
 
 

 

 

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro - voceiro do Grupo Mixto SumaRibeira, presenta ante 

o Alcalde e Corporación Municipal, para a súa inclusión na orde do día do vindeiro 

Pleno a Proposición seguinte: 

FOMENTO DA ACCESIBILIDADE ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADES 

 

Pensamos que hoxe en día debemos admitir e dicir, por moito que nos pese, que os 

dereitos en materia de igualdade e dignidade das veciñas con discapacidades distan 

moito, inasumiblemente moito, de poder ser considerados equiparables aos do resto 

das veciñas do noso concello. 

A privación da accesibilidade en calquera ámbito implica negación de dereitos e ten 

por resultado a perpetuación e crecemento de distintos tipos de desigualdades, entre 

outras, as de índole educativo, económico, sanitario, cultural, ocio e de mobilidade. 

Desigualdades que se dan tanto no sector público como no privado. 

A igualdade e a integración son dereitos das persoas que esixen un continuo esforzo 

sempre inacabado, pero debemos lembrar que o avance no exercicio real e universal 

destes dereitos ten que ir acompañado da accesibilidade na súa máis ampla definición. 

É a nosa obriga como corporación municipal a de fomentar a plena integración social 

efectiva das persoas con minusvalías. Para elo debemos traballar na instauración real 

do principio de igualdade dos servizos para xerar unha maior autonomía persoal 

universal, actuando necesariamente con especial fincapé na minoración das 

dificultades comparativas que teñen que afrontar as persoas con disfuncionalidades. 

No contexto legal no que nos desenvolvemos é claro que temos que procurar as 

mesmas oportunidades á toda a cidadanía, pero tamén ven sendo unha realidade que, 

tamén na materia que hoxe nos ocupa, non é a carencia dunha lexislación básica a que 

dificulta ou impide a quen ten discapacidades a equiparación en dereitos con quen non 

as ten. É máis, esta lexislación e principios básicos veñen amosándose insuficientes 

para que quen ten discapacidades vexa diminuír as diferencias no cotián con quen nos 

as padece. 

Sen restar importancia á sempre necesaria concienciación social sobre esta importante 

problemática, esta proposición quere facer fincapé na necesidade de que esta 

corporación adquira compromisos concretos con partidas presupostarias explícitas 

relativas á mellora da mobilidade e accesibilidade no concello, xunto cun 

compromiso de auditoría periódica dos investimentos executados neste campo. 
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Sen pretensión de abranguer a problemática en toda a súa extensión nin de formular 

propostas que esquiven achegas e modificacións, pero dende o convencemento da 

necesidade de asunción de compromisos concretos e non só xenéricos, dende a 

procura da equiparación de dereitos cara unha integración real das persoas con 

discapacidade en todo o municipio, e a prol do principio de igualación de 

oportunidades 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS: 

1- Que dende o Goberno Municipal haxa un firme compromiso de cumprir o "nivel 

cero" en todos os pavimentos de nova construción, así como o mesmo compromiso de 

revisión para a súa posterior adaptación progresiva de todos os existentes, outorgando 

prioridade ás áreas próximas ás residentes con problemas de mobilidade. 

2.- Que o concello non permita máis exclusións por barreiras arquitectónicas, xa sexan 

en establecementos públicos ou privados, e para iso aplique a actual Lei de 

Accesibilidade, que imposibilita á exclusión de ningunha veciña independentemente 

do seu estado de discapacidade. 

3.- Que se proceda á revisión das ramplas invasoras nas vías públicas, procedendo 

sempre que sexa tecnicamente posible á súa retirada, reparando así situacións que, 

seguramente, procurando favorecer a un grupo de discapacitadas quizais non tivesen 

suficientemente en conta os prexuízos que ocasionaban a grupos de persoas con 

outras disfuncións. 

4.- Que sexan revisadas as baixantes de todas as beirarrúas, e sexan dotadas dun 

sentido de retorno. 

5.- Que se sinalicen as entradas de garaxes con cambios de pavimentación ou sinais 

fluorescentes para unha maior autonomía das persoas con problemas visuais. 

