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Diari O�cial de la Generalitat de 
Catalunya

1

«practicable»

2
De modi�cació

«Suprimir els conceptes de discapacitat i disminució i 
substituir-los per diversitat funcional»

4
De modi�cació

condicions d’accessibilitat» ha de dir «acces·
sibilitat»

5
De modi�cació

«persones amb disca·
pacitat»  «persones amb diversitat funcional»

6
D’addició

departaments corresponent/s, 
competent/s o que tinguin la competència» s

i que el reglament ho especi�carà 
degudament

7
De modi�cació

«Article 1. Objecte 

per a garantir 

han de garantir

9
De modi�cació i addició

«Article 1. Objecte 

els criteris universal i dis·
seny per a tothom ús públic i pri-
vat

garanteixin



10

«Article 1. Objecte 

11
De modi�cació

«Article 1. Objecte 

garanteixin di·
versitat funcional

13

«Article 3. Conceptes generals

14
De modi�cació

«a) Accessibilitat

Conjunt de criteris que permet que qualsevol entorn, 
producte o servei sigui respectuós amb la diversitat hu·
mana, segur, saludable, funcional, comprensible i es·
tètic

15
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

per tothom i de manera transver·
sal tot seguint els criteris universals de disseny per a 
tothom, únic garant que en puguin fer ús totes les per·
sones, de totes les edats, sexes, cultures, malalties

16
De modi�cació

«b) Disseny per a tothom

, tot maximitzant la 
personalització del seu funcionament i incorporant 
aquelles interfícies necessàries per interoperar amb 

17
De modi�cació

«b) Disseny per a tothom

tot 
maximitzant la personalització del seu funcionament i 
incorporant aquelles interfícies necessàries per intero·
perar

18
De modi�cació

«b) Disseny per a tothom

Intervenció sobre els entorns, productes i serveis amb 
la �nalitat de que tothom, incloses les generacions fu·
tures, independent de l’edat, el gènere, les capacitats 
o el bagatge cultural, puguin gaudir participant en la 
construcció de la nostra societat, amb igualtat d’opor·
tunitats per a participar en activitats econòmiques, so·



cials, culturals, d’oci i recreatives i pugen accedir, uti·
litzar i entendre qualsevol part de l’entorn amb tanta 
independència com sigui possible. El disseny per a tot·
hom ha de tenir en compte dos principis: 

a. Facilitar l’ús dels productes i serveis a tots els usuaris.

b Assegurar que les necessitats, desitjos i expectatives 
dels usuaris es tinguin en compte en el procés de dis·
seny i avaluació del producte o servei

19
De modi�cació  addició

«Article 3. Conceptes generals

impedeixen la in·
teracció i

de les persones. La conseqüència immediata és la li-
mitació de les seves activitats quotidianes, alhora que 
provoquen situacions discriminatòries.»

24
De modi�cació i addició

«Article 3. Conceptes generals

no garantir 

, la qual cosa els impedeix mantenir relacions 
normalitzades amb la resta de la societat.»

25
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

diversitat funcional

26
De modi�cació

«d) Persones amb discapacitat

tenen dè�cits funcionals de caràcter fí·
sic, sensorial, intel�lectual o mental 

28
 i addició

«Article 3. Conceptes generals

Diversitat funcional d’origen orgànic: Discapacitat fí-
sica no motora, resultat d’una malaltia renal, cardía-
ca , pulmonar o hormonal que fa que una persona es 
fatigui fàcilment i no pugui realitzar determinades ac-
tivitats.»

29
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

decreixement
visió

la 
persona afectada

31
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

La diversitat funcional 
intel�lectual i de desenvolupament és una diversitat 
funcional que es caracteritza per limitacions signi·
�catives tant en el funcionament intel�lectual com en 
la conducta adaptativa, tal i com s’expressa en les ha·



bilitats adaptatives, conceptuals, socials i pràctiques. 
Aquesta diversitat funcional s’origina abans dels divuit 
anys.»

32
De modi�cació

«c. Discapacitat intel�lectual: La discapacitat intel·
lectual i del desenvolupament és una discapacitat que 
es caracteritza per limitacions signi�catives tant en el 
funcionament intel�lectual com en la conducta adap·
tativa tal i com s’expressa en les habilitats adaptatives 
conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat 
s’origina abans dels 18 anys.»

33
De modi�cació

«c. Discapacitat intel�lectual i del desenvolupament: 
discapacitat que es caracteritza per limitacions signi�·
catives tant en el funcionament intel�lectual com en la 
conducta adaptativa tal i com s’expressa en les habili·
tats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques i que 
s’origina abans dels 18 anys

34
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

Malaltia Malaltia 

36
D’addició

«d.bis Requisits DALCO: es tracta d’un conjunt de re·
quisits relatius a les accions de: deambulació, apre·
hensió, localització i comunicació, que s’han de sa·
tisfer per garantir l’accessibilitat global dels entorns, 
productes o serveis i facilitar amb això l’accessibilitat 
global a l’entorn.»

38
D’addició

«e bis) Itinerari accessible: part de l’espai destinat a 
la deambulació que es caracteritza per garantir·la a 
qualsevol persona al llarg del seu traçat. Permet esta·
blir un primer criteri global d’ordenació dels diferents 
àmbits de l’edi�ci, el seu equipament i els serveis que 
es presentin. Així, independentment de les dimensions 
de cada àmbit o de la seva funció, garanteix que hi ha·
gi una banda lliure de pas mínima i una certa claredat 
i racionalitat en l’ordenació dels elements pròxims.»

39

«Article 3. Conceptes generals

ò

40
D’addició

«c. Al transport, relaciona els diferents espais entre 
aquests i amb els accessos a les infraestructures de 
transport i al seu entorn

41
D’addició

«Article 3. Conceptes generals

Àrea que permet que qualsevol persona, amb indepen-
dència de les seves capacitats, pugui actuar amb ple·
na autonomia personal



45
D’addició

«Article 3. Conceptes generals

funcionals i d’interacció en 
consonància amb els preceptes de l’autonomia perso·
nal

46

47

49
De modi�cació

«i) Practicable

el més autònoma possible

55
D’addició

«Article 3. Conceptes generals

, quan es requereixin 
en un cas particular

56
De modi�cació

«k) Ajustos raonables 

Modi�cacions i adaptacions necessàries i adequades 
que no imposin una càrrega desproporcionada o in·
deguda, quan siguin necessàries en un cas particular, 
per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o 
l’exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de 
tots els drets humans i llibertats fonamentals».

