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TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI
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Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt

Al Preàmbul
«[...] de la norma d’acord amb els principis de proporcionalitat i d’ajustos raonables del disseny universal i de
l’autonomia personal.[...]»

Projecte de llei d’accessibilitat

5

Tram. 200-00002/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 55247; 55260; 55268; 55269 i
55859; 55273; 55276; 55277 / Admissió a
tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar,
Família i Immigració, 18.02.2014

Al Preàmbul apartat IV
«[...], foment i difusió necessàries per aconseguir que
garanteixin la implementació d’unes condicions [...]»

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 55247)

A la Mesa del Parlament

Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

«[...] de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per fer efectiu garantir el principi d’igualtat [...]»
Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt

«[...] de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda diversitat funcional.[...]»

7

Esmena núm. 7
De supressió
Grup Mixt

«[...] els requisits i les condicions necessaris per aconseguir que garanteixin un entorn global accessible. Per
tant, es defineixen i s’estableixen sense ambigüitats els
requisits i les condicions 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. Aquest títol s’estructura [...]»
Esmena núm. 8
De supressió i addició
Grup Mixt

Al Preàmbul apartat IV
«[...], el manteniment i la targeta d’aparcament per a
persones amb discapacitat diversitat funcional. [...]»

Esmena núm. 3
De supressió
Grup Mixt

9

Al Preàmbul
«[...] encara hi ha persones amb discapacitat, física,
sensorial i/o intel·lectual, gent gran, o amb altra tipus
de diversitat funcional, que viuen [...]»

3.01.01.

«[...] condicions d’accessibilitat adequades universal
sens perjudici de les competències [...]»

8

Al Preàmbul

3

Esmena núm. 6
De supressió i addició
Grup Mixt

Al Preàmbul apartat IV

Al Preàmbul

2

6

Al Preàmbul apartat IV

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a
l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram.
200-00002/10).

1

Esmena núm. 5
De supressió i addició
Grup Mixt

Esmena núm. 9
De supressió i addició
Grup Mixt

Al Preàmbul apartat IV
«[...] quan hi resideixin persones amb discapacitat diversitat funcional que ho requereixin. [...]»

Tramitacions en curs

3
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b) Disseny per a tothom

Esmena núm. 10
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és:
a) Establir les condicions els criteris d’accessibilitat
necessàries universal i disseny per a tothom perquè
els espais d’ús públic i privat, els edificis, els mitjans
de transport, els productes, els serveis i els processos
de comunicació permetin 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.»

11
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Esmena núm. 11
De supressió
Grup Mixt

Disseny d’entorns, productes, serveis, processos, objectes, instruments o eines que garanteix que aquests
puguin ser utilitzats per totes les persones per tothom i
de manera transversal tot seguint els criteris universals
de disseny per a tothom, únic garant que en puguin fer
ús totes les persones, de totes les edats, sexes, cultures,
malalties en la major mesura possible, sense necessitat
d’adaptació. El disseny universal no exclou els productes de suport per a grups particulars de persones amb
discapacitat quan es necessitin.»

15

Esmena núm. 15
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

«Article 1. Objecte

c) Barreres

L’objecte d’aquesta llei és:

Impediments, traves o obstacles que limiten impedeixen la interacció i l’accés a l’entorn físic, el transport,
els productes, els serveis, la informació i les comunicacions de les persones. La conseqüència immediata
és la limitació de les seves activitats quotidianes, alhora que provoquen situacions discriminatòries.»

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat d’acord amb les directrius internacionals i estatals.»

12

Esmena núm. 12
De supressió i addició
Grup Mixt

16

«Article 1. Objecte

Esmena núm. 16
De supressió
Grup Mixt

L’objecte d’aquesta llei és:

«Article 3. Conceptes generals

c) Promoure la utilització de productes de suport que
permetin millorar garanteixin la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn diversitat funcional.»

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

13

c) Barreres
a. Barreres arquitectòniques:
Impediments, traves o obstacles físics que limiten o
impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.»

Esmena núm. 13
De supressió
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals

17

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Accessibilitat
Conjunt de característiques que han de reunir els entorns, processos, productes i serveis, així com els objectes o instruments, les eines i els dispositius, per ser
comprensibles i utilitzables per totes les persones, amb
condicions de seguretat i comoditat i de la forma més
autònoma i natural possible.»

14

Esmena núm. 14
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
3.01.01.

Esmena núm. 17
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
c. Barreres actitudinals:
Actituds o omissions que directament o indirectament
generen una situació discriminatòria en obstaculitzar
no garantir el gaudi dels drets de la persona amb discapacitat diversitat funcional en igualtat de condicions
respecte a una altra en situació anàloga, la qual cosa
els impedeix mantenir relacions normalitzades amb la
resta de la societat.»

Tramitacions en curs
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b.2 Discapacitat Diversitat funcional auditiva: manca
total o parcial per percebre les formes acústiques. Es
consideren persones sordes les que presenten discapacitat diversitat funcional auditiva.

Esmena núm. 18
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals

b.3 Sordceguesa: combinació de discapacitat diversitat funcional visual i auditiva, en diferents graus, que
comporta dificultats a la comunicació, al desplaçament i a l’accés a la informació.»

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat diversitat funcional
Persones que presenten deficiències o disfuncions físiques, sensorials, intel·lectuals o mentals a llarg termini
diversitat funcional que, en interaccionar amb diverses barreres, veuen limitada la seva participació plena
i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la
resta de persones.»

19

Esmena núm. 19
De supressió i addició
Grup Mixt

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat
a. Discapacitat Diversitat funcional física: Discapacitat que dificulta o impedeix la mobilitat o moviment
del cos, o part del cos, en les activitats bàsiques de la
vida diària. S’hi inclouen les discapacitats d’origen orgànic.
b. Diversitat funcional d’origen orgànic: Discapacitat
física no motora, resultat d’una malaltia renal, cardíaca, pulmonar o hormonal que fa que una persona es
fatigui fàcilment i no pugui realitzar determinades activitats.»

Esmena núm. 21
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres

c. Discapacitat Diversitat funcional intel·lectual: funcionament intel·lectual inferior a la mitjana de la població amb pertorbació en l’aprenentatge, la maduració i
l’ajustament social. La diversitat funcional intel·lectual
i de desenvolupament és una diversitat funcional que
es caracteritza per limitacions significatives tant en el
funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, tal i com s’expressa en les habilitats adaptatives,
conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta diversitat
funcional s’origina abans dels divuit anys.»

22

Esmena núm. 22
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat

Esmena núm. 20
De supressió i addició
Grup Mixt

d. Discapacitat Malaltia mental: discapacitat Malaltia
que pateixen les persones afectades per trastorns cognitius, d’afectivitat o de conducta, que per la seva intensitat o gravetat presenten necessitats en el seu funcionament psicològic i de socialització.»

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres

23

d) Persones amb discapacitat
b. Discapacitat Diversitat funcional sensorial: Discapacitat que afecta un o més sentits a la vegada. En funció del sentit afectat es distingeixen:
b.1 Discapacitat Diversitat funcional visual: absència
o disminució decreixement de la capacitat per veure visió, que dificulta o impedeix la realització normal de
les tasques visuals, i provoca dificultats d’interacció
entre el subjecte afectat la persona afectada i el seu
entorn. Inclou la ceguesa total i la baixa visió en els
diferents graus.
3.01.01.

21

d) Persones amb discapacitat

«Article 3. Conceptes generals

20
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Esmena núm. 23
De supressió
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat
f) Itinerari de vianants
c. Al transport, relaciona els diferents espais entre
aquests i amb els accessos a les infraestructures de

Tramitacions en curs
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transport, i permet l’embarcament i l’accés a la ubicació prevista a l’interior dels vehicles o material mòbil
per fer-ne ús.
Un itinerari de vianants és accessible o practicable en
els àmbits esmentats quan compleix la condició definida als punts h) o i) respectivament.»

24

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

j) Mitjans de suport
Allò que actua com a intermediari entre l’entorn i la
persona amb discapacitat, que li permet millorar la
qualitat de vida i/o incrementar l’autonomia personal.
Es classifiquen en:

c) Barreres
d) Persones amb discapacitat
g) Espai d’interacció
Àrea que permet que qualsevol persona, amb independència de les seves capacitats, pugui actuar amb plena autonomia personal amb cadascun dels elements,
instal·lacions o equipaments a què fa referència.»
Esmena núm. 25
D’addició
Grup Mixt

a. Producte de suport: instrument o dispositiu que permet a les persones amb discapacitat efectuar activitats
que sense aquesta ajuda no podrien fer o requeririen
un gran esforç per a la seva realització.
b. Suport personal: persona preparada per facilitar per
garantir l’ús dels productes i serveis la comunicació
i/o la mobilitat de les persones amb discapacitat, com
ara l’intèrpret de signes, el guia intèrpret o l’assistent
personal.
c. Suport animal: animal ensinistrat especialment per
cobrir necessitats concretes d’una persona amb discapacitat, com el gos d’assistència.

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

d. Acompanyant: persona que, voluntària i altruistament, realitza una tasca de suport personal.»

c) Barreres
d) Persones amb discapacitat

28

h) Accessible
Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals i d’interacció en
consonància amb els preceptes de l’autonomia personal, dimensionals, d’il·luminació i de comunicació que
garanteixen la seva utilització autònoma, segura i amb
comoditat per a totes les persones.»

Esmena núm. 28
D’addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat

Esmena núm. 26
De supressió
Grup Mixt

k) Ajustos raonables
Mesures d’adequació de l’ambient físic, social i actitudinal que, de forma eficaç, pràctica i sense que suposi una càrrega desproporcionada, quan es requereixin
en un cas particular, facilitin l’accessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans.»

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres
d) Persones amb discapacitat

29

i) Practicable
Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il·
luminació i de comunicació que garanteixen la seva utilització autònoma i segura per a totes les persones, tot i
que no assoleixen totes les característiques de la condició d’accessible perquè l’entorn existent no ho permet.»
3.01.01.

