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1. INTRODUCCIÓ
Segons la OMS, el 15% de la població mundial té algun tipus de diversitat funcional i
un 25% algun tipus de limitació temporal o permanent es l’ús diari de l’entorn físic, el
que suposa un total del 40%. Sabent a més que al qualsevol moment de les nostres
vides tots ens trobarem amb algun tipus de circumstància que ens impedeixi l’ús
convencional del nostre entorn, aconseguir espais inclusius on totes les persones es
moguin amb autonomia es converteix en un objectiu essencial. Aconseguir
l’Accessibilitat universal significa garantir aquest objectiu, permetent a tots participar
en la societat en situació d’igualtat.
La metodologia utilitzada per analitzar els espais té en consideració totes les
diversitats funcionals derivades de les malalties previstes per l’OMS i hi afegeix altres
possibles limitacions temporals i/o permanents no completades que poden
experimentar les persones en l’ús de l’entorn construït. Es distingeixen 13 grups, que
engloben totes aquelles circumstàncies temporals i /o permanents que es troben
associades a les persones.

2. CONCEPTE D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
L’ accessibilitat universal és el grau en el que totes les persones poden utilitzar un
objecte, visitar un espai o accedir a un servei, independentment de les seves
capacitats tècniques , cognitives o físiques. Per tant, l’accessibilitat tracta de trobar la
manera que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin
gaudir del medi que ens envolta, de la manera més senzilla possible i sense cap tipus
d’impediment.
Accessibilitat ha de ser sinònim de qualitat i seguretat.
És indispensable i imprescindible, ja que es tracta d’una condició necessària per a la
participació de totes les persones independentment de les possibles limitacions
funcionals que puguin tenir.
Una bona accessibilitat és aquella que existeix, però que passa desapercebuda per a
la gran majoria dels usuaris, excepte per aquells amb problemes de mobilitat o amb
limitacions sensorials, visuals o auditives, que saben reconèixer quan estan en un
entorn accessible. Aquest tipus d’accessibilitat s’aconsegueix quan les barreres es
resolen, preferiblement mitjançant el disseny des de l’origen.
L’accessibilitat universal pressuposa l’estratègia de disseny universal o disseny per a
tothom.
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L’accessibilitat és una necessitat per persones amb discapacitat i una avantatge per a
tots els ciutadans, malgrat pugui passar desapercebuda.

3. OBJECTIUS DE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL


L’objectiu de l’accessibilitat universal es aconseguir entorns inclusius on no es
discrimini a cap persona, siguin quines siguin les circumstàncies.



L’accessibilitat universal garanteix les mateixes condicions a tothom, encara
que tinguin capacitats diferents.



Aconseguir l’accessibilitat universal es aconseguir que totes les persones
participin en la societat en situació d’igualtat, de manera que les oportunitats
seguin les mateixes per a tots.

4. PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL


El 15% de les persones en el món té algun tipus de diversitat funcional.



El 25% de la població mundial també presenta algun tipus de limitació en l’ús
de l’entorn físic.



El 40% de la població mundial té algun tipus de limitació temporal o permanent
en l’ús del seu entorn físic.



Actualment, existeixen en al mon al voltant de 900 milions de persones majors
de 60 anys. Es preveu que en el 2050 hagi crescut fins els 2.000 milions.



A Espanya, a dia d’avui, el 50% de les persones amb algun tipus de diversitat
funcional som majors de 65 anys, un grup de persones que actualment
representa el 17% de la població espanyola i que es preveu que dintre de 40
anys augmenti fins el 40%.



El volum de persones que pateixen algun tipus de circumstancies diverses va
augmentarà en un futur pròxim.
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En algun moment de les nostres vides, tots travessarem per algun tipus de
limitació temporal o permanent en l’ús del entorn físic.

5. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ÀREES
DE JOC
A partir de l’estudi de les diversitats funcionals i limitacions amb la seva relació a
l’espai públic s’haurà de fer l’estudi de les àrees de joc i donar pautes per oferir
solucions per a la millora de les àrees i garantir l’accessibilitat universal.
S’haurà d’avaluar el nivell d’accessibilitat que existeix en cada àrea de joc. S’establiran
quatre nivells d’accessibilitat:
o
o
o
o

Nivell 1:
Nivell 2:
Nivell 3:
Nivell 4:

Estàndard 40-60%
Bronze 60-75%
Plata 75-90%
Or >90%
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