis i les polítiques socials
adreçades a aquests col·lectius.
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No obstant, hi ha tot un seguit de polítiques publiques que estan adreçades als col·lectius de
persones amb capacitats diverses però que també constitueixen una millora en la qualitat de
vida per a tothom i ultrapassen l’àmbit dels treballs abordats pel Consell de Serveis Socials.
En aquest sentit, creiem que l’accessibilitat és un instrument cabdal al servei del principi de
la igualtat d’oportunitats i la no-exclusió i les millores que s’assoleixin en aquest àmbit,
beneficien a tota la ciutadania, generant un entorn, uns productes i uns serveis més segurs i
usables per a tothom. És per això que considerem necessari abordar l’accessibilitat de forma
transversal i coordinada entre totes les àrees municipals i les entitats, per la qual cosa cal
recolzar la iniciativa de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i RRHH, de creació d’una Taula
Sectorial per a l’accessibilitat universal dins el Plenari del Consell de Ciutat.
Tanmateix volem precisar que la participació ciutadana va més enllà de la Taula de
Persones amb discapacitat i cal potenciar l’accessibilitat en tot el procés de participació
ciutadana fomentant espais de caràcter inclusiu amb la resta de ciutadans, ciutadanes i
entitats de la ciutat, tenint en compte que caldrà adequar els espais i les sessions per tal que
això sigui factible. Una participació més universal i inclusiva afavorirà la diversitat i la
convivència.
Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir l’accés en igualtat de condicions dels infants amb discapacitat a les escoles
bressol de la xarxa pública municipal i, pel que fa als infants sords, assegurar el dret a
l'educació bilingüe en llengua de signes catalana i en llengües orals.
2. Garantir la participació dels infants amb necessitats especials a les activitats de lleure
amb ajuts econòmics i/o bonificacions que ho facin factible per assegurar que el
sobrecost d’incorporar professionals especialitzats no recaigui ni sobre les famílies ni
sobre les entitats sense afany de lucre que les realitzen.
3. Garantir l’accessibilitat dels equipaments culturals, esportius i de lleure de la ciutat que
hauria d’incloure l’àmbit arquitectònic, els materials, els programes adaptats i les ajudes
tècniques necessàries per fer-los totalment accessibles.
4. Garantir a l’oferta pública anual d’ocupació una reserva de places per a persones amb
discapacitats no inferior al 7%, de les quals el 2% han d’ésser destinades a persones
amb discapacitats intel·lectuals. A aquest efecte, cal que en els processos de selecció,
de formació i en totes aquelles accions de polítiques actives d’ocupació, la informació i la
comunicació que ofereix l’Ajuntament siguin plenament accessibles; així com disposar
quan calgui del suport de mediadors comunicatius per assegurar una veritable
participació en igualtat de condicions.
Recomanacions:
Educació
1. Impulsar, en el sí del Consell Educatiu de Ciutat, un Pla d’inclusió educatiu que vetlli pel
desplegament de l’atenció educativa en el marc del sistema educatiu inclusiu.
2. Vetllar perquè tots els centres educatius siguin accessibles, així com per a que disposin
de tot el suport necessarim, com són el personal vetllador i de suport, en totes les etapes
educatives (escoles bressol, infantil, primària, secundària i post-obligatòria).
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Esport, Cultura i Lleure
3. Establir protocols d’atenció dels infants amb discapacitats o amb patologies de salut no
inhabilitants per tal que la Ciutat disposi de recursos culturals, esportius i de lleure
educatiu perquè puguin participar-hi els nois i les noies amb diversitats funcionals,
físiques, sensorial o intel·lectual en igualtat de condicions. El protocol hauria de
contemplar activitats inclusives i activitats especialitzades; en aplicació de la recomanació
del Síndic de Greuges de Catalunya continguda en el seu informe de 2018.
4. Establir fórmules de tarifació social per facilitar la participació de totes les persones amb
discapacitat a les diferents activitats culturals, esportives i de lleure de la ciutat.

Social i sòcio-laboral
5. Crear serveis municipals d’Assistència Personal, en línia amb el que marca l’Observació
5 de l’Article 19 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat.
6. Impulsar un Pla local de promoció de la formació i l’ocupació de les persones amb
discapacitat per promoure més accions destinades a la inserció laboral plena tant internes
a l’ajuntament com en el conjunt de la ciutat.