«Article 3. Conceptes generals

d) Persones amb discapacitat

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

26

Esmena núm. 27
De supressió i addició
Grup Mixt

c) Barreres

Esmena núm. 24
D’addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals

25
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Esmena núm. 29
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals
3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
c) Barreres

Tramitacions en curs
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d) Persones amb discapacitat

33

l) Proporcionalitat
Qualitat d’una mesura o càrrega segons la qual els costos que implica es troben justificats, atenent als criteris
següents:
a. Els efectes discriminatoris que suposa per a les persones amb discapacitat la seva no-adopció.
b. L’estructura i les característiques de la persona, l’entitat o l’organització que l’ha de posar en pràctica.

34

c) Impulsar actuacions i estratègies que permetin assolir els que garanteixin l’assoliment dels objectius
d’aquesta normativa d’una manera eficaç i completa.»

3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

35

c) Barreres
d) Persones amb discapacitat
Suports específics destinats a prevenir o compensar els
desavantatges o les dificultats especials que tenen les
persones amb discapacitat en la incorporació i participació plena en els àmbits de la vida política, econòmica, educativa, cultural i social.
Els tipus de mesures d’acció positiva seran els que estableix la LIONDAU.»
Esmena núm. 31
De supressió i addició
Grup Mixt

5.1. Correspon als municipis:
c) Establir i coordinar els serveis de transport públic
adaptat i especial per a aquells ciutadans que no poden
fer servir el transport públic ordinari o que no comptin
amb un itinerari de transport accessible.»

36

Esmena núm. 36
D’addició
Grup Mixt

«Article 5. Competències dels ens locals
5.2. Correspon als ens locals supramunicipals:

«Article 3. Conceptes generals
3.2. Reglamentàriament s’han d’establir les especificacions concretes que han de tenir els entorns, processos, productes o serveis per ser accessibles o practicables, així com els criteris per determinar els ajustos
raonables, quan siguin necessàries en un cas particular, que siguin exigibles en funció de les circumstàncies que concorrin.»
Esmena núm. 32
De supressió i addició
Grup Mixt

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 permanent o puntual o que no comptin amb un itinerari de
transport accessible.»

37

Esmena núm. 37
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 8. Condicions d’accessibilitat als espais urbans existents

«Article 4. Competències de l’Administració de la Generalitat
4.1. Correspon a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya exercir les competències per establir garantir i implementar les condicions d’accessibilitat adequades que permetin a les persones interactuar de manera segura i autònoma per fer efectiva la igualtat de
les persones.»
3.01.01.

Esmena núm. 35
D’addició
Grup Mixt

«Article 5. Competències dels ens locals

m) Mesures d’acció positiva

32

Esmena núm. 34
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 4. Competències de l’Administració de la Generalitat

Esmena núm. 30
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 3. Conceptes generals

31

Esmena núm. 33
D’addició
Grup Mixt

«Totes les referències que es facin al llarg d’aquesta llei on es digui «departaments corresponent/s,
competent/s o que tinguin la competència; s’hi haurà
d’afegir al darrera que i que el reglament ho especificarà degudament.»

c. La possibilitat d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda.»

30
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Els espais urbans d’ús públic considerats existents
d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera, i també les respectives instal·
lacions de serveis i mobiliari urbà, s’han d’anar adaptant segons les determinacions del pla d’accessibilitat
municipal elaborat per l’ens local i, en tot cas, les intervencions que es facin han de complir amb els ajustos raonables garantir l’accessibilitat que permetin a
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les persones amb diversitat funcional fer-ne ús en les
mateixes condicions a la resta de la població i els terminis que estableixi aquesta llei i el decret que la desplegui.»

38

9.1. Als espais naturals, allà on es desenvolupin activitats destinades a l’ús públic, s’han de preveure itineraris i serveis accessibles, en els casos i de la forma que
sigui tècnicament possible, de manera que es combini
el respecte al medi ambient amb el dret de totes les
persones a gaudir de la naturalesa.
9.2. Els ens i organismes encarregats de la seva gestió
han d’elaborar plans municipals d’accessibilitat que indiquin i planifiquin les mesures a adoptar per adaptar
gradualment en el temps mínim imprescindible els espais d’ús públic.»
Esmena núm. 39
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 10. Elements d’urbanització i mobiliari urbà
10.1. Els elements d’urbanització i mobiliari urbà que
s’instal·lin a la vialitat i als espais lliures d’ús públic,
han de complir les condicions d’accessibilitat establertes a la normativa, respectant garantint sempre la zona
d’itinerari accessible.»

40

Esmena núm. 41
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de
nova construcció

Esmena núm. 38
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 9. Condicions d’accessibilitat als espais naturals d’ús públic

39
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Esmena núm. 40
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de
nova construcció
13.1. Els edificis i establiments de nova construcció
d’ús públic, tant de titularitat pública com privada,
han de disposar d’itineraris accessibles han de garantir l’accessibilitat per tal que comuniquin els diferents
espais d’ús públic entre aquests i la via pública. Els
espais d’ús públic han de reunir garantir condicions
d’l’accessibilitat suficients perquè les persones amb
discapacitat puguin fer ús de les activitats que s’hi desenvolupin de forma autònoma i en igualtat de condicions similars a la resta de persones usuàries. Els espais d’ús privat han de reunir les condicions garantir
l’d’accessibilitat reglamentàriament establertes en els
casos que es determinin establert al Decret 135/1995,
de 24 de març.»

13.2. Els edificis de nova construcció d’ús privat diferents d’habitatge han de disposar d’itineraris accessibles que permetin garantir la connexió dels elements
privatius amb la via pública i amb les dependències
d’ús comunitari que estan al seu servei.»

42

Esmena núm. 42
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de
nova construcció
13.3. Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge, plurifamiliar o unifamiliar, han de disposar
d’itineraris accessibles que permetin garantir la connexió entre la via pública, l’entrada a cada habitatge i les
dependències i zones d’ús comunitari que estan al seu
servei, mitjançant itineraris accessibles. En el cas dels
habitatges unifamiliars i en els edificis plurifamiliars
que reglamentàriament s’estableixin, l’itinerari accessible que connecti la via pública amb l’entrada a l’habitatge es pot substituir per la previsió d’espai suficient
ha de reunir condicions d’accessibilitat obligatòries
que permeti en el futur la instal·lació dels productes
de suport necessaris per disposar-ne. Els conjunts residencials formats per habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de complir les seves zones
comunes.»

43

Esmena núm. 43
D’addició
Grup Mixt

«Article 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de
nova construcció
13.4. Els habitatges nous han de complir les condicions d’accessibilitat i mobilitat obligatòries que estableixen les normatives d’habitabilitat i accessibilitat
per permetre a les persones amb discapacitat o amb
dificultats de mobilitat utilitzar-los i desplaçar-s’hi.»

44

Esmena núm. 44
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 13. Condicions d’accessibilitat als edificis de
nova construcció
13.5. Els complexos formats per un conjunt d’edificis
connectats entre si han de tenir itineraris accessibles
per garantir l’accessibilitat a les persones amb discapacitat per poder transitar entre els edificis.»

3.01.01.
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gent o a altres programes establerts de vida independent, sempre que tinguin com a finalitat la protecció a
les persones amb discapacitat diversitat funcional.

Esmena núm. 45
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat diversitat funcional
14.1. En les programacions anuals dels habitatges de
promoció pública, així com els projectes d’habitatges
de qualsevol altre caràcter que es construeixin, promoguin o subvencionin per les administracions públiques
o entitats del sector públic, s’ha de reservar un percentatge no inferior al que s’estableix al 4% del nombre
total tal i com s’estableix a la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids o normativa que
la modifiqui o substitueixi, per ser ocupat per persones
amb discapacitat i/o mobilitat reduïda.»

46

Esmena núm. 46
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat
14.2. Els promotors privats d’habitatges de protecció
oficial han de reservar, en els projectes que presentin
per a la seva aprovació, un percentatge no inferior al
4% del nombre total, tal i com s’que estableix a la Llei
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids o normativa que la modifiqui o substitueix, a
excepció dels habitatges per a ús propi, promoguts per
cooperatives o comunitats de propietaris.»

47

Esmena núm. 47
D’addició
Grup Mixt

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat
14.3 Els habitatges de protecció oficial de compra, que
formin part de la reserva per a persones amb diversitat funcional, es deixarà inacabada l’obra fins a l’adjudicació final de l’habitatge per tal de finalitzar-la
d’acord amb les necessitats del beneficiari final.»

48

Esmena núm. 48
De supressió i addició
Grup Mixt

14.5. Els col·lectius de persones amb discapacitat diversitat funcional han de disposar de la informació adequada i necessària de l’oferta disponible d’habitatges
reservats i dels seus procediments de gestió i adquisició.»

49

Esmena núm. 49
D’addició
Grup Mixt

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat
14.6 En el cas d’edificis 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 funcionament tant d’ascensors com altres mesures que garanteixin les mesures d’accessibilitat dels veïns i veïnes
amb diversitat funcional.»

50

Esmena núm. 50
D’addició
Grup Mixt

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat
14.6 Les administracions públiques promouran programes de permuta d’habitatge per tal que els habitatges reservats per a persones amb diversitat funcional,
que no hagin estat ocupats seguint els criteris d’adjudicació, puguin ser permutats per habitatges de persones
amb diversitat funcional que, per discapacitat sobrevinguda o per agreujament de les seves afectacions, no
tinguin en els seus habitatges les condicions necessàries per a poder viure de la forma més autònoma possible.»

51

Esmena núm. 51
De supressió
Grup Mixt

«Article 15. Condicions d’accessibilitat als edificis
existents

«Article 14. Reserva d’habitatges per a persones amb
discapacitat
14.4. Els requisits per accedir als habitatges reservats
a persones amb discapacitat diversitat funcional es determinen reglamentàriament i, en cas que s’esgoti el
termini establert sense sol·licituds suficients per cobrir
l’oferta, podran ser adquirits per entitats públiques o
privades sense afany de lucre en el termini previst, per
destinar-los a l’ús social d’habitatges d’acolliment residencial d’acord amb la cartera de serveis socials vi3.01.01.