57
D’addició

«k) Ajustos raonables

tècnicament i econòmi·
cament,

58

«Article 3. Conceptes generals

59
De modi�cació

«Article 3. Conceptes generals

Els tipus de mesures d’acció positiva seran els que es·
tableix la LIONDAU.»



60
D’addició

«m) Mesures d

Les mesures d’acció positiva han 
de consistir en suports complementaris i normes, cri·
teris i pràctiques més favorables. Els suports comple·
mentaris podran ser ajuts econòmics, ajuts tècnics, 
assistència personal, serveis especialitzats i ajuts i ser·
veis auxiliars per a la comunicació. Aquestes mesures 
tindran naturalesa de mínims, sens perjudici de les me·
sures que s’han d’establir reglamentàriament».

61
D’addició

«n) Comunicació augmentativa/alternativa

Qualsevol forma de comunicació diferent a la par·
la i emprada per una persona amb contextos de co·
municació cara a cara . Els sistemes augmentatius, 
complementes el llenguatge oral, quan per si mateix 
no és su�cient per establir una comunicació efectiva 
amb l’entorn. Els sistemes alternatius de comunica·
ció, substitueixen el llenguatge oral quan aquest no és 
comprensible o està absent.»

62
i addició

«Article 3. Conceptes generals

quan siguin necessàries en un cas particu·
lar,

63
De modi�cació

«3.2. [...] en funció de la proporcionalitat».

64
De modi�cació

«3.2.1. Les obligacions que la present llei imposa als 
diferents actors en l’àmbit de l’accessibilitat restaran 
subjectes als principis d’ajustaments raonables i pro·
porcionalitat de�nits a les lletres K i J de l’apartat an·
terior.

3.2.2. Reglamentàriament s’han d’establir les especi·
�cacions concretes que han de tenir els entorns, pro·
cessos, productes o serveis per ser accessibles o practi·
cables, així com els criteris per determinar els ajustos 
raonables que siguin exigibles en funció de les cir·
cumstàncies que concorrin.»

65
D’addició

«3. Reglamentàriament es determinarà els nivells d’ac·
cessibilitat i les especi�cacions concretes que, en fun·
ció dels ajustos tècnics que es poden assolir en els di·
ferents àmbits i de la possibilitat d’utilització per part 
de les persones amb discapacitat, s’hauran de complir 
per assolir els requisits d’accessibilitat determinats per 
aquesta Llei.»

66
De modi�cació

«Article 4. Competències de l

garantir
que permetin 

a les persones interactuar de manera segura i autòno·
ma



70
D’addició

«Article 5. Competències dels ens locals

públic
i especial

o que no comptin 
amb un itinerari de transport accessible

71
De modi�cació

«c) Garantir els serveis de transport adaptat per a 
aquells ciutadans que no poden fer servir el transport 
públic ordinari mitjançant la coordinació dels exis·
tents, o, en el seu defecte el foment o creació de nous

72
D’addició

«Article 5. Competències dels ens locals

f) Desenvolupar i coordinar, en municipis de menys de 
50.000 habitants del seu abast territorial, serveis de 
transport especial per aquelles persones que no poden 
fer servir el transport públic ordinari, de forma perma·
nent o puntual o que no comptin amb un itinerari de 
transport accessible.»

73
D’addició

«[...] diferents de la vialitat

A efectes d’aquesta Llei es consideren espais urbans 
nous els espais urbans d’ús públic que siguin objecte 
d’ordenació detallada i urbanització amb posterioritat 
a la data d’entrada en vigor de la normativa que de·
senvolupi la present llei i determini les característiques 
tècniques d’aplicació.

A efectes d’aquesta Llei es consideren espais urbans 
existents els espais urbans d’ús públic que es trobin ur·
banitzats o disposin d’ordenació detallada establerta 
pel planejament aprovat inicialment, amb anterioritat 
a la data d’entrada en vigor de la normativa que des·

envolupi la present llei i determini les característiques 
tècniques d’aplicació.»

76
De modi�cació

«Article 8. Condicions d

ús públic considerats existents 
d

garantir l’accessibili·
tat que permetin a les persones amb diversitat funcio·
nal fer·ne ús en les mateixes condicions a la resta de la 
població

Ús  pÚb l ic  

77
i modi�cació

«Article 9. Condicions d
ús públic 

ús públic, s

municipals d’accessibilitat que 
indiquin i plani�quin les mesures a adoptar per adap-
tar en el temps mínim imprescindible ús 
públic.»

78
D’addició

«  , atenent al principi 
d’ajustos raonables, ».



81
De modi�cació

«10.2 [...] elements d  instal�lats a la via·
litat i als espais lliures d’ús públic i el mobiliari urbà , 
s’han de determinar reglamentàriament o en el seu de·
fecte en el pla d’accessibilitat municipal».

82
De  i addició

«

d’acord amb el principi d’ajustos raonables».

83
D’addició

«[...] itineraris o passos alternatius practicables

84
De modi�cació

«a) Edi�cació les instal�lacions d’un edi�ci �xes i 
l’equipament propi, així com els elements d’urbanitza·
ció que estiguin adscrits a l’edi�ci

85
De modi�cació

«b) Edi�ci d’habitatges: Conjunts residencials formats 
per habitatges unifamiliars aïllats o adossats també es 
consideren igual que els edi�cis d’habitatges pel que fa 
a les condicions d’accessibilitat que han de complir les 
seves zones comunes

86
De modi�cació

«d) Edi�ci o establiment d ús privat exclòs l’ús resi·
dencial d’habitatge

ús residencial[...].»

