ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
CURS ACCESIBILIDAD
7 i 13 de Juliol de 2.016
OBJECTIU
Formació d’actualització de coneixements tècnics sobre l’aplicació de la normativa vigent sobre
accessibilitat a Catalunya i Espanya. Analitzar i comprendre els seus requeriments, amb la idea
d’aconseguir que els assistents al curs dominin els seus conceptes i criteris, per així aplicar-los de
manera normalitzada i desapercebuda, en els diferents projectes i obres que es realitzin al municipi,
mitjançant un disseny accessible per a tothom, i que pot tenir un cost econòmic molt baix o nul,
sobre tot si s’incorpora en el projecte original.
Conèixer les tendències més recents per a poder fer inclús una aproximació crítica a la normativa,
amb exemples de bones pràctiques i “ajustos raonables”, i productes, serveis, processos,... que han
conformat el que es coneix com Accessibilitat Universal.
Posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, mitjançant un taller amb exercicis a realitzar
individualment o amb grups, basats en diferents actuacions que els professors proposaran o bé
resoldre les dubtes i maneres d’aplicar la normativa, en diferents actuacions, que demani’m els
tècnics de l’Ajuntament.
El curs s'adreça preferentment al personal tècnic municipal de llicències d’obres i activitats,
planejament i gestió urbanística, infraestructures, mobilitat i transport, projectes i obres, etc. perquè
coneguin en profunditat i amb detall els criteris projectuals i d'execució de les actuacions
d'accessibilitat, i el tracte a persones amb discapacitat, .... etc.
METODOLOGIA
El Curs consistirà en dues sessions de 4 hores presencials, els dies 7 i 13 de Juliol, on els
professors complementaran les seves explicacions amb vídeos i imatges en power point, i exercicis
pràctics mitjançant preguntes o qüestions que els alumnes tindran que respondre oralment o
gràficament, en funció de la resposta.
Les classes es basaran en el contingut de la normativa vigent d’accessibilitat:
Catalunya
-

-

Llei 13/2014 d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya
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
(actualment s’està fent el nou reglament que suposem es publicarà aquest any)
Decret d’Habitabilitat 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Estat Espanyol
-

Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Código Técnico de la Edificación CTE DB SUA / CTE DB SI:
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

HORARIS
Les classes començaran a les 10:00h i finalitzaran a les 14:00h.
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ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

PROGRAMA DEL CURS D’ACCESSIBILITAT
- Sant Boi del Llobregat -

Dia 7 de Juliol
Disposicions Generals i Competències (9h – 10h)
-

Objecte
Àmbit d’aplicació
Competències de l’Administració de la Generalitat
Competències dels ens locals

Accessibilitat en el territori (10h – 11h)
-

Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció
Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic existents
Condicions d’accessibilitat dels espais naturals d’ús públic
Elements d’urbanització i mobiliari urbà
Elements provisionals

Mitjans de transport (11h – 12h)
-

Condicions d’accessibilitat del transport públic de viatgers
Material mòbil de nova adquisició per al transport públic de viatgers
Pla d’implantació de l’accessibilitat als mitjans de transport

Productes i Serveis (12h – 13h)
-

Condicions d’accessibilitat dels productes
Condicions d’accessibilitat dels serveis públics
Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic
Formació del personal d’atenció al públic
Dret a rebre una atenció personalitzada

Comunicació (13h – 14h)
-

-

Persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen en llengua oral
Persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen amb llengua de signes
Condicions d’accessibilitat en la comunicació en l’àmbit de l’ensenyament
Accessibilitat en la comunicació en la relació amb les administracions públiques i amb els
proveïdors de serveis públics
Condicions d’accessibilitat dels elements d’informació i de senyalització
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ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P.

PROGRAMA DEL CURS D’ACCESSIBILITAT
- Sant Boi del Llobregat Dia 13 de juliol
Accessibilitat en l’edificació (9h – 12h)
-

-

Condicions d’accessibilitat dels edificis de nova construcció
Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat
Condicions d’accessibilitat dels edificis existents
Edificis amb valor històric-artístic
Condicions d’accessibilitat dels edificis plurifamiliars
Mesures d’intervenció, de control i d’avaluació:
Supressió de barreres a l’accessibilitat en edificis d’habitatges
Intervenció administrativa en edificis d’habitatges
Control administratiu previ
Control administratiu posterior
Mecanismes d’avaluació
Denúncies
Solucions alternatives
Condicions d’accessibilitat de les activitats culturals, esportives i de lleure
Manteniment de l’accessibilitat :
Als edificis i els espais de titularitat pública
Als edificis i els espais de titularitat privada
Contingut del llibre de l’edifici en matèria d’accessibilitat
Del transport públic de viatgers
Als productes i els serveis d’ús públic

Plans d’accessibilitat (12h – 13h)
-

Contingut dels plans d’accessibilitat
Execució i revisió dels plans d’accessibilitat
Publicitat i informació sobre els plans d’accessibilitat
Plans d’accessibilitat dels espais naturals
Plans d’accessibilitat dels serveis i equipaments d’ús públic
i dels centres de treball de gran afluència

Targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat (13h – 13:30h)
-

-

Conceptes generals
Beneficiaris
Àmbit d’aplicació
Competències de les administracions públiques
Registre
Ús de la targeta d’aparcament i de les places reservades

De la promoció i la formació (13:30h – 14h)
-

-

Ajuts a les actuacions de promoció de l’accessibilitat
Mesures de promoció, de foment i de sensibilització
Distintiu de qualitat
Informació i assessorament
Campanyes educatives i formació
L’accessibilitat en els plans d’estudi
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