Núm. 267

15.1. Els edificis i establiments considerats existents
d’acord amb l’establert a l’apartat 2 de la disposició
transitòria tercera, han d’assolir progressivament les
condicions d’accessibilitat que permetin a les persones amb discapacitat accedir-hi i fer-ne ús, sempre que
sigui tècnicament i econòmicament viable d’acord amb
el principi d’ajustos raonables.»
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específica reguladora d’aquests béns i han d’incorporar
els elements de millora de l’ús que no alterin el seu
caràcter o els valors pels quals van ser protegits.»

Esmena núm. 52
D’addició
Grup Mixt

«Article 15. Condicions d’accessibilitat als edificis
existents
15.4. Els edificis i establiments existents que siguin
objecte d’actuacions d’ampliació i/o reforma que afectin un percentatge de la superfície inicial superior al
reglamentàriament establert, o que siguin objecte de
canvi d’ús, d’activitat o de titularitat, han de realitzar
obligatòriament les obres necessàries per adequar-se a
les condicions d’accessibilitat que es determinin reglamentàriament per a cada supòsit, en funció de l’ús, la
superfície i la intervenció.»

53

Esmena núm. 53
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 15. Condicions d’accessibilitat als edificis
existents
15.6. Els elements existents dels edificis a ampliar o
reformar que per assolir la condició d’accessible requereixin mitjans tècnics o econòmics desproporcionats, han de ser almenys practicables com a mínim
s’han de buscar solucions que permetin l’accessibilitat
necessària. En els casos que aquesta condició tampoc
sigui possible, es poden admetre, per a determinats
usos, aquelles solucions que permetin la màxima accessibilitat possible.»

54

Esmena núm. 54
De supressió i addició
Grup Mixt

15.7. Els edificis que s’hagin construït o reformat segons les condicions que estableix el Decret 135/1995,
de 24 de març, es considera que reuneixen unes condicions d’accessibilitat suficients necessària per complir
la present llei, sempre que es facin les modificacions
addicionals que reglamentàriament es determini per
garantir que no es discrimina ningú per motius de discapacitat.»

Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural
d’interès nacional o inclosos a catàlegs municipals o
plans especials de protecció per raó del seu particular
valor historicoartístic, poden adoptar aquelles solucions
alternatives que permetin assolir les millors condicions
d’accessibilitat possibles sense incomplir la normativa

Esmena núm. 56
De supressió
Grup Mixt

«Article 17. Condicions d’accessibilitat als edificis
plurifamiliars
17.1. Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on
resideixin persones amb discapacitat o majors de setanta anys han de tenir les condicions d’accessibilitat
adequades a les seves necessitats i tècnicament possibles per poder accedir a llurs habitatges, comunicar-se
i interactuar amb l’accés a l’edifici, i correspon a la comunitat de propietaris, o a la persona propietària única
de l’edifici, realitzar i sufragar les actuacions i obres
d’accessibilitat mínimes necessàries.»

57

Esmena núm. 57
D’addició
Grup Mixt

«Article 17. Condicions d’accessibilitat als edificis
plurifamiliars
17.4 La comunitat de propietaris té l’obligació de realitzar i sufragar les actuacions i obres d’accessibilitat
necessàries per tal de facilitar a les persones amb diversitat funcional o més grans de 70 anys, que hi visquin, 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.»
Esmena núm. 58
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 18. Conceptes generals
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
d) Transport adaptat: mitjà de transport accessible i/o
assistit amb el suport personal necessari, que té com
a objecte el trasllat de persones amb discapacitat i/o
dependència que no poden fer ús del transport públic
ordinari i que presenten tenen mobilitat reduïda i/o necessitat d’acompanyant.»

59

Esmena núm. 55
De supressió
Grup Mixt

«Article 16. Edificis de valor historicoartístic

3.01.01.

56

58

«Article 15. Condicions d’accessibilitat als edificis
existents

55

Núm. 267

Esmena núm. 59
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 19. Condicions d’accessibilitat al transport
públic
19.3. Els mitjans de transport públic discrecional han
de tenir accessibles les infraestructures i un percentatge d’unitats i la totalitat de la flota i complir les condicions mínimes d’accessibilitat que es determinin garanteixin l’ús per part de tota la ciutadania.»
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Esmena núm. 60
D’addició
Grup Mixt

«Article 19. Condicions d’accessibilitat al transport
públic
19.4. Els proveïdors del servei de transport públic han
de formar, amb caràcter obligatori, el personal tant
en el tracte adequat com en la utilització dels mitjans
de suport vers les persones amb discapacitat diversitat
funcional.»

61

Esmena núm. 61
De supressió i addició
Grup Mixt

21.1. Les administracions públiques competents en
l’àmbit del transport públic a Catalunya han d’elaborar
i mantenir actualitzat un pla d’implantació progressiva de l’accessibilitat i la utilització amb seguretat dels
transports públics col·lectius, tant del material mòbil
com de la infraestructura necessària. Aquest pla ha de
preveure la progressiva substitució o adaptació del material mòbil existent, la realització de les obres necessàries i obligatòries per adaptar els edificis i les infraestructures a les preceptives autoritzacions de les lleis
sectorials aplicables, i l’adopció de mesures per dotar
els serveis de les condicions suficients per garantir la
igualtat de les persones usuàries sense discriminacions per motius de diversitat funcional discapacitat física, sensorial o intel·lectual.»
Esmena núm. 62
De supressió
Grup Mixt

«Article 21. Adaptació de les infraestructures i material mòbil existent
21.2. Sens perjudici del que s’estableix a la normativa sectorial corresponent, s’han d’establir terminis
màxims per adaptar o substituir el material mòbil, les
infraestructures i els serveis dels diferents mitjans de
transport públic, així com el percentatge mínim de taxis accessibles per cobrir les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.»

63

tothom i s’adoptin sistemes que permetin a les persones
amb discapacitat visual identificar dades essencials per
a la seva utilització segura, com ara la caducitat de productes peribles. Concretament els productes perillosos,
així com els alimentaris, han de disposar d’un etiquetatge, o de sistemes alternatius d’accés a la informació,
que permetin a les persones amb diversitat funcional,
identificar dades essencials per a la seva utilització segura, com la seva composició, o la data de caducitat.»

64

Esmena núm. 63
De supressió i addició
Grup Mixt

23.3 Reglamentàriament s’establiran els sistemes més
adequats per garantir a les persones amb diversitat
funcional visual o sord-segues, l’accés a la informació
sobre els prospectes dels productes farmacèutics i la
seva data de caducitat.»

65

26.1. Els prestadors de serveis han de proporcionar a les
persones usuàries que ho requereixin informació accessible referent als seus serveis, utilitzant mitjans i sistemes
adequats, i han de tenir disponible la informació més rellevant en format de lectura fàcil, braille i lletra ampliada.»

66

Esmena núm. 66
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic
26.2. Els prestadors de serveis, que, per les característiques de l’activitat, han de disposar d’una proporció de
places, unitats o elements accessibles, han de preveure els
mecanismes de gestió adequats per garantir que aquestes
places o elements restin disponibles per a les persones a
qui van adreçades fins que no s’hagi esgotat la resta de
l’aforament o la capacitat de l’establiment, i han d’oferir
unes condicions d’accés i uns preus a les persones amb
mobilitat reduïda diversitat funcional que no els discriminin negativament en la utilització del servei.»

67

23.2. Reglamentàriament s’han d’establir les condicions d’accessibilitat que han de tenir els productes d’ús
públic per facilitar el seu ús a les persones amb discapacitat i les mesures perquè, progressivament, els productes de consum incorporin criteris de disseny per a

Esmena núm. 65
D’addició
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic

«Article 23. Condicions d’accessibilitat dels productes

3.01.01.

Esmena núm. 64
D’addició
Grup Mixt

«Article 23. Condicions d’accessibilitat dels productes

«Article 21. Adaptació de les infraestructures i material mòbil existent

62

Núm. 267

Esmena núm. 67
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic
26.3. L’exercici del dret d’admissió no es pot utilitzar
per impedir, restringir o condicionar l’accés de cap persona per motius de discapacitat diversitat funcional.»
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Esmena núm. 68
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic
26.4. Els prestadors de serveis de nova creació han de
garantir les condicions d’accessibilitat perquè tothom
pugui fer-ne ús i no es discriminin les persones amb
discapacitat diversitat funcional.»

69

26.5. Els prestadors de serveis existents han d’adoptar
les mesures necessàries perquè progressivament s’assoleixin les millors condicions d’accessibilitat possibles d’acord amb el principi d’ajustos raonables.»
Esmena núm. 70
De supressió
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic
26.6. Els mitjans de comunicació audiovisuals han
d’incorporar gradualment els sistemes d’audiodescripció, subtitulació i interpretació en llengua de signes, si
escau, per fer accessible la seva programació.»

71

Esmena núm. 71
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 27. Formació del personal d’atenció al públic
27.1. Les administracions públiques han de preveure
la formació necessària perquè el personal d’atenció al
públic dels serveis que ofereixen o que en depenen tingui els coneixements adequats per dirigir-se i donar
suport a les persones amb discapacitat diversitat funcional.
27.2. Els serveis d’ús públic que disposin de plans de
formació per al personal d’atenció al públic, han d’incloure la formació relativa a l’atenció a les persones
amb discapacitat diversitat funcional i la utilització
dels productes de suport que tinguin disponibles.»

72

Esmena núm. 72
De supressió i addició
Grup Mixt

73

Esmena núm. 73
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 29. Conceptes generals
b) Llenguatge: aquest terme inclou tant el llenguatge
oral com la llengua de signes i altres formes de comunicació no verbal. Es consideren:
a. Llengües orals: els sistemes de comunicació verbal
que tenen transcripció escrita, propis d’una comunitat
de persones. Són les llengües utilitzades per les persones amb discapacitat diversitat funcional auditiva i
sordcegues que es comuniquen oralment.
c) Mitjans de suport a la comunicació oral: mètodes
específics per estimular l’audició i recursos tecnològics emprats per les persones amb discapacitat diversitat funcional auditiva i sordcegues que permeten
l’accés a l’audició, la comprensió i l’expressió verbal i
escrita de la llengua oral. Inclouen audiòfons, implants
auditius, emissores FM, bucle o anella magnètics, subtitulat i lectura labial.
d) Productes de suport a la comunicació visual: mètodes específics per facilitar a la persona amb deficiència visual la percepció i la comprensió de la informació visual. S’inclouen els productes següents:
b. Productes de suport que transformen la informació
visual en llenguatge sonor: qualsevol ajut (inclou dispositius, equips, instruments, tecnologies, software)
que transforma en llenguatge sonor la informació visual, facilitant a la persona amb discapacitat diversitat
funcional visual l’accés a aquesta.
c. Productes de suport que transformen la informació
visual en informació tàctil: qualsevol ajut (inclou dispositius, equips, instruments, tecnologies, software)
que transforma en informació tàctil la informació visual, facilitant a la persona amb discapacitat diversitat
funcional visual l’accés a aquesta.»

