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Actuació d’ofici 2/2014
Estat: Pendent de resposta

El dret a la mobilitat de les persones amb disfuncions amb
igualtat de condicions en els transports públics

El respecte a la diversitat humana i l’equiparació dels drets de les persones
són bases fonamentals per a la nostra societat reconegudes en la Constitució
espanyola. Però encara podem trobar obstacles que impedeixen l’exercici dels
drets de mobilitat i la plena participació en la societat a determinats
col·lectius.
L’Ajuntament de Terrassa ha fet un esforç

per avançar en l’eliminació de

barreres arquitectòniques mitjançant el Pla d’Accessibilitat, aprovat el 2004.
El treball ha servit perquè la Unió Europea distingeixi Terrassa amb una
Menció Especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012.
Els articles IV, XIV i XX de la Carta Europea

de Salvaguarda del Drets

Humans a la Ciutat diuen que els governs municipals han d’adoptar, en
l’àmbit de les seves competències, les mesures tendents a l’adaptació dels
espais urbans, dels edificis i serveis de tot tipus, i que, també, han de
garantir la lliure mobilitat de les persones amb disminució, i els transports
públics ha de ser accessibles a tothom.
En l’actualitat Terrassa disposa d’una flota de 65 autobusos tot ells adaptats
amb rampa manual, garantint el dret de la integració social a les persones
amb mobilitat reduïda. Queda pendent però, l’adaptació de la informació
acústica.
La informació del recorregut de les línies ha de ser acústica perquè les
persones amb visió reduïda puguin estar degudament informades, aquest ha
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de ser un objectiu prioritari per part dels responsables municipals de la via
pública de les ciutats a fi de garantir l'accessibilitat universal d’aquest
col·lectiu.
El condicionament i l'adaptació de la flota d'autobusos per a fer-los més
accessibles, contribueix a la normalització de les persones a la lliure mobilitat
a la nostra ciutat.
És per tot això que la Síndica recomana a l’Ajuntament de Terrassa,
l’adaptació d’informació acústica en la flota d’autobusos del transport
públic, de manera que faciliti la identificació de les parades a les
persones amb visió reduïda.

Isabel Marquès Amat
Síndica municipal de Greuges
Terrassa, 5 de març de 2014
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