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MOCIÓ PER L'ELABORACIÓ D'UNA GUIA LOCAL DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
ALS COMERÇOS DE L'HOSPITALET
A la nostra ciutat hi ha més de 23.000 persones amb algun tipus de discapacitat reconeguda
legalment; un col·lectiu gens minoritari de persones amb diversitat funcional que es veuen
afectades, ja que no poden dur una vida plenament normalitzada per causa de les barreres de
l'entorn, i es troben en situació de desigualtat i de discriminació social. Són dèficits funcionals
de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o mental que en interaccionar amb barreres diverses,
veuen limitades la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que
la resta de persones. La garantia dels seus drets i llibertats està emparada per convencions
internacionals i les administracions tenen el deure d'adoptar les mesures necessàries per fer
efectiu l'exercici d'aquests drets.
L’accessibilitat és un concepte ampli, que engloba totes aquelles persones que tenen algun
tipus de problema per interactuar amb l’entorn o que el poden tenir en un futur en funció de
l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.
Parlem de persones amb qualsevol mena de discapacitat, permanent o transitòria, però també
persones grans, persones amb característiques funcionals específiques (d'estatura baixa, amb
obesitat, dones embarassades...) i totes aquelles que per circumstàncies diverses (carregades
amb un element pesant o voluminós, que porten un cotxet de nen o un carret de compra,...)
veuen alterades les condicions d’ús del seu entorn immediat.
L'accessibilitat universal ha de ser un principi vital i és un dels principals reptes que tenen les
ciutats per tal de donar resposta a les necessitats de totes les persones que hi vivim i garantir
plenament la participació i l'exercici de drets de tota la ciutadania. L'objectiu ha de ser
respondre a la diversitat funcional que tenim totes les persones, per tal de simplificar les
nostres vides i fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais construïts siguin
utilitzables per la quantitat més gran d’usuaris possibles.
El comerç és un d'aquests entorns on les persones amb diversitat funcional ens podem trobar
amb obstacles en el nostre dia a dia. L'existència de normativa que obliga a l'adaptació dels
espais i locals ha permès una millora significativa de l'accessibilitat en molts casos, però encara
ens trobem amb limitacions en els accessos als establiments comercials, però també en la
informació, distribució interior, disposició dels productes, atenció, o elements exteriors.
L'Hospitalet s'ha compromès en diverses ocasions amb la millora de l'accessibilitat universal.
En el mandat anterior, es va acordar l'adhesió de la ciutat a la plataforma Meta 2017, amb els
compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries d’accessibilitat universal, i la
creació i execució d'un Pla d'Accessibilitat Universal. També s'han produït alguns avenços en
l'àmbit de la mobilitat i l'urbanisme, per tal de garantir l'accessibilitat universal en tot l’espai de
pública concurrència. Tot i això encara queda molt camí fins a aconseguir l'accessibilitat
universal a la ciutat.
El nostre Ajuntament ha d'impulsar de manera decidida mesures i accions per tal d'avançar en
l'objectiu de l'accessibilitat universal, al costat del teixit comercial de la ciutat. Avançar en la
millora de l'accessibilitat universal en l'àmbit del comerç suposarà no només una millora de la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, sinó que l'adopció de mesures per adaptar els
comerços permetrà també oferir un millor servei adaptat a les necessitats de les persones amb
discapacitat, el que pot contribuir a ampliar la clientela potencial.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Elaborar una guia local per l'accessibilitat en el comerç i la restauració de la ciutat..
SEGON.- Crear un grup de treball encarregat de l'elaboració d'aquesta guia, format per tècnics
municipals, experts, grups municipals, associacions de botiguers i restauradors de la ciutat, i
entitats que treballen l'àmbit de la discapacitat i la diversitat funcional.
TERCER.- Establir un paquet d'ajudes i bonificacions, destinat als establiments de restauració i
el petit comerç de la ciutat, per tal d'incentivar l'adaptació i canvis necessaris que contribueixin
a millorar l'accessibilitat dels locals i establiments comercials de la ciutat.
QUART.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAV i a les A.VV de l’Hospitalet. A les entitats del comerç, mercats, restauració i hostaleria de
l’Hospitalet.