74

Esmena núm. 74
D’addició
Grup Mixt

«Article 29. Conceptes generals

«Article 28. Dret a rebre atenció personalitzada
El personal d’atenció al públic ha de prestar orientació i
ajut personalitzat a les persones amb discapacitat en cas
que ho sol·licitin i es requereixi per utilitzar el servei
3.01.01.

El personal d’atenció al públic, especialment en establiments 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 requereixi per utilitzar el servei.»

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

Esmena núm. 69
De supressió
Grup Mixt

«Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis
d’ús públic

70

Núm. 267

g) Materials de Lectura Fàcil: Materials elaborats a
partir de les directrius internacionals d’Inclusion Europe i de l’IFLA, les quals promouen la simplificació
de textos amb l’objectiu de fer-los accessibles a tota la
ciutadania. Un llenguatge planer i directe, un contingut adequat als coneixements dels destinataris i un dis-
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seny que harmonitzi contingut i forma identifiquen els
textos de Lectura Fàcil.»

75

Esmena núm. 75
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 30. Drets de les persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen en llengua oral Ús de la llengua oral»

76

Es reconeix la llengua de signes catalana com a llengua de les persones sordes, amb discapacitat diversitat
funcional auditiva o sordcegues, signants a Catalunya
de conformitat amb el que s’estableix a la legislació de
la llengua de signes catalana i a la normativa d’accessibilitat que la complementi.»
Esmena núm. 77
De supressió i addició
Grup Mixt

79

32.1. El departament competent en matèria d’ensenyament ha de garantir a l’alumnat amb discapacitat
diversitat funcional sensorial, auditiva i/o visual i salut mental i/o amb dificultats lectores greus, un procés educatiu i en les condicions adients que tingui en
compte la seva diversitat funcional, ajustant l’accés a la
comunicació i el currículum a les necessitats de cada
cas que s’ajusti a les necessitats específiques de la seva
diversitat funcional, tot adequant els espais, les metodologies pedagògiques, els materials docents, els sistemes d’educació, la planificació acadèmica i les adaptacions curriculars a les necessitats de cada cas.»
Esmena núm. 78
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn
educatiu

c) Materials de lectura fàcil per a l’alumnat que tenen
dificultats lectores permanents, degudes a discapacitats cognitives o trastorns de l’aprenentatge, o bé transitòries, 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 llibres en format de Lectura Fàcil per garantir l’accés a
la lectura de tot l’alumnat.»

80

Esmena núm. 80
De supressió i addició
Grup Mixt

32.3. El departament competent en matèria d’ensenyament ha de difondre el respecte, el coneixement i
l’existència de les persones sordes que es comuniquen
en llengua oral i dels mitjans de suport a la comunicació, lingüístics i tecnològics, i establir plans de formació específics per garantir que el personal docent i els
professionals que han d’atendre els alumnes amb discapacitat diversitat funcional sensorial auditiva i visual tinguin la formació adequada.»

81

a) La informació a les famílies o tutors dels infants
sords, amb discapacitat diversitat funcional auditiva i
sordcecs sobre les modalitats educatives per a llur escolarització, perquè puguin escollir lliurement entre la
modalitat educativa oral o la bilingüe als centres que
es determinin, així com el seu ús i aprenentatge.

Esmena núm. 81
D’addició
Grup Mixt

«Article 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn
educatiu
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 serho les noves metodologies pedagògiques, tecnologies
emergents i anàlisi de situació.»

82

32.2. Els serveis públics han de garantir:

3.01.01.

Esmena núm. 79
D’addició
Grup Mixt

«Article 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn
educatiu

«Article 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn
educatiu

78

b) L’aprenentatge i l’ús del sistema de lectoescriptura
en Braille quan es valori adequat, i les adaptacions i
condicions a les aules que permetin als alumnes amb
baixa visió aprendre en sistemes de lectoescriptura visuals, d’acord amb les circumstàncies i necessitats de
l’alumnat amb discapacitat visual.»

«Article 32. Condicions d’accessibilitat en l’entorn
educatiu

Esmena núm. 76
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 31. Drets de les persones amb discapacitat diversitat funcional auditiva que es comuniquen en llengua de signes

77
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Esmena núm. 82
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 33. Relacions amb les administracions públiques i proveïdors de serveis públics
33.3. Les administracions públiques i els proveïdors de
serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitats diversitat funcional sensorial l’accés a la in-
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formació a disposició del públic, especialment la més
rellevant, mitjançant la utilització adequada de sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva,
tàctil i visual.»

83

Esmena núm. 83
D’addició
Grup Mixt

«Article 33. Relacions amb les administracions públiques i proveïdors de serveis públics
33.3. Les administracions públiques i els proveïdors de
serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitats sensorial l’accés a la informació a disposició del públic, especialment la més rellevant, mitjançant la utilització adequada de sistemes i mitjans que
combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual. Així mateix, han de promoure que textos d’interès públic
rellevants i formularis d’utilització freqüent s’ofereixin
en format de lectura fàcil i mitjans que combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual.»

84

Esmena núm. 84
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 34. Condicions d’accessibilitat als elements
d’informació i senyalització
34.2. Els estudis de seguretat i els plans d’emergències
dels espais i serveis han d’incloure els procediments
d’avís i mitjans de suport a les persones amb discapacitat diversitat funcional.»

85

Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com actes
públics, conferències, cinemes, teatres, visites guiades
o competicions esportives, han de preveure les condicions d’accessibilitat en la comunicació suficients per
al gaudiment, la comprensió i la participació, si s’escau, de les persones amb discapacitat diversitat funcional sensorial, d’acord amb el que es determini reglamentàriament segons el tipus d’activitat.»
Esmena núm. 86
D’addició
Grup Mixt

«Article 35. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en activitats culturals, esportives i altres d’ús públic.
En aplicació del que es disposa en el punt anterior, els
museus i altres equipaments i serveis culturals, com teatres, cinemes i biblioteques hauran de garantir mit3.01.01.

jançant plans d’accessibilitat específics, a més de les
mesures d’accessibilitat a l’edificació i a la comunicació, 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 comunicacions es facin en un llenguatge planer i entenedor, tenint present les pautes de lectura fàcil.»

87

Esmena núm. 87
D’addició
Grup Mixt

«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 funcional. Tots els vehicles hauran de comptar amb un “llibre de vehicle” que descrigui les mesures d’accessibilitat que incorporen, així com un manual pràctic per
a la seva utilització i reparació bàsica. El llibre haurà
d’incloure també, especificació de la periodicitat de les
revisions; que en el cas de vehicles de transport regular seran de caràcter diari, així com registre de les revisions i les incidències registrades.»

88

Esmena núm. 88
D’addició
Grup Mixt

«Article 42. Contingut dels plans

Esmena núm. 85
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 35. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en activitats culturals, esportives i altres d’ús públic.

86

Núm. 267

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 modificar 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.»

89

Esmena núm. 89
D’addició
Grup Mixt

«Article 42. Contingut dels plans
42.5 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.»

90

Esmena núm. 90
D’addició
Grup Mixt

«Article 43. Execució i revisió dels plans
43.7 La Generalitat de Catalunya de forma anual publicarà les dades d’aplicació dels plans d’accessibili-
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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.»

91

95

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

51.1. L’Administració de la Generalitat, d’acord amb
les possibilitats pressupostàries, ha de destinar en cada
exercici partides finalistes per a actuacions de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres existents.»

96

a) La de la Generalitat

52.1. Les administracions públiques han de promoure
mesures de suport i establir mesures d’acció positiva a
favor de les persones amb discapacitat diversitat funcional per a l’eliminació de les barreres.»

Esmena núm. 92
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 45. Conceptes generals
45.1. La targeta d’aparcament és el document que acredita el dret de vehicles que transporten persones amb
discapacitat diversitat funcional que en són titulars o
de vehicles de transport adaptat a aturar i estacionar
d’acord amb les condicions establertes reglamentàriament.»
Esmena núm. 93
D’addició
Grup Mixt

«Article 45. Conceptes generals
45.4 Les administracions locals planificaran accions
de seguiment i vigilància pel correcte ús de les targetes d’aparcament aplicant les mesures necessàries per
evitar-ne el frau i el mal ús, establint les sancions que
s’escaiguin.»

94

Esmena núm. 94
De supressió i addició
Grup Mixt

97

Esmena núm. 97
D’addició
Grup Mixt

«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 percebre, de comunicar-se, d’entendre, de sentir. Per assolir aquests objectius, l’escola inclusiva ha d’esdevenir
l’instrument que afavoreixi la construcció d’una societat 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.»

98

Esmena núm. 98
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 55. Intervenció administrativa en els edificis
d’habitatges

«Article 48. Competències de les administracions públiques
48.2. L’Administració local ha de concedir la targeta
d’aparcament a les persones amb discapacitat diversitat funcional que la sol·licitin i puguin ser beneficiàries d’acord amb l’article 46, perquè puguin utilitzar
les places d’aparcament reservades i gaudir dels drets
d’aturada i estacionament del vehicle. Així mateix,
l’Administració local pot establir condicions addicionals en la regulació de les places d’aparcament reservades d’ús individual.»

3.01.01.

Esmena núm. 96
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 52. Mesures de promoció

b) La de les actuacions municipals.»

