
 
 
 

AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS AL PROJECTE DE DECRET PEL 

QUAL S’APROVA EL CODI D’ACCESIBILITAT DE CATALUNYA  

 

El Projecte de Decret suposa el desplegament de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 

d’accessibilitat. Mitjançant l’aprovació del Codi d’accessibilitat es preveu que determini  les 

condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, 

els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació 

garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb 

discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

L’ACM vol fer palès que el termini del tràmit per poder analitzar el Projecte de Decret ha estat 

molt reduït, dificultant la possibilitat de fer extensives les reflexions i/o aportacions al 

document a tots els nostres associats.  

L’art. 5 de la Llei 13/2014 concreta les competències dels ens locals: aplicar la normativa 

d’accessibilitat; elaborar, aprovar i executar el Pla Municipal d’accessibilitat i les revisions 

corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en 

matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i el 

pressupost corresponent; establir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers.  

El Decret s’acompanya d’una memòria econòmica i una memòria d’impacte, ara bé,  no es 

preveu la creació de  línies de finançament  per tal que els ens locals puguin acollir-s’hi amb 

l’objectiu de complir amb el que preveu la normativa i fer d’aquesta manera més accessible el 

seu municipi.  

El Decret no preveu, tampoc, una planificació temporal ni econòmica de la implementació del 

mateix Decret.  

Aquest és un Decret molt ambiciós i amb un gran impacte, sobretot, per als ens locals. El 

Decret deixa a mans dels ens locals, i més concretament a través dels Plans d’Accessibilitat 

Municipal, tot el pes de la implementació del Decret. Malgrat els plans d’accessibilitat (articles 

5 i 42 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre) han d’identificar i planificar les actuacions 

necessàries per accedir a les condicions d’accessibilitat que estableix la Llei, el Decret no 

preveu  mesures econòmiques perquè els ens locals puguin donar-hi compliment. 

La memòria econòmica que preveu el Decret fixa que el cost de redacció dels Plans 

d’Accessibilitat Municipal varia entre un ampli ventall, des dels 15.000 euros per un municipi 

de 5.000 habitants fins als 90.000 euros per un municipi de 215.000 habitants d’acord amb el 

preu de licitació de diferents contractes que es detallen com a exemple a la memòria 

d’avaluació d’impacte. 

Pel que fa al cost d’execució dels Plans d’Accessibilitat Municipal, atès que en els darrers anys 

s’han elaborat pocs plans, els càlculs són una extrapolació de 4 plans de dimensió intermèdia. 

Així es preveu un cost entre 17-20 euros anuals per habitant. Aquests imports suposen un gran 

esforç per la majoria dels ens locals de Catalunya.  



 
 
 

 

És necessari un consens ampli entre tots els agents implicats per tal de poder desenvolupar i 

implementar el Codi d’Accessibilitat en benefici del més del 30% de la població de Catalunya 

que té algun tipus de discapacitat.  

Tota la implementació de l’accessibilitat és estratègica. Per tant cal compartit estratègies 

locals. El Decret hauria de preveure mesures per poder compartir aquestes estratègies i bones 

pràctiques locals que en posterioritat es poden replicar a altres municipis.   

Per altra banda, els ens locals ens hem de comprometre a afegir en els plecs de prescripcions 

administratives i tècniques clàusules d’accessibilitat (de fet hi estem obligats des de l’any 91). 

Des de l’ACM ens comprometem a conscienciar i coresponsabilitzar als ens locals.  

Pel que fa al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat l’article 183.3.c3 del Decret preveu: 

 “Fins a vuit vocalies en representació de l’Administració local, dues de les quals són en 

representació de les dues organitzacions associatives d’ens locals més representatives de 

Catalunya, i la resta en representació de les diputacions o vegueries, seleccionades d’acord 

amb el que estableix l’apartat 5, designades per les mateixes entitats i relacionades amb la 

promoció de l’accessibilitat”  

La proposta del Decret atorga representació a les entitats municipalistes i a les Diputacions, 

però obvia altres entitats supramunicipals (consells comarcals) que tenen competències en 

accessibilitat. Per aquest motiu des de l’ACM proposem que les vuit vocalies es consensuïn  

entre les dues entitats municipalistes i que el propi Decret incorpori l’obligació que aquests  

representants ho siguin de totes les entitats supramunicipals i garantint també la 

representació de tot el Territori.   

Ara bé, no tot són competències locals (com per exemple el transport interurbà) per tant, cal 

una corresponsabilització  i un treball continuat per l’avaluació del seguiment amb els tots els 

agents implicats a banda del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat.  
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