Participació
7. Crear la Taula Sectorial per a l’accessibilitat universal dins del Consell de Ciutat,
assegurant la participació d’entitats representatives del sector, per abordar l'àmbit de
l'accessibilitat a L'Hospitalet en els seus diversos vessants (edificis públics, entorn urbà,
transports, establiments comercials, oci, cultura, esports, educació, etc)
8. Adequar els àmbits de participació ciutadana existents assegurant que les persones amb
discapacitats hi puguin participar en igualtat de condicions, fomentant que siguin espais
inclusius tenint en compte que caldrà adequar-los per a que sigui factible.
9.

D) En relació a la sensibilització i la formació
Les mesures de sensibilització i formació en matèria d’accessibilitat s’impulsen des dels
anys 80 i actualment són endegades per l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, i
més concretament des de les Unitats de Promoció i Participació de les persones amb
Discapacitat i d’Atenció a la Dependència i a la Discapacitat.
Fonamentalment les accions i campanyes estan adreçades a la ciutadania en general i,
també, a la formació del personal municipal en matèria de diversitat funcional que compta
amb la col·laboració del servei de Recursos Humans. Actualment, s’estudia que aquesta
formació es pugui adaptar per fer-la telemàticament. Cal donar suport a aquesta mesura i
sol·licitar que es posi a l’abast de tota la plantilla municipal la formació en matèria de
diversitat funcional i d’accessibilitat en la comunicació, la llengua de signes i les pautes
correctes d’atenció a les persones amb diversitat funcional.
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Les campanyes adreçades a la ciutadania en general sobre accessibilitat i capacitats
diverses, creiem que haurien d’ultrapassar l’estricte marc competencial de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i RRHH i esdevenir campanyes de Ciutat. Un bon exemple d’això, és la
campanya impulsada per l’Ajuntament, de l’Encesa dels llums de Nadal de 2021, on a la
publicitat difosa per mitjans electrònics, s’informava a tota la ciutadania que l’acte lúdicinfantil, “hi haurà espais per a nens i nenes amb deficiències auditives i mobilitat reduïda
Cal destacar que s’ha previst iniciar un estudi transversal que inclogui les diferents àrees de
l’Ajuntament per tal d’aprovar un Pla d’Accessibilitat que permeti unificar criteris i calendaris
d’execució i així donar compliment a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Assegurar l’accessibilitat universal en els actes organitzats per l’Ajuntament i també en
la seva informació.

Recomanacions:
1. Endegar campanyes informatives municipals de sensibilització i informació sobre
accessibilitat universal adreçades a la ciutadania en general.
2. Realitzar accions formatives adreçades al personal de la plantilla municipal sobre
accessibilitat de la comunicació, en la llengua de signes catalana (LSC) i les pautes
correctes d’atenció a les persones amb diversitat funcional.

E) En relació a l’accessibilitat als edificis públics i als establiments comercials i de
serveis.
Pel que fa a l’accessibilitat dels equipaments municipals d’ús públic, caldria realitzar un
estudi global que contemplés l’adaptació, en tots els seus vessants, a fi de què a partir del
diagnòstic es puguin eliminar les barreres arquitectòniques que encara restin pendents
d'esmenar i s’implementin els elements de millora de l’accessibilitat cognitiva i sensorial.
Destaquem l’experiència endegada per l’Ajuntament amb la col·laboració del Centre
Ocupacional Tallers Bellvitge, que el passat 3 de desembre de 2021, en el marc del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitats, van presentar l’experiència del ”Treball
d’observació i constatació”, realitzada a l’edifici històric de l’Ajuntament. En aquesta
experiència, un grup de set “validadors” del Centre Ocupacional Tallers Bellvitge, van
avaluar tot un seguit de paràmetres relacionats amb l’accessibilitat cognitiva de diferents
llocs de l’edifici, com són, l’entrada, els lavabos, la Sala de Plens, l’ascensor i la sortida
d’emergència; establint posteriorment una sèrie de recomanacions i accions de millora per
fer-los més accessibles cognitivament.
Respecte als establiments comercials i de serveis d’àmbit privat, l’informe municipal fa
constar que, tot i l’existència d’una normativa d’accessibilitat, sovint els establiments
comercials, especialment els ja consolidats, no compleixen la normativa en aquest aspecte.
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Afortunadament, l’existència des de fa anys d’una regulació sobre accessibilitat, fa que els
edificis construïts o reformats a partir de la seva vigència, sí compleixen unes condicions
d’accessibilitat suficients.
Afegeix l’informe que un nou comerç, o amb canvi d’activitat, ha d'adaptar les seves
instal·lacions en cas de ser necessari, per a obtenir la Llicència d'Obertura Municipal. Els
comerços en funcionament, sigui per antiguitat o quan demanen un canvi de titularitat, tenen
l'obligació de fer reformes per a aconseguir unes mínimes condicions d’accessibilitat però
això, a vegades, pot resultar complicat en zones de la ciutat consolidades que són difícils
d'adaptar o bé quan s’han fet anteriorment intervencions no ben resoltes que dificulten
l'accés a algunes persones.