93

Esmena núm. 95
De supressió
Grup Mixt

«Article 51. Ajuts
Esmena núm. 91
D’addició
Grup Mixt

«Article 43. Execució i revisió dels plans

92
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55.1. Sens perjudici de la legislació civil catalana, en
el cas que els propietaris o titulars d’un dret possessori sobre l’habitatge, o les persones amb qui conviuen, pateixin alguna discapacitat diversitat funcional
i no obtinguin l’acord de la comunitat o l’autorització
del propietari per realitzar obres d’accessibilitat, poden instar la intervenció del departament competent
en matèria de promoció de l’accessibilitat, per tal que
adopti les mesures necessàries que garanteixin els
seus drets, mitjançant el procediment i en els termes
establerts reglamentàriament. En tot cas, el procediment esmentat ha de garantir l’audiència de les persones interessades.»
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i la comunicació incorporin els continguts i les competències que garanteixin el coneixement en l’accessibilitat i el disseny per a tothom.»

Esmena núm. 99
De supressió i addició
Grup Mixt

103

«Article 56. Informació i assessorament
El departament competent en matèria de promoció de
l’accessibilitat ha de facilitar a les persones amb discapacitat diversitat funcional, agents socials i altres persones que ho requereixin, l’assessorament i la informació referent a l’àmbit de l’accessibilitat i l’adequació
dels mitjans de suport a les necessitats específiques.»

100

Esmena núm. 100
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 57. Campanyes educatives i formació
57.1. La Generalitat de Catalunya, en el marc de les
seves competències, ha de es compromet a realitzar
campanyes informatives i educatives orientades a
conscienciar de la importància d’assolir els objectius
d’accessibilitat en tots els àmbits, adreçades a la població en general i als empresaris, projectistes, dissenyadors i estudiants dels ensenyaments universitaris tècnics relacionats amb l’accessibilitat en particular, per
tal que tothom conegui les necessitats i les capacitats
així com la utilització dels aparells que utilitzen totes
les persones amb diversitat funcional. Les campanyes
educatives i de formació inclouran el personal de les
administracions i, molt especialment, els cossos de seguretat per tal d’evitar situacions que atemptin contra
la dignitat de les persones. Sobretot, les persones que
pateixin una malaltia mental, que sovint els cossos de
seguretat no saben distingir o detectar la seva malaltia
i per tant no els dóna el tracte respectuós que es mereixen.»

101

Esmena núm. 101
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 57. Campanyes educatives i formació
57.2. Les administracions públiques han de dur a terme les mesures de formació necessàries perquè els
gestors i tècnics que hi presten servei tinguin els coneixements adequats en matèria d’accessibilitat per tal
de garantir-la.»

102

Esmena núm. 102
D’addició
Grup Mixt

«Article 58. L’accessibilitat en els plans d’estudi
La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves
competències, ha de vetllar perquè els plans d’estudis
dels diferents ensenyaments universitaris i de formació professional relacionats amb el territori, l’edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis
3.01.01.
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Esmena núm. 103
De supressió
Grup Mixt

«Article 62. Solucions alternatives
Quan circumstàncies específiques no permetin que un
espai, servei o instal·lació pugui assolir el compliment
estricte de la normativa vigent sense requerir mitjans
tècnics i econòmics desproporcionats, les administracions públiques que hagin d’atorgar llicències i autoritzacions de qualsevol tipus poden acceptar solucions
alternatives. El reglament que desenvolupi aquesta llei
ha d’establir en quins supòsits i amb quines limitacions
es poden acceptar aquestes solucions alternatives i en
quins casos és preceptiu un informe favorable del departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat.»

104

Esmena núm. 104
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 64. Tipificació de les infraccions
64.1. Tenen la consideració d’infraccions lleus:
a) L’incompliment de les disposicions que obliguen a
adoptar normes internes per garantir els drets de les
persones amb discapacitat diversitat funcional en les
empreses, els centres de treball o les oficines d’atenció
al públic.
b) No adoptar les exigències d’accessibilitat i/o els
ajustos raonables que estableix aquesta llei i les normes que la desenvolupin, però que no impedeixen la
utilització de l’espai, l’equipament, l’habitatge, el mitjà
de transport o el servei per persones amb discapacitat
diversitat funcional de manera segura.
g) L’ús indegut d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat diversitat funcional.»
64.2. Tenen la consideració d’infraccions greus:
a) Els actes discriminatoris o omissions que comportin directament o indirectament un tracte menys favorable a la persona amb discapacitat diversitat funcional
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.
b) La imposició, la pressió o l’amenaça a la persona
amb discapacitat diversitat funcional o sobre altres
persones físiques o jurídiques perquè renunciïn als
seus drets, així com qualsevol acte de represàlia o venjança per l’exercici d’una acció legal en l’àmbit de l’accessibilitat.
c) L’incompliment de les exigències d’accessibilitat i/o
de les mesures d’ajustos raonables que estableix aques-
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ta llei i les normes que la desenvolupin que obstaculitzin o limitin l’accés de les persones amb discapacitat
diversitat funcional al territori, a l’edificació, als transports, als productes, als serveis i a les comunicacions.

toritats competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció o les sancions aplicades, considerant
especialment els criteris següents:

g) L’incompliment per part de les persones obligades
en tot allò que es refereix a l’elaboració dels plans especials d’actuació per a la implantació dels requisits
d’accessibilitat i la no-discriminació de les persones
amb discapacitat diversitat funcional.

i) Alteració social produïda per la realització de conductes discriminatòries i d’encalçament, l’incompliment de les exigències d’accessibilitat i d’eliminació
d’obstacles i de realitzar ajustos raonables.»

h) L’incompliment, en la proporció mínima requerida, de la reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat diversitat funcional prevista al capítol II del
títol III.
i) La comissió de la mateixa falta lleu, per tres vegades
en el termini d’un any, a excepció de les infraccions
per ús indegut de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat diversitat funcional.
64.3. Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) Tota conducta d’assetjament relacionada amb la discapacitat diversitat funcional d’una persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra els
seus drets fonamentals, contra la seva dignitat o crear
un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o
ofensiu.
d) Les accions o omissions que, en desatendre les instruccions donades per les administracions públiques,
generin situacions de riscos o danys per a la integritat
física, psíquica o per a la salut de les persones amb discapacitat diversitat funcional.
e) Les conductes qualificades com a greus quan els
seus autors hagin actuat moguts, a més, per odi o
menyspreu racial o ètnic, de gènere, orientació sexual,
edat, discapacitat diversitat funcional greu o no-possibilitat de representar-se a si mateix.
f) L’incompliment de les exigències d’accessibilitat i/o
de les mesures d’ajustos raonables que estableix aquesta llei i les normes que la desenvolupin que impedeixi
el lliure accés i la utilització segura i sense perill de les
persones amb discapacitat diversitat funcional al territori, a l’edificació, als transports, als productes, als
serveis i a les comunicacions.
g) L’incompliment per part de les persones obligades
de les normes legals sobre accessibilitat que impedeixi
o dificulti greument l’exercici dels drets fonamentals i
el gaudiment de les llibertats públiques per les persones amb discapacitat diversitat funcional.»

105

Esmena núm. 105
De supressió
Grup Mixt

106

Esmena núm. 106
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 66. Criteris de graduació de les sancions
l) Afectació a persones especialment vulnerables o
amb risc acusat d’exclusió social, com són les dones amb
discapacitat diversitat funcional, els infants amb discapacitat diversitat funcional, les persones amb més necessitats de suport per a l’exercici de la seva autonomia
o per a la presa lliure de decisions i les que pateixen
un major risc d’exclusió social per raó de la seva discapacitat diversitat funcional, així com les persones amb
discapacitat diversitat funcional que viuen habitualment al medi rural.»

107

Esmena núm. 107
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 70. Persones interessades
70.1. Les persones amb discapacitat diversitat funcional, les seves famílies i les organitzacions representatives i associacions en les quals s’integren tenen la
consideració d’interessades en aquests procediments,
d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.»

108

Esmena núm. 108
De supressió
Grup Mixt

«Article 71. Procediment sancionador
71.4. Abans d’iniciar un procediment sancionador
per infraccions relatives a l’incompliment de les exigències d’accessibilitat i/o de les mesures d’ajustos
raonables, així com a la manca de manteniment dels
elements necessaris per garantir les condicions d’accessibilitat, l’administració competent pot requerir
formalment a l’interessat perquè esmeni la irregularitat, atorgant-li un termini a tal efecte. En cas que l’interessat no compleixi amb el requeriment, s’ha d’incoar el procediment sancionador corresponent.»

«Article 66. Criteris de graduació de les sancions
66.1. Per concretar les sancions que sigui procedent
imposar i, si escau, per graduar-ne la quantia, les au3.01.01.
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Esmena núm. 109
De supressió i addició
Grup Mixt

Núm. 267

Esmena núm. 113
De supressió i addició
Grup Mixt

«Article 74. Prescripció d’infraccions i sancions

A la disposició final tercera

74.1. Les infraccions lleus prescriuen a l’any; les greus,
als tres anys, i les molt greus, als quatre anys.

«[...] En el termini de tres anys En el termini màxim d’un
any i mig des de l’entrada en vigor d’aquesta llei [...]»

74.2. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuen
a l’any; les imposades per faltes greus, als quatre anys,
i les imposades per faltes molt greus, als cinc anys.»
74.1 Les infraccions i les sancions no prescriuran amb
l’objectiu de preservar els drets de les persones amb diversitat funcional.»

110

Esmena núm. 110
De supressió i addició
Grup Mixt

78.3. El Consell està integrat per representants de
l’Administració de la Generalitat, de l’Administració
local, de les entitats que agrupen representin els diferents col·lectius de persones amb discapacitat diversitat
funcional i per experts en l’àmbit de l’accessibilitat.»
Esmena núm. 111
De supressió i addició
Grup Mixt

A la disposició final quarta
«[...] conseller o consellera del Departament competent en matèria de promoció d’accessibilitat perquè
dictin les disposicions necessàries que obligatòriament
es duran a la pràctica per desplegar i executar [...]»
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 55260)

A la Mesa del Parlament

«Article 80. Desplegament reglamentari
Reglamentàriament s’ha de regular la composició, les
funcions i l’organització del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, d’acord amb el que s’estableix en
aquest títol i tenint en compte la normativa sobre òrgans col·legiats de la Generalitat.
Reglamentàriament es regularà la composició, les funcions i l’organització del Consell per a la Promoció i
de l’Accessibilitat, d’acord amb allò establert en el present Títol i tenint en compte la normativa sobre òrgans
col·legiats de la Generalitat. Pel que fa a la composició, es tindrà en compte en el desenvolupament reglamentari, 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.»