88
De modi�cació i addició

«[...] com privada, han de disposar de, com a mínim, 
un itinerari accessible que comuniqui

ús públic [...] similars a la resta de persones usu-
àries d’acord amb els principis d’ajustos raonables

ús privat [...].»

89
D’addició

«13.1 [...] com privada han de ser accessibles i 

90
De modi�cació

«Article 13. Condicions d

ús privat dife-
rents d garantir

ús comunitari que estan al seu servei.»

91
De modi�cació

«2. Els edi�cis de nova construcció d ús privat dife-
rents d de, com a mínim, un 
itinerari accessible que permeti

ús comunitari que estan al seu servei.»



92
D’addició

«13.2. [...] al seu servei. Els espais d’ús privat han de 
reunir les condicions d’accessibilitat reglamentària·
ment establertes en els casos que es determinin».

93

«3. Els edi�cis de nova construcció amb ús d

ús comunitari que estan al seu servei, 
mitjançant itineraris accessibles. 

94
De modi�cació i 

«Article 13. Condicions d

garantir

ús comunitari que 
estan al seu servei, 

ha de reunir condicions 
d’accessibilitat obligatòries

97
De modi�cació

«13.4 Els habitatges dels edi�cis plurifamiliars de nova 
construcció han de permetre a les persones amb mobi·
litat reduïda d’utilitzar·los i de desplaçar·s’hi i han de 
complir les condicions d’accessibilitat i mobilitat que 
estableix la normativa d’habitabilitat. Els nous habi·
tatges han de tenir un grau de �exibilitat su�cient per·
què es puguin adaptar sense haver de fer obres cares i 
difícils d’executar, en el cas que els seus ocupants pa·
teixin una disminució de mobilitat

98
D’addició

«Article 13. Condicions d

obligatòries

99
De modi�cació

«Article 13. Condicions d

l’accessibilitat
per 

100

«2. Els promotors privats d



101
De modi�cació

«Article 14. Reserva d

al 4% del nombre total tal i 
com s’estableix

105

106
D’addició

«Article 14. Reserva d

14.3 Els habitatges de protecció o�cial de compra, que 
formin part de la reserva per a persones amb diversi·
tat funcional, es deixarà inacabada l’obra �ns a l’ad·
judicació �nal de l’habitatge per tal de �nalitzar·la 
d’acord amb les necessitats del bene�ciari �nal.»

107
D’addició

«Article 14. Reserva d

14.6 En el cas d’edi�cis amb obligació de reserva 
d’habitatges per a persones amb diversitat funcional 
aquests hauran de comptar sempre amb dos ascensors, 
així com generador elèctric que garanteixi el nivell de 
corrent elèctric necessari per a mantenir el funciona·
ment tant d’ascensors com altres mesures que garan·
teixin les mesures d’accessibilitat dels veïns i veïnes 
amb diversitat funcional.»

108
D’addició

«Article 14. Reserva d

14.7 Les administracions públiques promouran pro·
grames de permuta d’habitatge per tal que els habitat·
ges reservats per a persones amb diversitat funcional, 
que no hagin estat ocupats seguint els criteris d’adjudi·
cació, puguin ser permutats per habitatges de persones 
amb diversitat funcional que, per discapacitat sobre·
vinguda o per agreujament de les seves afectacions, no 
tinguin en els seus habitatges les condicions necessà·
ries per a poder viure de la forma més autònoma pos·
sible.»

109

«Article 15. Condicions d

111
De modi�cació

«15.2. [...] afectats per l siguin accessibles te·
nint en compte el principi d’ajustos raonables i propor·
cionalitat. 

113
D’addició

«[...] d , sense perjudici de 
les obres de millora de la mobilitat que estiguin limita·
des per qüestions tècniques.»



116
De modi�cació

«[...] que siguin objecte de canvi d ús o d’activitat

117

118
De modi�cació

«Article 15. Condicions d

com a mínim s’han de buscar solucions que 
permetin l’accessibilitat necessària

119
De modi�cació

«Article 15. Condicions d

necessària

121
De modi�cació

«[...] interès nacional o béns culturals d’interès local 
 , d’acord amb el 

principi d’ajustos raonables, 

122

123
De modi�cació

exis·
tents».

124

«Article 17. Condicions d

128
D’addició

«Article 17. Condicions d

17.4 La comunitat de propietaris té l’obligació de rea·
litzar i sufragar les actuacions i obres d’accessibilitat 
necessàries per tal de facilitar a les persones amb di·
versitat funcional o més grans de 70 anys, que hi vis·
quin, l’accés al seu habitatge i als serveis comuns, així 
com la instal�lació de dispositius mecànics i electrònics 
que afavoreixin la seva comunicació amb l’exterior.»

132
i addició

«Article 19. Condicions d



, plena autonomia, 

ús públic que formen part de les infraestruct

ús públic que en formen 
part, ja sigui el material mòbil, les infraestructures, els 
sistemes d

134
De modi�cació

«Article 19. Condicions d

i la totalitat de 
la �ota

garanteixin l’ús per part de tota la ciutadania

136
De modi�cació

«19.3 Els mitjans de transport públic discrecional han 
de tenir accessibles les infraestructures i un perce

perquè progressivament es compleixin les 
condicions mínimes d’accessibilitat, sempre que sigui 
tècnicament i econòmicament viable, d’acord amb el 
principi d’ajustos raonables

137
D’addició

«Article 19. Condicions d

amb caràcter obligatori,

138
De modi�cació

«Article 20. Material mòbil de nova adquisició

de nova 
adquisició serà plenament accessible tant en el trans·
port discrecional com en el regular.»

140
D’addició i modi�cació

«Article 21. Adaptació de les infraestructures i mate-
rial mòbil existent

àmbit del transport públic a Catalunya han d

i obligatòries

diversitat funcional

141
D’addició

« , incloses les parades 
i els seus accessos, 

142

«Article 21. Adaptació de les infraestructures i mate-
rial mòbil existent



144
D’addició

«Article 21 bis). Targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat

1. La targeta d’aparcament és el document que acre·
dita el dret de vehicles que transporten persones amb 
discapacitat que en són titulars o de vehicles de trans·
port adaptat a aturar i estacionar d’acord amb les con·
dicions establertes reglamentàriament.