En aquests casos, quan es fan les inspeccions municipals posteriors a la comunicació d’inici
d’activitat, se’ls informa de l’obligatorietat de compliment d’una adaptació mínima per
permetre l’accessibilitat i, en el seu cas, si existeix convocatòria, se’ls assessora per a
accedir a ajuts per dur a terme les reformes necessàries per a l’accessibilitat al seu
establiment i si no es fan, poden provocar en determinats casos, la retirada de la llicència
d’activitat.
En aquest punt, es detecta la necessitat de promoure campanyes informatives de
sensibilització sobre l’accessibilitat universal, adreçades als comerços i establiments de
serveis radicats a zones consolidades de la Ciutat que encara no siguin plenament
accessibles. Aquestes campanyes haurien de coincidir amb les convocatòries de
subvencions que contemplessin ajuts per fer obres d’accessibilitat i al nostre parer resultaria
cabdal comptar amb el suport tant dels gremis i associacions comercials de la Ciutat, així
com de les associacions especialitzades.
Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir l’accessibilitat a tots els equipaments municipals, eliminant totes les barreres
arquitectòniques que encara resten pendents i implantar elements que millorin
l’accessibilitat cognitiva i sensorial en tots els edificis i espais municipals.
Recomanacions:
Accessibilitat als establiments comercials
1. Facilitar l’accés al finançament d’obres de millora en l’accessibilitat d’establiments
comercials, de restauració o de serveis.
2. Promoure campanyes informatives de sensibilització sobre l’accessibilitat universal,
adreçades als establiments comercials, de restauració o de serveis
3. Millorar la senyalització dels mercats municipals per fer-los plenament accessibles,
incloent-hi carrils-guia i itineraris cognitius.
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F) En relació a l’habitatge públic adaptat
Respecte a l’habitatge públic adaptat, l’Ajuntament informa que des de les últimes
edificacions endegades per l'extinta LH2010, no promou noves construccions i des
d’aleshores cedeix sòl públic a favor de cooperatives per a la construcció d’habitatges de
caràcter social o protegit, les quals han d’aplicar la normativa d'habitabilitat i accessibilitat.
D’altra banda, pel que fa als habitatges, aquests són fruit de compensacions urbanístiques,
que compleixen amb els estàndards del decret d'habitabilitat i amb les lleis d’accessibilitat,
la qual cosa permet que siguin transformats o modificats per fer-los accessibles a persones
amb mobilitat reduïda (PMR), però no han rebut en cessió cap habitatge transformat per a
PMR.
Destaquen a l’informe l’escassa o gairebé nul·la demanda d'habitatge adaptat en el registre
de sol·licitants d’HPO de L’Hospitalet, fet que provoca, que després dels processos de
venda, si no hi ha demanda per a tots els pisos reservats a PMR, els promotors sol·licitin la
desqualificació com a habitatge adaptat, per poder vendre’l a demandants que no
requereixen pisos adaptats. És a dir, no queden en reserva.
Respecte a pisos adaptats per a PMR de propietat municipal, adjudicats en règim de
lloguer social per a famílies en situació de vulnerabilitat, dels 187 habitatges de propietats
municipal, aquest Ajuntament compta amb 9 habitatges accessibles i 1 totalment adaptat.
Quant a la programació, l’Ajuntament de L’Hospitalet treballa en l’aprovació del seu Pla
Local d’Habitatge que en un futur permetrà determinar el percentatge d’habitatge que s’ha
de destinar per ser accessible i quant ha de ser adaptat, en funció d’un estudi en
profunditat de la situació i la demanda de l’habitatge a la Ciutat.
A nivell general creiem important remarcar la importància de què el Pla local d’habitatge
contempli el parc d’habitatge accessible i també les eines per rehabilitar i fer accessibles
els habitatges antics amb mesures socials i econòmiques que ho facin factible.
Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir la reserva del 3% d’habitatge accessible a la Ciutat.
Recomanacions:
1. Aprovar el Pla Local d’Habitatge que determini el percentatge d’habitatge que s’ha de
destinar per ser accessible i adaptat.
2. Impulsar una campanya d’informació perquè totes les persones que reuneixin els
requisits per sol·licitar un habitatge accessible s’inscriguin com a sol·licitants d’HPO.
