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NOTA SOBRE EL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 

 

1. Consideració general sobre les mesures que incorpora la proposta de Decret de Codi 

d’accessibilitat i l’aplicació als ens locals 

 

Des de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), presentem les següents aportacions a la 

proposta de Decret del Codi d’accessibilitat, referides només a qüestions generals i jurídiques. 

 

Tenim un grup de treball que està analitzant les especificacions tècniques i ens cal més temps 

per a poder valorar cadascuna de les propostes que incorpora el Codi. Així que tinguem la 

proposta tècnica analitzada, farem arribar les propostes al Departament de Drets Socials. 

 

Com no pot ser d’una altra manera, el Codi està pensat perquè  totes les persones puguin 

realitzar les activitats de la vida diària i quotidiana de la manera més autònoma possible i, en 

aquest sentit, la Llei 13/2014, és el marc legal que ens ha dotat per a aconseguir una societat 

més accessible. El Decret que desenvoluparà la Llei a través del Codi d’accessibilitat ha de tenir 

present la tipologia de municipis del nostre país, que condiciona alguns dels preceptes que 

s’han de desenvolupar. 

 

Cal poder adaptar el codi a aquesta realitat diversa a nivell de població, de preexistències, de 

territori, de recursos, etc., si volem aconseguir que hi hagi també equitat social i territorial en 

l’accessibilitat al nostre país. Per no fer una Catalunya a dues velocitats, també en l’àmbit de 

l’accessibilitat, cal que la revisió de tot el codi, a part de fer-lo en termes tècnics i d’igualtat per 

a totes les persones visquin on visquin, incorpori les mesures necessàries per a facilitar-ne 

l’aplicació, siguin financeres, de suport tècnic o de qualsevol tipus. 

 

En aquest sentit, el Govern ha aprovat recentment l’Agenda Rural de Catalunya, que incorpora 

accions per a l’equitat territorial i social.  En l’àmbit legislatiu, planteja que s’ha de vetllar per 

la necessària aplicabilitat de les nova legislació que afecti al territori menys dens i amb menys 

recursos. 

 

Per tant, demanem una visió àmplia de la viabilitat per aplicar les noves obligacions que 

estableix el codi i que es tingui en compte en l’articulat. 
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Demanem també que s’incorpori una previsió específica en les disposicions transitòries o 

addicionals,   que determini que la Generalitat  aprovarà un programa de finançament i suport 

tècnic per als governs locals amb menys recursos econòmics i/o tècnics per complir les 

disposicions del Codi. 

Aquesta previsió també ha de permetre impulsar  l’aprovació dels plans d’accessibilitat 

previstos a l’article 42 de la Llei 13/2014 i en la disposició addicional primera. 

 

2. Sobre les disposicions transitòries 

 

La proposta combina terminis d’entrada en vigor entre sis mesos i un any. 

 

Al nostre parer, caldria unificar-los, per seguretat jurídica. A més, en ser una norma amb fort 

impacte en àmbits tan sensibles com el planejament urbanístic o les obres, creiem que una 

vacatio legis comuna d’un any seria el mes convenient per una adequada transició entre la 

nova normativa i l’anterior. 

 

Així, proposem que es modifiquin establint aquest termini d’un any a les disposicions 

transitòries primera i segona.  

 

3. Sobre la coordinació amb els ens locals (article 3 i 4) 

 

El títol és equívoc pel contingut. També, es barregen conceptes en l’article 3 i 4 que caldria 

millorar. 

 

 Proposem un article pels ens locals, en dos apartats i que substituirien als articles 3.1,3.2 i 4.2: 

 

“El Codi d’accessibilitat als ens locals. 

- Aplicació als ens locals 

El present codi és d’aplicació als ens locals, tot i respectant l’autonomia local. 

Les ordenances municipals, els projectes, els instruments de planejament i en general qualsevol 

disposició que aprovin els ens locals, ha de respectar les determinacions del Codi 

d’Accessibilitat. 
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-  Atorgament de llicències i competències d’inspecció i control 

En l’atorgament de tot tipus de llicències i en la comprovació de les activitats sotmeses al règim 

de comunicació,  així com en l’exercici de les competències d’inspecció i control, els ens locals 

vetllaran pel compliment del que es disposa en la present norma. 

En l’exercici de les seves competències, els ens locals acordaran les mesures que considerin 

adients per respectar i fer respectar les determinacions del Codi d’accessibilitat. “ 

 

Es podria suprimir l’art. 4.1, ja que la legislació actual ja atorga aquestes competències. 

 

4. Constitució de taules tècniques (article 4.3) 

 

Caldria objectivar en la present proposta de Decret la previsió de l’article 4.3. Creiem que és 

necessari que es constitueixin, i no deixar-ho de manera optativa com consta en el redactat. 

 

5. Òrgans de participació (article 182) 

Proposem que a l’article 182.1.e), s’inclogui explícitament  representants dels Consells 

Comarcals, ja que exerceixen competències en els àmbits que regula aquest Codi. 

 

 

Barcelona, 15 juny de 2022 

 

 

 

 

 

 