Les places d’aparcament reservades són espais d’apar·
cament destinats a l’ús de persones titulars d’aquesta 
targeta. Aquestes places han de tenir unes caracterís·
tiques, senyalització i dimensions adequades per a la 
seva funció i poden ser d’ús general o d’ús individu·
al. Les places d’aparcament reservades d’ús individual 
són els espais d’aparcament destinats per a l’ús d’una 
persona determinada titular de targeta d’aparcament 
que reuneix els requisits establerts reglamentàriament.

2. Poden ser bene�ciaris d’una targeta d’aparcament 
les persones amb discapacitat que superen el barem de 
mobilitat reduïda establert a l’annex 3 del Reial decret 
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 
reconeixement, declaració i quali�cació del grau de 
discapacitat, o norma que el substitueixi, o que com·
pleixen altres requisits establerts reglamentàriament.

3. Els drets que acredita la targeta d’aparcament s’han 
d’aplicar a totes les persones que resideixen o circulen 
pel territori de Catalunya titulars de targetes d’apar·
cament que segueixen el model comunitari europeu 
uniforme establert segons la Recomanació 98/376/CE. 
Les persones titulars d’una targeta d’aparcament expe·
dida a Catalunya podran gaudir de les facilitats d’esta·
cionament en altres comunitats autònomes, estats o re·
gions de la Unió Europea, segons la normativa vigent.

4. El departament competent en matèria de promoció 
de l’accessibilitat de l’Administració de la Generalitat 
ha d’establir les modalitats de targetes d’aparcament, 
regular·ne la utilització i establir condicions de con·
cessió de les places d’aparcament reservades d’ús indi·
vidual en tot el territori de Catalunya.

5. L’Administració local ha de concedir la targeta 
d’aparcament a les persones amb discapacitat que la 
sol�licitin i puguin ser bene�ciàries d’acord amb l’apar·
tat 2 d’aquest article, perquè puguin utilitzar les places 
d’aparcament reservades i gaudir dels drets d’atura·
da i estacionament del vehicle. Així mateix, l’Adminis·
tració local pot establir condicions addicionals en la 

regulació de les places d’aparcament reservades d’ús 
individual.

L’Administració local ha de vetllar, mitjançant les ac·
cions de seguiment i vigilància que consideri oportu·
nes, per evitar l’ús indegut de les targetes d’aparca·
ment.

6. Cada ens local que concedeixi i gestioni targetes 
d’aparcament ha de tenir un registre d’aquestes targe·
tes i ha de facilitar al departament competent en ma·
tèria de promoció de l’accessibilitat les dades que li si·
guin requerides per al seguiment i control.

7. Les targetes s’han de numerar seguint els criteris de 
codi�cació que estableixi el departament competent en 
matèria de pro·moció de l’accessibilitat de forma co·
muna per a tot el territori de Catalunya.

8. Les diferents administracions han d’utilitzar els me·
canismes adients per compartir les dades que siguin 
necessàries per a la seva gestió, garantint la protecció 
de les dades de caràcter personal».

145
D’addició

«Article 21 ter. Ús de la targeta

1. La targeta d’aparcament és personal, intransferible 
i no es vàlida la seva reproducció.

2. Es considera ús indegut de la targeta d’aparcament 
el fet d’utilitzar una targeta d’aparcament en absència 
de la persona titular, utilitzar una targeta reproduïda, 
amb dades manipulades o falsi�cada.

3. L’ús indegut de la targeta pot comportar la instruc·
ció d’un expedient sancionador d’acord amb el règim 
sancionador establert al títol VI d’aquesta llei, sens 
perjudici que pugui ser constitutiu d’altres infraccions 
de caràcter administratiu o penal».

157
D’addició

«25.1.bis) Reglamentàriament s’establiran els servies pú·
blics que, per raó de les característiques de la seva activi·
tat, han de disposar d’una proporció de places, unitats o 
elements accessibles.

Aquesta proporció, que també s’ha de determinar re·
glamentàriament, serà superior com a mínim en un 5% 



de l’establert al Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de la accessibilitat i de supressió de bar·
rares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’acces·
sibilitat. El Reglament en les seves successives actua·
litzacions haurà de contemplar l’augment progressiu 
d’aquest percentatge».

Ús  pÚb l ic  

158
D’addició

«Article 26. Condicions d
ús públic 

braille 
i lletra ampliada

159
D’addició

«26.1. [...] en forma de lectura fàcil, braille, i lletra 
ampliada».

163
D’addició

«26.1.bis) Reglamentàriament s’establiran els serveis 
d’ús públic que, per raó de les caracter�́stiques de la 
seva activitat, han de disposar d’una proporció de pla·
ces, unitats o elements accessibles sense detriment 
d’allò que estableixen acords sectorials.

Aquesta proporció que també s’ha de determinar re·
glamentàriament, serà, si s’escau, superior com a mí·
nim en un 5% de l’establert al Decret 135/1995, de 24 
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de la accessibilitat i de supres·
sió de barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Co·
di d’accessibilitat. El Reglament en les seves succes·
sives actualitzacions haurà de contemplar l’augment 
progressiu d’aquest percentatge».

164
De modi�cació

«Article 26. Condicions d
ús públic 

diversitat funcional

165

«Article 26. Condicions d
ús públic 

166
D’addició

«26.5. [...] ajustos raonables. Reglamentàriament s’es·
tabliran quins serveis existents i en quin calendari pro·
gressiu, han d’adoptar les mesures per garantir l’ac·
cessibilitat i l’equitat territorial, sempre d’acord amb 
el principi d’ajustos raonables».

