La visió municipal de la nova llei,
aspectes clau.

Ignasi Gustems.
Cap de la Secció d'Accessibilitat de
l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària.
Diputació de Barcelona

Perquè ja tocava. La darrera té més de 20 anys (any 1991)
Els conceptes d’accessibilitat han
evolucionat

NORMATIVA sectorial:
nacional
i
autonòmica

Els àmbits s’han ampliat
(s’havien d’ampliar ?)

PERSONES I SOCIETAT:
demanda social per part dels
col·lectius
i
administracions públiques

NORMATIVA entorn:
accessibilitat
i
normatives
específiques (CTE)

ADM. PÚBLIQUES:
El paper de la Generalitat
i
el paper dels ajuntaments

La figura del Pla
d’Accessibilitat

Millorar i actualitzar
els models de gestió

L’esperança del tècnic ->
“les noves lleis haurien de ser més clares i més fàcils d’aplicar.”
.. i no s’haurien de contradir ...
... i el reglament podria fer a la vegada de manual
... i ...

Però no oblidem que ...
- El coneixement es duplica cada 1 ó 2 anys (en el 2020 serà cada 3 mesos), i les
normatives, a ritmes semblants ?
- Les exigències per part dels usuaris són més severes i disperses
- Per aplicar a uns entorns urbans singulars, i també nous espais (p.e. espais naturals)
més heterogenis
- Per a aplicar a altres àmbits (productes i serveis municipals)
- Amb pressió tècnica d’altres normatives
- Amb pes creixent en les responsabilitats atribuïdes al tècnic municipal
- Amb un “dia a dia” on ens demanen limitacions de recursos (pressupostaris i humans)
- ...
La realitat

les noves lleis són més complexes d’aplicar.
... no ens queda més remei que adaptar-nos...

ASPECTES CLAU
(resum de la presentació que podreu trobar a la Xarxa Mobal)
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/documents/normativa/resum_llei_accessibilitat.pdf

EINES
DOCUMENTS TÈCNICS
- Memòries amb un apartat justificatiu del compliment de les condicions d’accessibilitat
(recordatori).
- Informes tècnics d’ajustos raonables, solucions alternatives, etc especialment en obres
existents.
DOCUMENTS FORMALS GENERALS
- De gestió: Plans d’Accessibilitat, incloure determinats plans de manteniment, formació i
emergència.
- Aplicacions pressupostàries anuals.
MOBAL
- Taules d’aplicació, fons d’informació, criteris, etc.
NNTT
- Sistemes de gestió territorial, amb mapes on quedin inventariats els elements d’accessibilitat,
quan puguin ser aproximats i prou àgils, amb GIS d’explotació, no de reculls enciclopèdics.
Possibilitat d’Open Data.
- Cobriment de necessitats puntuals o d’emergència ONLINE (Apps d’informació i/o incidència),
en la línia de les SMART CITIES.

REFLEXIONS
La nova llei d’accessibilitat representa un avanç important per a les persones amb
discapacitat, i també per a la resta de la població. És una visió positiva envers els públics
més desfavorits, en quant a la potenciació de municipis més amables, més segurs i més
habitables per a tothom.
ACOMPLIMENT NORMATIU
- Es faran millor les coses ?
- Quin grau d’acompliment assolirem ?
- La normativa atén una sèrie de reivindicacions i necessitats. Caldrà passar un període de
racionalització i síntesi ?
TERMINIS D’EXECUCIÓ
- Els terminis de la llei estan en sincronia amb el temps de vida de les infrastructures ?
- Les aplicacions pressupostàries anuals, podran ser el compromís realista de la reforma de les
infrastructures dels ajuntaments ?
PRESSUPOST (TEMA CLÀSSIC)
- La situació pressupostària dels ajuntaments fa dubtar l’acompliment dels terminis d’execució dels
plans d’accessibilitat.
- El govern de la Generalitat donarà suport als municipis ?