112

Esmena núm. 114
De supressió i addició
Grup Mixt

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

«Article 78. Composició

111

114

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré,
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat del
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De l’article 1:
«Article 1. Objecte
[...]
a) [...] i els processos de comunicació per a garantir
l’autonomia [...].
b) [...]
c) [...] productes de suport que han de garantir millorar
la qualitat [...]».

Esmena núm. 112
De supressió i addició
Grup Mixt

A les disposició addicionals, transitòries, derogatòries
i finals
«Suprimir els conceptes de discapacitat i disminució i
substituir-los per diversitat funcional»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 3:
«b) Disseny per a tothom
[...] sense necessitat d’adaptació, tot maximitzant la
personalització del seu funcionament i incorporant

3.01.01.
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aquelles interfícies necessàries per interoperar amb els
productes de suport [...]».

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

De la lletra k), de l’apartat 1, de l’article 3:
«k) Ajustos raonables

De la lletra c), de l’apartat 1, de l’article 3:
«c) Barreres
[...] traves o obstacles en la interacció d’hom amb l’entorn físic, [...] comunicacions, que limiten llurs activitats quotidianes. Es distingeixen [...]».

4

9

Núm. 267

Modificacions i adaptacions necessàries i adequades
que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, 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».

10

Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

De la lletra d), de l’apartat 1, de l’article 3:

A la lletra m), de l’apartat 1, de l’article 3:

«d) Persones amb discapacitat

«m) Mesures d’acció positiva

Persones que tenen dèficits funcionals de caràcter físic,
sensorial, intel·lectual o mental a llarg termini que, [...]».

[...] cultural i social. Les mesures d’acció positiva han de
consistir en suports complementaris i normes, criteris i pràctiques més favorables. Els suports complementaris podran ser ajuts econòmics, ajuts tècnics,
assistència personal, serveis especialitzats i ajuts i
serveis auxiliars per a la comunicació. Aquestes mesures tindran naturalesa de mínims, sens perjudici
de les mesures que s’han d’establir reglamentàriament».

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De la lletra b.2, de l’apartat 1, de l’article 3:
«b.2 Discapacitat auditiva: [...]. Es consideren persones
sordes les que tenen discapacitat auditiva».

6

Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

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

«d) d. Discapacitat mental: [...] seva intensitat o gravetat tenen necessitats [...]».
Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

12

Esmena núm. 12
De modificació
GP Socialista

De la lletra b), de l’apartat 1, de l’article 5:
«b) Elaborar i aprovar [...]».

De la lletra h, de l’apartat 1, de l’article 3:

13

«h) Accessible
[...] requeriments funcionals i d’interacció –com els dimensionals, d’ubicació, d’il·luminació, d’acústica i de
comunicació– que garanteixin [...]».

8

Esmena núm. 11
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 3:

De la lletra d) d., de l’apartat 1, de l’article 3:

7

11

Esmena núm. 13
De modificació
GP Socialista

De la lletra e) de l’article 6:
«e) Mobiliari urbà: [...] vies, als parcs, als espais lliures públics i d’ús públic i a les platges, superposats [...]
bancs i altres».

Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De la lletra j) b., de l’apartat 1, de l’article 3:
«j) Mitjans de suport
b. [...] per facilitar la utilització de producte i serveis, la
comunicació [...]».
3.01.01.
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Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista
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Esmena núm. 20
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 9:

De l’apartat 3, de l’article 13:

«9.1. [...] tècnicament possible, atenent al principi
d’ajustos raonables, de manera [...]».

«13.3. [...]. En el cas dels habitatges unifamiliars i en
els edificis plurifamiliars que reglamentàriament s’estableixin, [...] que han de complir les seves zones d’ús
comunitari».

15

Esmena núm. 15
De modificació
GP Socialista

21

De l’apartat 2, de l’article 9:
«9.2. [...] indiquin i planifiquin els terminis i les mesures [...]».

16

«10.2 [...] elements d’urbanització instal·lats a la vialitat i als espais lliures d’ús públic i el mobiliari urbà [...]
reglamentàriament o en el seu defecte en el pla d’accessibilitat municipal».
Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 22
De supressió
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 14.
Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista

De l’apartat 3, de l’article 14

«11.2 [...] itineraris accessibles sempre que sigui possible, [...] o passos alternatius si escau per mantenir
[...] seguretat, d’acord amb el principi d’ajustos raonables».

24

Esmena núm. 24
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 15:

Esmena núm. 18
De modificació
GP Socialista

«15.1. [...] amb discapacitat accedir-hi i fer-ne ús, sempre que sigui tècnica i econòmicament viable d’acord
[...] i proporcionalitat. Reglamentàriament s’establiran
les condicions i els terminis per assolir-la».

De l’apartat 1, de l’article 13:
«13.1 [...] com privada han de ser accessibles i han de
disposar [...] entre aquests o la via pública».

19

22

23

De l’apartat 2, de l’article 11:

18

De l’apartat 1, de l’article 14. Nova redacció:
«14.1. Pel que fa a la reserva d’habitatge per a persones amb discapacitat es reservarà a totes les promocions d’habitatge indistintament del tipus de promoció un percentatge no inferior al que estableix la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge».

Esmena núm. 16
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 10:

17

Esmena núm. 21
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 19
De modificació
GP Socialista

25

Esmena núm. 25
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 15:

De l’apartat 2, de l’article 13:
«13.2. [...] al seu servei. Els espais d’ús privat han de
reunir les condicions d’accessibilitat reglamentàriament establertes en els casos que es determinin».

«15.2. [...]afectats per l’actuació siguin accessibles tenint en compte el principi d’ajustos raonables i proporcionalitat. Aquestes obres [...]».

26

Esmena núm. 26
De supressió
GP Socialista

De l’apartat 6, de l’article 15.

3.01.01.
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Esmena núm. 27
De modificació
GP Socialista

De l’article 16:
«[...] interès nacional o béns culturals d’interès local
per raó del seu [...] alternatives que, d’acord amb el
principi d’ajustos raonables, permetin assolir [...]».

28

Esmena núm. 28
De modificació
GP Socialista

Del títol de l’article 17. [...] edificis plurifamiliars existents».

29

Esmena núm. 29
De modificació
GP Socialista

«17.1. plurifamiliars existents, d’acord amb allò establert a l’apartat 2 de la Disposició Transitòria 3a.,
on resideixin [...] adequades a les seves necessitats,
d’acord amb el principi d’ajustos raonables, per poder
accedir [...] mínimes necessàries».
Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista

De la lletra d), de l’article 18:
«d) Transport adaptat públic: [...] transport públic ordinari i que tenen mobilitat reduïda [...]».

31

Esmena núm. 31
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 21:
« [...] edificis i les infraestructures, incloses les parades i els seus accessos, a les preceptives [...]».

32

Esmena núm. 32
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 21:
« [...] s’han d’establir reglamentàriament terminis màxims [...] mòbil existent en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta llei.
Les infraestructures i els serveis dels diferents [...] públic han de contemplar en els seus plans de modernització, inversió o reforma les actuacions necessàries
per al compliment d’aquesta llei i els terminis màxims
per dur-les a terme. Aquestes actuacions seran preceptives en el cas d’obres majors.
3.01.01.

Reglamentàriament s’establirà l’increment progressiu
del percentatge de taxis accessibles, establert en el Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es
regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de
transport per a persones amb discapacitat, per cobrir
les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda».

33

Esmena núm. 33
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un article 21 bis) que resta redactat de la
manera següent:
«Article 21 bis). Targeta d’aparcament per a persones
amb discapacitat
1. La targeta d’aparcament és el document que acredita el dret de vehicles que transporten persones amb
discapacitat que en són titulars o de vehicles de transport adaptat a aturar i estacionar d’acord amb les condicions establertes reglamentàriament.

De l’apartat 1, de l’article 17:

30

Núm. 267

Les places d’aparcament reservades són espais d’a
parcament destinats a l’ús de persones titulars
d’aquesta targeta. Aquestes places han de tenir unes
característiques, senyalització i dimensions adequades per a la seva funció i poden ser d’ús general o d’ús
individual. 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 beneficiaris 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 qualificació del grau de
discapacitat, o norma que el substitueixi, o que compleixen 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’aparcament que segueixen el model comunitari europeu uniforme establert segons la Recomanació 98/376/CE. Les persones titulars d’una targeta
d’aparcament expedida a Catalunya podran gaudir
de les facilitats d’estacionament en altres comunitats
autònomes, estats o regions 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 concessió de les places d’aparcament reservades d’ús individual en tot el territori de Catalunya.
5. L’Administració local ha de concedir la targeta
d’aparcament a les persones amb discapacitat que la
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sol·licitin i puguin ser beneficiàries d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article, perquè puguin utilitzar les places
d’aparcament reservades i gaudir dels drets d’aturada i estacionament del vehicle. Així mateix, l’Administració 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 accions de seguiment i vigilància que consideri oportunes,
per evitar l’ús indegut de les targetes d’aparcament.
6. Cada ens local que concedeixi i gestioni targetes
d’aparcament ha de tenir un registre d’aquestes targetes i ha de facilitar al departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat les dades que li siguin requerides per al seguiment i control.
7. Les targetes s’han de numerar seguint els criteris de
codificació que estableixi el departament competent en
matèria de pro-moció de l’accessibilitat de forma comuna per a tot el territori de Catalunya.
8. Les diferents administracions han d’utilitzar els mecanismes adients per compartir les dades que siguin
necessàries per a la seva gestió, garantint la protecció
de les dades de caràcter personal».