167
D’addició

«26.5. Els prestadors de serveis existents han d

, sempre que sigui tècnica i econòmicament via·
ble,

174
D’addició

«26.7. rellevància social, especialment els de caràcter 
cultural (museus i biblioteques), 



175
D’addició i 

«26.8. Els establiments que acullin serveis ús pú-
blic han de tenir [...]. Reglamentàriament s

176
D’addició

«26.8. Els establiments d ús públic han de tenir un do-
cument a disposició del públic i dels organismes ins-
pectors i n’han de fer la difusió i publicitat

, te·
nint en compte el principi d’ajustos raonables

177
D’addició

«26.9. La Generalitat impulsarà la creació d

178
De modi�cació

«Article 28. Dret a rebre atenció personalitzada 

El personal d’atenció al públic, especialment en esta·
bliments comercials i grans superfícies, ha de prestar 
orientació i ajuda personalitzada a les persones amb 
diversitat funcional en cas que ho sol�licitin i es reque·
reixi per utilitzar el servei.»

180
D’addició

«28. El personal d especialment en 
establiments comercials i grans superfícies,

181
De modi�cació

«Modalitats de comunicació i accessibilitats en els àm·
bits de l’educació, la cultura, l’esport i el lleure

184
D’addició

«Article 29. Conceptes generals 

g) Materials de Lectura Fàcil: Materials elaborats a 
partir de les directrius internacionals d’Inclusion Eu·
rope i de l’IFLA, les quals promouen la simpli�cació 
de textos amb l’objectiu de fer·los accessibles a tota la 
ciutadania. Un llenguatge planer i directe, un contin·
gut adequat als coneixements dels destinataris i un dis·
seny que harmonitzi contingut i forma identi�quen els 
textos de Lectura Fàcil.»

186
D’addició

«g) Comunicació alternativa i augmentativa: conjunt 
de formes, estratègies i mètodes de comunicació utilit·
zats per persones amb discapacitats especí�ques que 
no els permeten la comunicació a través del llenguatge 
i / o de la parla.»

188
De modi�cació

«Article 30. Ús de la llengua oral»

189
De modi�cació

«Article 30. Ús de la llengua oral i dels mitjans de co·
municació de suport a la comunicació oral per part de 
les persones amb discapacitat auditiva».



190
De modi�cació

«Article 30. Ús de la llengua oral»

191
De modi�cació

«Article 31. Ús de la llengua de signes per part de les 
persones amb discapacitat auditiva».

192
De modi�cació

«Article 31. Ús de la llengua de signes»

193
D’addició i modi�cació

«Article 32. Condicions d

i salut mental i/o amb di�cul·
tats lectores greus que s’ajusti a 
les necessitats especí�ques de la seva diversitat funci-
onal, tot adequant els espais, les metodologies pedagò-
giques, els materials docents, els sistemes d’educació, 
la plani�cació acadèmica i les adaptacions curriculars 
a les necessitats de cada cas.»

194
De modi�cació

«32.1. [...] l un procés edu·
catiu que s’ajusti a les necessitats especí�ques de la se·
va discapacitat, tot adequant els espais, les metodolo·
gies pedagògiques, els materials docents, els sistemes 
de comunicació, la plani�cació acadèmica i el currí·
culum».

196
De modi�cació

«32.1 El departament competent en matèria d
necessitats 

educatives especials un procés educatiu que s’ajusti a 
les necessitats especí�ques de la seva discapacitat, tot 
adequant els espais, les metodologies pedagògiques, 
els materials docents, els sistemes de comunicació, la 
plani�cació acadèmica i les adequacions curriculars.»

198
D’addició

«Article 32. Condicions d

c) Materials de lectura fàcil per a l’alumnat que tenen 
di�cultats lectores permanents, degudes a discapaci·
tats cognitives o trastorns de l’aprenentatge, o bé tran·
sitòries, com pot ser el desconeixement de la llengua 
d’acollida. En la mesura de les seves possibilitats, és 
aconsellable que els centres educatius disposin de lli·
bres en format de Lectura Fàcil per garantir l’accés a 
la lectura de tot l’alumnat.»

203
D’addició

«c) Les modi�cacions signi�catives en algun dels ele·
ments essencials del currículum o Adaptacions d’accés 
al currículum, les Adaptacions de les diferents proves i 
avaluacions així com els canvis organitzatius que faci·
litin l’aplicació de les mesures així com aquelles petites 
actuacions i programes adreçats a donar resposta a les 
necessitats educatives alumnes amb necessitats educa·
tives especials.»



205
D’addició 

«32.6. [...] signes catalanes i dels materials de lectura 
fàcil».

206
D’addició

«Article 32. Condicions d

32.7 El Govern ha d’establir acords de recerca amb 
les universitats per analitzar i proposar alternatives 
de millora en l’aplicació d’aquesta llei com poden ser·
ho les noves metodologies pedagògiques, tecnologies 
emergents i anàlisi de situació.»

209
D’addició

«32 bis. Condicions d’accessibilitat en l’àmbit sanitari

1. Les administracions públiques han d’adoptar les 
mesures oportunes que permetin a les persones amb 
discapacitat disposar d’una atenció sanitària de quali·
tat, adequada a les seves necessitats personals.

2. La Generalitat de Catalunya ha de garantir les me·
sures necessàries d’informació i formació dirigides als 
professionals que treballen en aquest àmbit per asse·
gurar un tracte adequat cap a les persones amb disca·
pacitat, així com per adaptar i millorar la seva atenció 
sanitària.

3. El sistema de salut ha de disposar dels suports i 
adaptacions necessàries en els dispositius, instru·
ments, procediment d’accés, organització i desenvo·
lupament de l’atenció sanitària per a la seva efectiva 
adequació a les necessitats especí�ques de les perso·
nes amb discapacitat.

4. El Departament competent en matèria de salut ha 
de disposar del seu propi Pla d’accessibilitat per al 
Sistema Català de Salut. Les organitzacions represen·
tatives de les persones amb discapacitat així com els 
professio nals del sector hauran de ser escoltats i con·
sultats en els processos d’elaboració dels plans d’ac·
cessibilitat en aquest àmbit.

210
D’addició

«Article 33.2. [...] d

També han de garantir a les persones signants 
el dret d’accés a la informació, a través dels mitjans 
públics de comunicació, per fer accessible la seva pro·
gramació».

211
D’addició

«Article 33. Relacions amb les administracions públi-
ques i prove�̈dors de serveis públics

 i mitjans que combinin la 
comunicació auditiva, tàctil i visual.»