6.- Que se proceda a revisión da situación e dimensións dos pasos de peóns para 

facilitar o seu uso e a transición ás beirarrúas. Estudar o pintado de sinalizacións con 

pictogramas nos pasos de peóns preto de colexios para a integración de persoas 

autistas ou con discapacidade intelectual.  

7.- Que o Concello asuma o compromiso de incorporar semáforos acústicos que 

informen sobre a zona na que se atopan, a prol dunha maior autonomía das persoas 

cegas ou con problemas de visión, e aportando como segunda funcionalidade a 

facilitación da posición ás persoas visitantes. 

8.- Que o Concello medie coa  empresa concesionaria do transporte público e as 

distintas administracións para que incorporen vehículos adaptados, adquirindo un 

compromiso de progresión ata a súa universalización. 
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9.- Que se ofreza nas praias acceso ás persoas con mobilidade reducida, con prioridade 

de actuación nas de maior afluencia. Ao mesmo tempo, tamén se irán incorporando 

elementos ou mecanismos que fagan posible que o goce do baño sexa efectivo para 

este grupo de veciños. Estableceranse o máis preto posible das praias accesos a prazas 

de aparcamento dedicadas a estas persoas. Asemade, todo este tipo prazas de 

aparcamento do concello serán dotadas de dimensións que permitan a accesibilidade 

das cadeiras de rodas aos vehículos adaptados. Lembrar novamente que non se debe 

esquecer, senón valorizar o importante valor engadido que isto suporía como “Destino 

Turístico de Integración”. 

10.- Que sexan revisados os parques infantís e se incorporen xogos e mecanismos ou 

accesorios adaptados a todos os grupos infantís, sen exclusión de ningún tipo de 

condición física ou intelectual distinta á dos estándares maioritarios (bambáns  

adaptados a cadeiras de rodas, xogos para a comunidade autista ...).  

11.- Que se potencien rutas de sendeirismo inclusivas, adaptando tamén total ou 

parcialmente, sempre que sexa posible, as rutas existentes. Os tramos que gocen de 

adaptabilidade serán obxecto de especial difusión, incluíndo información sobre as súas 

peculiaridades en materia de accesibilidade. Asemade, cando se leven a cabo obras 

públicas ou privadas susceptibles de alteración da seguridade ou desfrute de parte das 

vías públicas en igualdade de condicións para todas, facilitaranse rutas alternativas 

para persoas con mobilidade reducida e diferentes colectivos que se poidan ver 

especialmente afectados. 

12.- Que se promova a adquisición de libros para a biblioteca municipal adaptados a 

todo tipo de lectores (autistas, en braille ...) 

13.- Que se facilite a comunicación entre a cidadanía e as administracións  dotando aos 

distintos departamentos municipais de formularios  adaptados a todo tipo de lectores 

(autistas, en braille ...), e que tamén se dote ao concello dun servizo de linguaxe de 

signos desenvolvendo, entre outras funcións, a información dos plenos, favorecendo 

así a integración de persoas con problemas de audición. Para optimizar os custes deste 

servizo estudiarase a súa comarcalización en colaboración con outras administracións 

tanto municipais como supramunicipais. 

14.- Que o Concello planifique a súa actuación para avanzar progresiva e 

continuadamente na superación do cumprimento, máis aló do legalmente establecido, 

das prazas de emprego reservadas a este colectivo, apostando tamén pola inclusión 

laboral de persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%. Desenvolver e 

colaborar en campañas de concienciación sobre a necesidade de que o grupo de 

persoas con discapacidade se integre no mundo laboral. 
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15.- Que nos presupostos anuais se inclúa un capítulo que faga mención exclusiva e 

explícita á cantidade e porcentaxe do investimento en infraestruturas que será 

dedicado á diminución das barreiras á accesibilidade existentes. Todas as obras novas 

deberán, máis aló do cumprimento da legalidade, procurar acadar os maiores 

estándares nesta materia. 

16.- Que no Informe de Intervención Anual da Conta Xeral se faga mención explícita do 

presuposto executado na diminución de barreiras á accesibilidade nas infraestruturas 

existentes ao comezo de cada exercicio. 

 

 Asinado: Xurxo Ferrón Vidán 

 Concelleiro de SUMA RIBEIRA 

 

En Ribeira, a doce de abril de 2021 
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