34

Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un article 21 ter que resta redactat de la
manera següent:
«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 falsificada.
3. L’ús indegut de la targeta pot comportar la instrucció 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».

35

Esmena núm. 36
D’addició
GP Socialista

De l’apartat 3, de l’article 23:
«23.3. Reglamentàriament s’establiran els sistemes
més adequats per garantir a les persones amb discapacitat visual o sord cegues, l’accés a la informació sobre
els prospectes dels productes farmacèutics i la seva data de caducitat».

37

Esmena núm. 37
De modificació
GP Socialista

De la lletra b), de l’article 24:
«h. bis serveis esportius».

38

Esmena núm. 38
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 1 bis), a l’article 25:
«25.1.bis) Reglamentàriament s’establiran els servies
públics que, per raó de les característiques de la seva
activitat, han de disposar d’una proporció de places,
unitats o elements accessibles.
Aquesta proporció, que també s’ha de determinar reglamentàriament, 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 barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. El Reglament en les seves successives actualitzacions haurà de contemplar l’augment progressiu
d’aquest percentatge».

39

Esmena núm. 39
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 40:
«26.1. [...] en forma de lectura fàcil, braille, i lletra ampliada».

40

Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 40
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 1 bis) a l’article 26:

De l’apartat 2, de l’article 23:
«23.2. [...] disseny per a tothom concretament els productes perillosos, així com els alimentaris, han de disposar d’un etiquetatge o de sistemes alternatius d’accés a la informació, que permetin a les persones amb
discapacitat, identificar dades essencials per la seva
utilització segura, com la seva composició o la data de
caducitat».
3.01.01.

36
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«26.1. bis) Reglamentàriament s’establiran els serveis
d’ús públic que, per raó de les característiques de la seva activitat, han de disposar d’una proporció de places,
unitats o elements accessibles sense detriment d’allò
que estableixen acords sectorials.
Aquesta proporció que també s’ha de determinar reglamentàriament, serà, si s’escau, superior com a mí-
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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 supressió de barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. El Reglament en les seves successives actualitzacions haurà de contemplar l’augment
progressiu d’aquest percentatge».

41

Esmena núm. 41
De modificació
GP Socialista

47

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

De l’apartat 5, de l’article 26:

42

Esmena núm. 42
De modificació
GP Socialista

«26.7. rellevància social, especialment els de caràcter
cultural (museus i biblioteques), han d’elaborar [...]».

Del títol de l’article 31. Nova redacció:
«Article 31. Ús de la llengua de signes per part de les
persones amb discapacitat auditiva».

49

Esmena núm. 43
De modificació
GP Socialista

50

«26.8. Els establiments que acullin serveis d’ús públic
han de tenir [...]. Reglamentàriament s’establiran quins
establiments i serveis han de tenir el document esmentat, així com els seus continguts [...]».

«32.2. El Departament competent en matèria d’ensenyament ha de garantir:
[...]».

Esmena núm. 44
D’addició
GP Socialista

51

«26.9. La Generalitat impulsarà la creació d’un catàleg
de serveis culturals i esportius accessibles».
Esmena núm. 45
De modificació
GP Socialista

«c) Han de garantir l’accés a materials educatius en
format de lectura fàcil i/o lletra ampliada per als alumnes que tenen dificultats lectores permanents».

52

On diu «software» ha de dir «programari».

Esmena núm. 51
D’addició
GP Socialista

D’una lletra c), a l’apartat 2, de l’article 32:

De les lletres b. i c., de l’apartat d), de l’article 29:

46

Esmena núm. 50
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 32:

D’un apartat 9, a l’article 26:

45

Esmena núm. 49
De modificació
GP Socialista

«32.1. [...] l’alumnat amb discapacitat sensorial, auditiva i/o visual un procés educatiu que s’ajusti a les necessitats específiques de la seva discapacitat, tot adequant els espais, les metodologies pedagògiques, els
materials docents, els sistemes de comunicació, la planificació acadèmica i el currículum».

De l’apartat 8, de l’article 26:

44

Esmena núm. 48
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 32:

De l’apartat 7, de l’article 26:

43

Esmena núm. 47
De modificació
GP Socialista

Del títol de l’article 30. Nova redacció:

48

«26.5. [...] ajustos raonables. Reglamentàriament s’establiran quins serveis existents i en quin calendari progressiu, han d’adoptar les mesures per garantir l’accessibilitat i l’equitat territorial, sempre d’acord amb
el principi d’ajustos raonables».

Núm. 267

Esmena núm. 52
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 6, de l’article 32:

Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista

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

D’una lletra d., a l’apartat d), de l’article 29:
«d) d. Productes amb format de lectura fàcil».
3.01.01.
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53

Esmena núm. 53
D’addició
A l’apartat 2, de l’article 33:
«Article 33.2. [...] d’acord amb el que es disposa a la Llei
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
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 programació».

54

Esmena núm. 54
De modificació
GP Socialista

d’assistència sanitària, punts d’interès social, cultural
o lúdic, i els serveis als que fa referència l’article 26.7,
en el cas que no estiguin contemplats als plans d’accessibilitat de l’Administració Pública corresponent,
han d’elaborar un pla d’accessibilitat que prevegi les
actuacions necessàries perquè el territori, els edificis,
els productes, els serveis i la comunicació assoleixin
les condicions d’accessibilitat establertes en la present
llei i la normativa que la desenvolupi. L’aprovació d’aquest pla correspondrà a l’Administració Pública competent».

58

De l’apartat 3, de l’article 33:
«33.3. [...] persones amb discapacitats sensorials i
intel·lectuals l’accés a la informació [...] visual. Així
mateix, promouran [...] s’ofereixin en Braille, lletra
ampliada o mitjans tecnològics alternatius, a fi d’assegurar i garantir l’accés en igualtat de condicions a
aquesta informació. Així mateix, els carnets i Targetes acreditatives de la condició d’usuaris o usuàries de
serveis públics, o a l’abast del públic en general, també incorporaran el Braille i la lletra de mida i contrast
adient per facilitar la seva identificació».

55

Esmena núm. 55
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 56
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 38:
« [...] per fer efectiu el paràgraf anterior, independentment de la seva titularitat».

57

«Article 41 ter. Plans de desplaçament d’empresa
Els nous plans de desplaçament d’empresa o plans de
mobilitat als centres de treball, hauran d’incorporar
les condicions d’accessibilitat que determina la present
Llei. En els cas dels ja validats per l’administració,
aquesta s’hauran de modificar i ajustar amb el mateix
objectiu, si s’escau, i en el termini d’un any a partir de
l’entrada en vigor de la Llei».
Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista

Del títol de l’article 42.

«[...] han de preveure progressivament les condicions
d’accessibilitat en la comunicació suficients per al gaudiment [...], si s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual, d’acord amb [...], i tenint en
compte el principi d’ajustos raonables i els acords sectorials que es puguin establir. Alhora també es posarà
especial atenció per aconseguir que la comunicació es
dugui a terme en un llenguatge planer i entenedor tenint en compte les pautes de lectura fàcil».

56

Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista

D’un article 41 ter (dins el capítol VIII, del Títol III)

59

De l’article 35:

Núm. 267

Esmena núm. 57
D’addició
GP Socialista

«Article 42. Contingut dels Plans d’accessibilitat de les
Administracions Públiques».

60

Esmena núm. 60
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 5, de l’article 42.
«42.5. Les Administracions Públiques podran delegar
l’elaboració de plans d’accessibilitat de serveis públics o serveis d’ús públic de la seva competència o titularitat a aquelles entitats que els gestionin en règim
de concessió. L’aprovació d’aquests correspondran a
l’Administració titular del servei».

61

Esmena núm. 61
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 1, a l’article 44:

D’un article 41 bis (dins el capítol VIII, del Títol III)
Capítol VIII. Plans d’accessibilitat

«44.1. [...] l’accés a les persones interessades, emprant
els mecanismes per garantir la participació ciutadana,
així com [...]».

«Article 41 bis. Contingut del Plans
Els centres d’alta afluència de persones com són els
polígons industrials, centres de treball, de formació,
3.01.01.
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en la concessió dels ajuts les actuacions contingudes
en el pla d’accessibilitat.

Esmena núm. 62
De supressió
GP Socialista

51.8. Els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de
les seves competències, han de determinar l’assignació i la gestió dels recursos a què fa referència aquest
article.

De tot el títol IV.

63

Esmena núm. 63
De modificació
GP Socialista

Del títol V
«Títol V. Mesures de sensibilització, foment [...]».

64
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51.9. Cada departament ha d’incloure a la seva memòria anual les actuacions destinades a aquest concepte, les quals s’han de recollir en un informe que s’ha
de traslladar al departament competent en matèria de
promoció de l’accessibilitat».

65

Esmena núm. 64
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 65
D’addició
GP Socialista

De l’article 51. Nova redacció:

D’un article 51 bis):

«Article 51. Mecanismes de finançament

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

51.1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir de l’anualitat següent a l’aprovació d’aquesta llei,
ha de reservar del seu pressupost anual un percentatge
per destinar-lo a actuacions d’àmbit d’accessibilitat.
Aquest percentatge de reserva es determinarà segons
disposició reglamentària.
51.2. La Generalitat de Catalunya inclourà al contracte programa del Departament de Benestar Social amb
les administracions locals el finançament necessari
per a que els municipis puguin executar els seus plans
d’accessibilitat i desenvolupar accions per garantir
l’accessibilitat a productes, bens i serveis, de la seva
competència.
51.3. La Generalitat de Catalunya procedirà a una
convocatòria anual de subvencions destinada al finançament d’accions específiques d’accessibilitat adreçada a serveis d’ús públic ubicats en edificis de titularitat
privada.
51.4. La Generalitat de Catalunya procedirà a una
convocatòria anual de subvencions adreçada a les Administracions locals específica destinada al finançament d’accions concretes d’accessibilitat per a edificacions, territori i mitjans de transport.
51.5. La Generalitat de Catalunya concertarà amb
les Administracions locals per tal que aquestes també
portin a terme una reserva finalista d’un percentatge
(que s’establirà reglamentàriament) del seu pressupost,
amb la finalitat de destinar-lo a actuacions en l’àmbit
de l’accessibilitat.
51.6. Poden ser beneficiaris d’aquestes mesures de foment les persones físiques o jurídiques i els ens locals.
51.7. En el cas de programes específics destinats a finançar actuacions dels ens locals, podran gaudir-ne
aquells ens locals que prèviament tinguin aprovat el
corresponent pla municipal d’accessibilitat, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 42, i tindran prioritat
3.01.01.