218
D’addició

«[...] que estableix aquest article d’acord amb el prin·
cipi d’ajustos raonables i sempre que sigui tècnicament 
i econòmicament viable

Ús  pÚb l ic .

222
D’addició

«35.1



. 
Aquestes condicions s’aplicaran de manera progressi·
va 

35.2 En tot cas, es tindrà per complerta l’obligació a 
la qual fa referència l’apartat anterior quan les condi·
cions d’accessibilitat previstes siguin les que es derivin 
d’acords d’autoregulació subscrits per les organitza·
cions més representatives de persones amb discapaci·
tat i dels prestadors o responsables dels corresponents 
serveis o activitats.

35.3 Reglamentàriament es determinaran els requisits de 
representativitat necessaris per a la validesa a aquests 
efectes dels acords d’autoregulació als quals fa referència 
el present apartat. Per a determinar la representativitat 
d’una organització serà en tot cas preceptiva la interven·
ció del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat en 
els termes establerts normativament d’acord amb l’arti·
cle 80.»

223
D’addició

«Les activitats culturals, d

progres·
sivament

, d’acord amb el que es
 d’acord amb 

el principi d’ajustos raonables i sempre que sigui tècni·
ca i econòmicament viable

224
D’addició

«Article 35. Condicions d
ús pú-

blic.

En aplicació del que es disposa en el punt anterior, els 
museus i altres equipaments i serveis culturals, com te·
atres, cinemes i biblioteques hauran de garantir mit·
jançant plans d’accessibilitat especí�cs, a més de les 
mesures d’accessibilitat a l’edi�cació i a la comunica·
ció, l’accessibilitat als seus continguts o oferta cultural 
determinant per a cada cas quins són els mitjans de 
suport necessaris així com els terminis d’implantació 
previstos.

Es posarà especial atenció per aconseguir que les co·
municacions es facin en un llenguatge planer i entene·
dor, tenint present les pautes de lectura fàcil.»

229
D’addició

«35.2 En aplicació del que es disposa en el punt an·
terior la generalitat haurà de garantir l’accessibilitat 
als continguts o oferta cultural, determinant per a ca·
da cas, els mitjans de suport necessaris així com els 
terminis d’implantació previstos en el marc dels acords 
sectorials amb els sectors i usuaris afectats.»

230
D’addició

«35.3 Les mesures previstes en el present article es 
desenvoluparan mitjançant acords sectorials amb els 
sectors econòmics especí�cs seguint criteris de pro·
gressivitat, tot garantint una oferta equilibrada i su·
�cient en el territori d’equipaments i serveis culturals 
accessibles.»

231
De modi�cació

«titularitat pública» «ús públic»

232
De modi�cació

«titularitat privada» «ús privat»

Ús  pÚb l ic

236
D’addició

«Article 40. Manteniment als mitjans de transport 
d ús públic

En cap cas es podrà treure, per prestar servei públic, 
un vehicle si no permet l’ús sense discriminació de 
qualsevol tipus de viatger amb o sense diversitat funci·
onal. Tots els vehicles hauran de comptar amb un “lli·
bre de vehicle”  que descrigui les mesures d’accessibi·
litat que incorporen, així com un manual pràctic per 



a la seva utilització i reparació bàsica. El llibre haurà 
d’incloure també, especi�cació de la periodicitat de les 
revisions; que en el cas de vehicles de transport regu·
lar seran de caràcter diari, així com registre de les re·
visions i les incidències registrades.»

239
D’addició

«  d’accessibilitat de les 
Administracions Públiques».

242
D’addició

«Article 42. Contingut dels plans 

42.5 Els nous plans de desplaçament d’empresa, o plans 
de mobilitat als centres de treball hauran de garantir les 
condicions d’accessibilitat. En el cas dels ja validats per 
l’administració, aquests s’hauran de modi�car i ajustar 
amb el mateix objectiu si s’escau, en el termini d’un any 
a partir de l’entrada en vigor de la llei.»

243
D’addició

«Article 42. Contingut dels plans 

42.6 La llei ha d’exigir que les empreses i les entitats 
privades d’ús públic tinguin un pla d’accessibilitat, de 
la mateixa manera que tenen un pla d’evacuació o un 
pla per evitar riscos laborals.»

249
D’addició

«42 bis. Plans d’accessibilitat a empreses i polígons in·
dustrials

1. Les empreses i els polígons industrials de més de 250 
treballadors hauran de disposar d’un pla d’accessibili·
tat propi per permetre, no només l’adequat exercici de 
l’activitat professional, sinó també l’accés i ús de les 
seves instal�lacions i serveis a qualsevol persona do·
tant·se dels elements i mitjans necessaris per permetre 
que qualsevol persona, amb independència de les se·
ves característiques i condicions personals, pugui ac·
cedir, utilitzar i gaudir dels serveis i que les persones 
que el presten, a més, coneguin com facilitar aquest 
accés i ús garantint la igualtat de condicions.

2. La Generalitat, mitjançant acords especí�cs amb 
els diferents sectors econòmics, haurà de posar a dis·
posició de les petites i mitjanes empreses les eines i el 
recolzament econòmic perquè puguin desenvolupar els 
seus propis plans d’accessibilitat.

3. La Generalitat ha de garantir l’assistència tècnica 
adreçat a les empreses i professionals que vulguin en·
degar un pla d’accessibilitat així com complementar 
els plans d’accessibilitat de les empreses mitjançant 
plans de mobilitat i l’accessibilitat als entorns.»

250
D’addició

«Article 43. Execució i revisió dels plans 

43.7 La Generalitat de Catalunya de forma anual pu·
blicarà les dades d’aplicació dels plans d’accessibili·
tat dels municipis de Catalunya. Hauran de constar la 
data de publicació del pla d’accessibilitat, la data de 
revisió, nivell d’execució, així com tenir accés al pla 
en vigència.»

251
D’addició

«Article 43. Execució i revisió dels plans 

43.8 En el moment en el que s’incorpori la memòria 
econòmica per a l’execució dels plans, han d’aparèi·
xer, obligatòriament, dues quantitats: 

a) La de la Generalitat
b) La de les actuacions municipals.»

