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Departament de Benestar Social i Família 

Observació 115.07.201410.26 

Bon dia, 

Us agraïm la integració de gran part de les observacions presentades pel nostre departament. Tanmateix pensen que és important reiterar l'observació 
6.10 respecte l'article 44.4, en la qual proposàvem que per obtenir les llicènci.es i autoritzacions els establiments en immobles catalogats o declarats 
d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat activitats recreatives o d'espectacles públics, cal acreditar prèviament que s'ha assolit la 
màxima adequació possible a les condicions d'accessibilitat sense incomplir la normativa específica reguladora d'aquests immobles. 

Així mateix, Com que potser el redactat proposat pot donar lloc a dubtes pel que fa a quina normativa ens referíem, proposem un redactat alternatiu 
que, tal vegada, facilita la interpretació: 

"c) Acreditar que s'han assolit les condicions d'accessibilitat possibles respectant la normativa de protecció del patrimoni cultural reguladora d'aquests 
immobles". 

Justificació: 

Per una banda, el Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, en matèria d'accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat estableix als criteris generals d'aplicació del Document Bàsic de 
Seguretat d'ús i Accessibilitat (DB-SUA) que: . , .' ~ . . 
"Es poden utilitzar altres solucions diferents de les que conté aquest DB1; en aquest cas, s'ha de seguir el procediment que estableix l'~'¡cle 3:=teICTE, 
i documentar en el projecte el compliment de les exigències bàsiques".(entre elles, la d'accessibilitat) "Quan l'aplicacip ge les cQndicion~'aq~t DB 
en obres en edificis existents no sigui tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb el grau de protecció, e~ode~plicar 
les solucions alternatives que permetin la màxima adequació possible a les condicions esmentades. En la documentació final de l'obra ~a dè:¡uedar 
constància de les limitacions a l'ús de l'edifici que puguin ser necessàries com a conseqüència del grau final d'adequació assolit i que ha'§in de t~nir en .. 
compte els titulars de les activitats", --~ 

Per altra banda, el Projecte de Llei d'Accessibilitat, que es troba en els últims tramits parlamentaris, estableix que: 

Article 16. Edificis de valor historicoartístic 
0'. _-.: 

Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural d'interès nacional o inclosos a catàlegs municipals o plans especials de protecciÓ ptr raó~1 $eu 
particu""lar valor historicoartístic, poden adoptar aquelles so...,lucions alternatives que permetin assolir les millors condicions d'accessibHitalposmes 

- "y.!.'t". ~..." 
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sense incomplir la normativa específica reguladora d'aquests béns i han d'incorporar els elements de millora de l'ús que no al..,terin el seu caràcter o els 
valors pels quals van ser pro..,tegits. 

Així doncs, tant la normativa vigent actualment (Codigo Técnico de la Edificación) com la de propera aprovació (Llei d'Accessibilitat) preveuen que els 
edificis de valor històricoartístic han de complir aquelles solucions alternatives per assolir les condicions possibles d'accessibilitat que no incompleixin la 
normativa de protecció del patrimoni cultural, deixant-ne contància en la documentació tècnica que han de presentar per obtenir la llicència per ta.! que 
l'Administració pugui valorar l'adequació de les mesures proposades i , si escau, requerir l'adopció de les mesures adients. 

Ben cordialment, 

J\ 

1108 10. 
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