3. Informar a la ciutadania sobre els ajuts i les subvencions existents per a la supressió de
barreres arquitectòniques en el parc residencial existent, com són la construcció de
rampes, d’ascensors, reforma de cambres de bany, especialment pensant en col·lectius
com el de la gent gran i de persones amb capacitats diverses.
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G) En relació al Pla d’accessibilitat de la ciutat
Per poder assolir l’accessibilitat universal totes les ciutats s’han de redissenyar de forma
que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, tenint en compte que la societat està
en continu desenvolupament i que els pobles i les ciutats s’hauran d’anar adaptant
contínuament. De fet, les dades demogràfiques pel que fa a l’envelliment de la població i a
l’augment de l’esperança de vida, apunten cap a un escenari en què per a mantenir un
model d’equitat i d’inclusió, caldrà augmentar progressivament els pressupostos que
destinen les administracions públiques a les polítiques de suport a la gent gran, a la
dependència i a les persones amb diversitats funcionals.
Si fem una mirada a l’Hospitalet observem que:
1. El percentatge de persones amb discapacitats reconegudes no ha parat de
créixer. L’any 2001 representaven el 5,43% de la població de l’Hospitalet mentre
que a l’any 2021 representen el 8,95 %.
2. Actualment, més de dos terços de les persones amb discapacitats reconegudes
són majors de 55 anys.
3. A les pròximes quatre dècades es pot preveure que el percentatge de persones
amb discapacitats vagi en augment degut a l’increment de l’esperança de vida i
també a la pròxima arribada a la tercera edat de la generació del baby boom que
en el nostre país representaria un període d’aproximadament vint anys, dels
nascuts entre finals dels anys cinquanta i finals del setanta.
L’any 1997 es va aprovar el primer Pla d’Accessibilitat de la Ciutat, i posteriorment,
l’Ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per a emprendre la
redacció del Pla d’accessibilitat integral de 2007 que va cloure amb l’elaboració d’un
document, una figura tècnica – legal, d’obligat compliment. Primer per la llei 20/1991 i
posteriorment, també per la llei 13/2014, que aborda quatre grans àmbits: via pública,
edificis municipals, els transports i la comunicació. I, alhora és un compromís
polític i tècnic per tal d’abordar una transformació gradual de la ciutat.
El Pla d’accessibilitat integral de L’Hospitalet de 2007 és, per tant, un estudi tècnic,
una guia d’actuació, que consta de dos àmbits: per una banda la diagnosi de les
infraestructures existents i per altra banda la proposta, prioritzada en un pla d’etapes
d’intervenció. Les diferents actuacions que s’han implementat s’han contemplat en els
successius Plans d’Actuació Municipal que tenen una durada de quatre anys.
Per altra banda, a l’hora de prioritzar les actuacions, el Pla té en compte la
comunicació i la participació (si s’esqueia) per establir altres actuacions que es puguin
determinar, entenent que totes les actuacions que es facin a favor de l'accessibilitat
s'han de realitzar d'acord amb les opinions dels col·lectius a qui beneficien de manera
més determinant. Aquest factor juga un paper essencial en l’actualització de les
actuacions del Pla aprovat inicialment i es fa mitjançant els canals i els òrgans de
participació establerts per la llei 7/1985 i determinats per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre.
Des de la posada en marxa del pla d’accessibilitat de 2007 han passat 15 anys, temps
en el que, com hem vist, s’ha evolucionat i avançat en el tema de l’accessibilitat i en
l’aprovació de diferents normes que aprofundeixen en la necessitat de l’accessibilitat
universal.
Des d’aquest punt de vista considerem que cal redefinir el pla d’accessibilitat amb
objectius a llarg termini, superant la barrera dels quatre anys, i amb una organització
transversal que contempli els plans transversals de les diferents àrees i la participació
del tercer sector especialitzat per tenir una mirada integral. És important crear
mecanismes d’auditoria dels diferents àmbits de l’accessibilitat i indicadors d’avaluació
per anar adaptant el pla als inevitables canvis socials.
Recordatori en relació a la garantia de drets:
1. Garantir l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat universal.

Recomanacions:
1. Elaborar un Pla d’accessibilitat universal que superi la barrera dels quatre anys i que
contingui els diversos plans sectorials d’accessibilitat de la ciutat amb les diferents
accions que s’han de dur a terme per reconèixer i assegurar l’accés universal als drets i
serveis públics. El Pla ha de contemplar indicadors de qualitat i la realització
d’auditories dels diferents àmbits de l’accessibilitat: física, cognitiva i sensorial per
assegurar la constant adequació a les necessitats.
2. Assegurar que en la definició i avaluació del Pla d’accessibilitat es comptarà amb la
participació del tercer sector especialitzat.
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