254



258

«Article 48. Competències de les administracions pú-
bliques

ús individual.»

263
D’addició

«Article 50 bis

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, 
en l’àmbit de les seves competències, hauran de desen·
volupar la present llei i la legislació general d’accessi·
bilitat mitjançant acords i convenis de col�laboració i 
suport amb els sectors afectats per establir la progres·
sivitat en la implementació de la llei, analitzar la via·
bilitat tècnica i econòmica de les mesures proposades, 
establir els fons econòmics públics de foment de l’ac·
cessibilitat i exercir el paper d’assessorament tècnic i 
jurídic.

2. L’Administració de la Generalitat haurà de crear 
grups de treballs especí�cs per als principals sectors 
econòmics afectats on hi participin els propis sectors, 
així com entitats representatives de les persones amb 
discapacitat on s’estableixin, de forma consensuada, 
la implementació progressiva de la present llei i de la 
legislació general d’accessibilitat en cadascú dels sec·
tors d’acord amb la pròpia evolució tècnica i tecnolò·
gica pròpia de cada sector.»

266

«Article 51. Ajuts 

272
D’addició

«Article 51 bis). Mecanismes de cooperació i col·

laboració

L’Administració de la Generalitat establirà mecanis·
mes de cooperació i col�laboració amb les administra·
cions locals competents en matèria d’administració i 
control».

275
De modi�cació

«52.1   que 
garantirà l’accessibilitat al territori, l’edi�cació, als 
mitjans de transport, als serveis, als productes, a la co·
municació, i l’entorn educatiu».

279
D’addició

«Article 52. Mesures de promoció 

52.3 Les administracions públiques han de promoure i 
donar a conèixer a la societat la diversitat existent en 
el seu si. Diferents maneres de desplaçar·se, de perce·
bre, de comunicar·se, d’entendre, de sentir. Per asso·
lir aquests objectius, l’escola inclusiva ha d’esdevenir 
l’instrument que afavoreixi la construcció d’una soci·
etat respectuosa amb la diversitat. Per tant, s’han de 
garantir els recursos necessaris per tal que els infants 
creixin i es desenvolupin com a persones coneixedores 
de les diferents realitats que els envolten.»

283
D’addició

«Article 52 ter). Acords de recerca

El Govern ha d’establir acords de recerca amb les uni·
versitats per analitzar i proposar alternatives de millo·
ra en l’aplicació d’aquesta llei, com noves metodolo·
gies pedagògiques, tecnologies emergents o anàlisi de 
situació».



285
De modi�cació  addició

«Article 57. Campanyes educatives i formació

es compromet a

, per tal que 
tothom conegui les necessitats i les capacitats així com 
la utilització dels aparells que utilitzen totes les perso-
nes amb diversitat funcional. Les campanyes educati-
ves i de formació inclouran el personal de les adminis-
tracions i, molt especialment, els cossos de seguretat 
per tal d’evitar situacions que atemptin contra la dig-
nitat de les persones. Sobretot, les persones que patei-
xin una malaltia mental, que sovint els cossos de segu-
retat no saben distingir o detectar la seva malaltia i per 
tant no els dóna el tracte respectuós que es mereixen.»

287
i addició

«Article 57. Campanyes educatives i formació

per tal 
de garantir-la

289
D’addició

«57.2. Les administracions públiques, empreses i en·
titats privades, 

290
D’addició

«57.3. Les Administracions Públiques han d incentivar 
la formació en accessibilitat a tots els professionals, 
orientades a conscienciar de la importància de l’ac·
cessibilitat».

292
D’addició

«Article 58. L

àmbit de les seves 
competències, ha de vetllar perquè els plans d

i les compe·
tències 

297
D’addició

«58.3. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les 
seves competències, ha de vetllar perquè els plans d’es·
tudi de l’educació primària i secundària obligatòria 
incorporin els continguts necessaris per tal que els 
estudiants coneguin les necessitats i capacitats de les 
persones amb discapacitat i les eines que empren per a 
comunicar·se, així com, fomentar el concepte de l’ac·
cessibilitat com un valor social i universal».

302

«Article 62. Solucions alternatives

»

303
De modi�cació

«[...] normativa vigent, les AAPP han d’atorgar
d’acord amb el principi d’ajustos 



raonables podent Els 
Departaments competents en l’àmbit d’accessibilitat, 
habitatge i territori han de desenvolupar reglamentàri·
ament el concepte d’ajustos raonables i proporcionali·
tat i els criteris de la seva aplicació.»

306

«Article 66. Criteris de graduació de les sancions

307

«Article 71. Procediment sancionador

308
i addició

«71.4 Abans d

re·
querirà

sempre que això sigui possible,
En cas que no sigui possible es·

menar la irregularitat,

309
De modi�cació

«71.4. [...], l ha de 

311
De modi�cació

«[...], l ha de

312

313
De modi�cació

«Article 74. Prescripció d

74. Les infraccions i les sancions no prescriuran amb 
l’objectiu de preservar els drets de les persones amb di·
versitat funcional.» 

314
De modi�cació

«Article 74. Prescripció d

als dos anys
quatre anys cinc

als dos anys



315
De modi�cació

«Article 77. [...]

, de consulta i seguiment de les actuacions 

316
De modi�cació

«Article 78. Composició 

representin 

àmbit de l

324
D’addició

«Article 79. Funcions 

que haurà d’exer·
cir mitjançant acords sectorials i convenis de col·

laboració amb els sectors econòmics afectats

325
De modi�cació

«Article 80. Desplegament reglamentari

Reglamentàriament es regularà la composició, les fun·
cions i l’organització del Consell per a la Promoció i 
de l’Accessibilitat, d’acord amb allò establert en el pre·
sent Títol i tenint en compte la normativa sobre òrgans 
col�legiats de la Generalitat. Pel que fa a la composi·
ció, es tindrà en compte en el desenvolupament regla·
mentari, el respecte i l’impuls des de l’administració, 

de la singular pluralitat d’entitats que hi ha al país, 
afavorint al màxim la participació dels diversos col·
lectius de persones amb diversitat funcional.»

334
D’addició

«3. [...] incorporar les determinacions esmentades. La 
modi�cació s’ha d’aprovar inicialment en el termini 
màxim de quatre mesos des de la presentació de la se·
va sol�licitud i 

ò r g a n   
c o mpe t e n t  e n  ma t è r ia  d e  pr o mo c ió  d

335
D’addició

«3. Per al desenvolupament de la funció inspectora 
prevista en l’apartat anterior la Generalitat de Cata·
lunya haurà de preveure el seu desenvolupament en un 
pla d’inspecció general on consti de manera publici·
tada els indicadors objectius a valorar per part de la 
inspecció. Aquests indicadors i objectius hauran de ser 
consensuats amb el sector i les entitats en el marc dels 
grups de treball contemplats en la llei.»

340
D’addició

«Disposició addicional Dotzena. Acords sectorials del 
Govern amb els agents

El Govern durà a terme els acords sectorials a què fa 
referència aquesta llei, per tal d’impulsar la seva apli·
cació amb els consens dels agents implicats».



342
D’addició

Els conceptes de «ajustos raonables», «solucions alter·
natives» i «proporcionalitat» únicament seran aplica·
bles a serveis i edi�cacions prèvies a l’entrada en vigor 
del Codi d’Accessibilitat de l’any 1995, on un informe 
tècnic justi�qués la impossibilitat d’adequar·se de ma·
nera satisfactòria als paràmetres establerts per a un 
espai o servei accessible; i sota uns mecanisme d’ins·
pecció / certi�cació més rigorosos que en casos d’obra 
nova a la � de garantir la utilització d’aquests espais /
serveis per la major part de la ciutadania possible.

343
D’addició

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya in·
clouran una partida destinada a l’acompliment íntegre 
de la present llei.

344
D’addició

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya con·
templaran una partida destinada a la creació d’un 
Fons de Finançament Municipal per al desenvolupa·
ment i actualització dels plans d’accessibilitat.

345
D’addició

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya con·
templaran una partida destinada al reforç de la tasca 
inspectora i de control que pertoca als ajuntaments.

346
D’addició

El Govern de la Generalitat de Catalunya promourà 
com a generador d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, 
així com a motor d’activitat econòmica, el turisme ac·
cessible.

347
D’addició

El Govern de la Generalitat de Catalunya haurà de 
tenir en consideració en el futur reglament el desen·
volupament de l’aplicació del concepte d’adaptació 
funcional a l’interior dels habitatges i zones comunes 
existents en consonància amb la necessitat de políti·
ques de suport a la rehabilitació, regeneració i reno·
vació urbanes.

348
D’addició

Totes les lleis que emanin del Parlament de Catalunya 
s’adaptaran a lectura fàcil.

349
D’addició

El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà 
dins el futur reglament la �gura de l’assistent perso·
nal com a paradigma de l’autonomia personal i vida 
independent.

352
D’addició

« , amb l’excepció 
d’aquells espais urbans creats amb posterioritat a la 
data d’aprovació del Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novem·
bre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’ac·
cessibilitat.



353
D’addició

, amb l’excepció d’aquells 
edi�cis obligats al compliment del Decret 135/1995, de 
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de su·
pressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi i construïts amb posterioritat a la data de la seva 
aprovació».

354

355

356

357
D’addició

«4.bis. Es modi�ca l

Art. 91.1. Són subjectes responsables de les infracci·
ons que tipi�ca la present llei les persones físiques o 
jurídiques titulars dels serveis o establiments socials i 
els gestors i directius dels mateixos. També poden ser 
responsables les persones que assumeixin les funcions 
d’administració, gerència, direcció o responsabilitat 
en algun àmbit concret del servei així com les perso·
nes que en l’exercici directe de les seves competències 
professionals especí�ques duguessin a terme alguna de 
les conductes tipi�cades com a infracció en la present 
llei.»

358
D’addició

«6. Es modi�ca l

raonable ateses 
les circumstàncies.

si escau per la normativa vigent.»

359
De modi�cació

«7. Es modi�ca l

) Obstaculitzar·ne la llibertat de moviments o el con·
tacte amb l’exterior, llevat de casos de prescripció fa·
cultativa o ordres de les autoritats.»

366
D’addició

«Disposició �nal 3a. bis). Autorització per a l’aprova·
ció de textos refosos

1. Amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica i el 
coneixement estricte de la llei, s’autoritza el Govern 
perquè, en el termini de sis mesos a comptar de l’en·
trada en vigor d’aquesta llei, aprovi tants textos refosos 
com calguin per a incorporar les modi�cacions que 
conté aquesta llei.

2. Els textos refosos han de comprendre la regularit·
zació, l’aclariment, l’harmonització i l’homogeneïtza·
ció terminològica dels textos legislatius que modi�ca 



aquesta llei, especialment en els àmbits de territori, 
habitatge i mobilitat».

367
D’addició

«Disposició �nal tercera bis, de modi�cació del punt 
2 de l’article 8 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

I, igualment, d’una persona experta en matèria d’ac·
cessibilitat, a proposta del Consell de Promoció de 
l’Accessibilitat i vinculada a cada territori en concret.»

368
De modi�cació

«[...] conseller o consellera del Departament compe-
tent en matèria de promoció d

que obligatòriament es duran a 
la pràctica

369
De modi�cació

«[...] de la promoció de l
garantir

370
De modi�cació

«[...] de les persones amb diversitat funcional

371

«[...] encara hi ha persones amb 

372
De modi�cació

«[...] de la norma d del disseny 
universal i de l’autonomia personal

374
De modi�cació

«[...], foment i difusió necessàries que garanteixin

375
De modi�cació

«[...] condicions d universal

376
De modi�cació  addició

«[...] els requisits i les condicions que garanteixin
Per tant, es de�neixen i s’es-

tableixen sense ambigüitats els requisits i les condici-
ons que tenen per tal d’assolir els objectius establerts a 
la Convenció de les Nacions Unides i a la llei de l’Estat 
espanyol 51/2003, de 2 de desembre