L’Administració de la Generalitat establirà mecanismes de cooperació i col·laboració amb les administracions locals competents en matèria d’administració i
control».

66

Esmena núm. 66
D’addició
GP Socialista

D’un article 51 ter):
«Article 51 ter). Subvencions
El Departament competent en matèria d’habitatge desenvoluparà un programa de subvencions específic
adreçat als propietaris o llogaters d’edificis existents
destinats a ús d’habitatge que realitzin obres de rehabilitació i de millora de l’accessibilitat».

67

Esmena núm. 67
De modificació
GP Socialista

Del títol de l’article 52:
«Article 52. Mesures de promoció, foment i sensibilització».

68

Esmena núm. 68
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de l’article 52:
«52.1. [...] a favor de les persones amb discapacitat que
garantirà l’accessibilitat al territori, l’edificació, als
mitjans de transport, als serveis, als productes, a la comunicació, i l’entorn educatiu».
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eines que empren per a comunicar-se i també a conscienciar [...] orientades a la població en general, als estudiants i als empresaris [...]».

Esmena núm. 69
De modificació
GP Socialista

74

De l’apartat 2, de l’article 52:
«52.2. [...] facilitar i promoure la recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) que permetin més accessibilitat, autonomia i seguretat, i les destinades a augmentar l’autonomia personal a l’ús de la via pública i
l’habitatge».

70

Esmena núm. 70
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 3, a l’article 52:
«52.3. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les
seves competències, vetllarà i contribuirà a la sensibilització de la ciutadania fomentant el concepte de
l’accessibilitat com un valor social i universal i a la
normalització de la presència de persones amb discapacitat als mitjans de comunicació públics».

71

Esmena núm. 71
D’addició
GP Socialista

La Generalitat crearà un segell d’accessibilitat per tal
d’identificar aquells edificis, mitjans de transport i altres establiments o serveis que s’estimin convenients,
que compleixen la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i alhora informar els ciutadans respecte
l’accessibilitat d’aquests.
Reglamentàriament se’n regularà la seva concessió i
utilització».

«57.2. Les Administracions Públiques han d’incorporar als seus plans de formació continuada adreçada al
personal que hi presta servei, els continguts necessaris
per tal que aquest tingui els coneixements adequats en
matèria d’accessibilitat.
Així mateix les Administracions Públiques duran a terme mesures de formació específiques adreçades al personal que hi presta servei, de manera especial el dels
àmbits d’urbanisme o territori, educatiu, social i sanitari».

75

76

Esmena núm. 75
D’addició
GP Socialista

Esmena núm. 76
De modificació
GP Socialista

De l’article 58:
«Article 58. [...]
[...] incorporin els continguts i les competències [...]».

77

Esmena núm. 72
D’addició
GP Socialista

Esmena núm. 77
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 2, a l’article 58:

D’un article 52 ter)
«Article 52 ter). Acords de recerca
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 noves metodologies pedagògiques, tecnologies emergents o anàlisi de
situació».
Esmena núm. 73
De modificació
GP Socialista

«58.2. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les
seves competències, impulsarà estudis universitaris i
de formació professional específics sobre accessibilitat
i disseny per a tothom».

78

Esmena núm. 78
D’addició
GP Socialista

D’un apartat 3, a l’article 58:

De l’apartat 1, de l’article 57:
«57.1. [...] educatives orientades a conèixer les necessitats i capacitats de les persones amb discapacitat i les
3.01.01.

De l’apartat 2, de l’article 57:

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

«Article 52 bis). Segell d’accessibilitat

73

Esmena núm. 74
De modificació
GP Socialista

D’un apartat 3, a l’article 57:

D’un article 52 bis):

72
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«58.3. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les
seves competències, ha de vetllar perquè els plans d’estudi de l’educació primària i secundària obligatòria
incorporin els continguts necessaris per tal que els
estudiants coneguin les necessitats i capacitats de les
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persones amb discapacitat i les eines que empren per a
comunicar-se, així com, fomentar el concepte de l’accessibilitat com un valor social i universal».

79

Esmena núm. 79
De modificació
GP Socialista

«Article 79 [...]

«[...] normativa vigent, les AAPP han d’atorgar llicències i autoritzacions d’acord amb el principi d’ajustos
raonables podent acceptar solucions alternatives. Els
Departaments competents en l’àmbit d’accessibilitat,
habitatge i territori han de desenvolupar reglamentàriament el concepte d’ajustos raonables i proporcionalitat i els criteris de la seva aplicació.»
Esmena núm. 80
D’addició
GP Socialista

D’una lletra d) bis, a l’apartat 1, de l’article 64:
«d) bis Les destrosses a elements d’urbanització, transport, d’edificació, o comunicació que tinguin com a resultat l’impediment de l’accessibilitat als edificis, servei, mitjans de transport o productes».

81

Esmena núm. 81
De modificació
GP Socialista

«71.4. [...], l’administració competent ha de requerir
[...]».

86

Esmena núm. 86
D’addició
GP Socialista

« [...] col·legiats de la Generalitat. Així mateix reglamentàriament s’establirà que tots els agents i sectors
implicats en les actuacions en matèria d’accessibilitat
que preveu aquesta Llei siguin escoltats».
Esmena núm. 87
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de la disposició addicional primera:
Disposició addicional primera. Plans d’accessibilitat

Esmena núm. 83
De modificació
GP Socialista

«1. Les administracions públiques han de revisar els
seus plans d’accessibilitat per adequar-los al contingut
de la present llei en un termini de tres anys des de l’entrada en vigor [...] desenvolupi la present llei.

De l’article 77:
«Article 77. [...]
[...] externa, de consulta i seguiment de les actuacions
en matèria [...]».

84

Per tal de dur a terme les funcions de seguiment i avaluació de les mesures i actuacions que són objecte
d’aquesta Llei, el Consell de Promoció de l’Accessibilitat es dotarà d’un òrgan tècnic o dels recursos tècnics
suficients, amb la col·laboració dels diferents Departaments de la Generalitat que actuïn en l’àmbit d’accessibilitat, per tal recollir dades i informacions, de
manera periòdica, i emetre informes sectorials i de caràcter global anualment, que permetin avaluar l’aplicació d’aquesta Llei i el seu Reglament i fer-ne una
anàlisi continuada».

87

Esmena núm. 82
De supressió
GP Socialista

De l’apartat 2, de l’article 74:

83

[...] del que s’estableix en aquesta Llei; alhora també
realitzarà funcions de seguiment de les actuacions en
matèria d’accessibilitat objecte d’aquesta Llei i d’avaluació de la seva implementació, com també aquelles
altres que se li atribueixin reglamentàriament.

A l’article 80:

De l’apartat 4, de l’article 71:

82

Esmena núm. 85
De modificació
GP Socialista

De l’article 79:

De l’article 62. Ajustos raonables.

80

85
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Esmena núm. 84
De modificació
GP Socialista

Les Administracions Públiques han de revisar els
plans d’accessibilitat redactats complint les condicions
d’aquesta llei, de manera periòdica cada 5 anys a partir de la data de la seva aprovació.».

88

De l’apartat 3, de l’article 78:
« [...], de les entitats que representin els diferents [...]».

Esmena núm. 88
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de la disposició addicional primera:
« [...] que desenvolupi aquesta llei.
5 anys, els municipis de més de 50.000 habitants.

3.01.01.
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8 anys, els municipis que tenen entre 20.000 i 50.000
habitants.

93

10 anys, els municipis de menys de 20.000 habitants».

89

«Disposició Addicional Onzena. Pla de millora de l’accessibilitat en matèria de transport marítim

«3. [...] incorporar les determinacions esmentades. La
modificació s’ha d’aprovar inicialment en el termini
màxim de quatre mesos des de la presentació de la seva sol·licitud i s’ha de tramitar [...]».
Esmena núm. 90
D’addició
GP Socialista

«Disposició Addicional Vuitena. Plans d’emergència i
evacuació
Els plans d’emergència i evacuació dels edificis, mitjans
de transport i serveis públics i d’ús públic hauran d’incorporar les mesures d’informació i evacuació adequades i necessàries per tal que les persones amb discapa
citat en tinguin coneixement i en puguin fer ús».

«Disposició Addicional Novena. Pla de millora de l’accessibilitat en matèria de transport ferroviari
1. S’autoritza el Govern perquè en el termini de dos
anys elabori el Pla de millora d’accessibilitat als serveis i material mòbil dels serveis de ferrocarrils regionals i rodalies i a les infraestructures ferroviàries de
Catalunya.
2. Així mateix, el Govern haurà de concertar amb la
resta d’administracions gestores la seva aplicació i
desenvolupament».
Esmena núm. 92
D’addició
GP Socialista

D’una nova disposició addicional
«Disposició Addicional Desena. Pla de millora de l’accessibilitat en matèria de transport aeri
Per tal de garantir el dret de les persones amb discapacitat a fer ús dels aeroports, heliports i altres infraestructures de transport aeri de competència exclusiva
de la Generalitat, el Govern en el termini de dos anys
ha d’impulsar un programa de millora de la seva accessibilitat».
3.01.01.

94

Esmena núm. 94
D’addició
GP Socialista

«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 aplicació amb els consens dels agents implicats».

95

Esmena núm. 95
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1, de la disposició transitòria 3a.:

Esmena núm. 91
D’addició
GP Socialista

D’una nova disposició addicional

92

Per tal de garantir el dret de les persones amb discapacitat a fer ús del transport marítim, el Govern en el
termini de dos anys ha d’impulsar un programa de millora de la seva accessibilitat en aquest mitjà».

D’una nova disposició addicional

D’una nova disposició addicional

91

Esmena núm. 93
D’addició
GP Socialista

D’una nova disposició addicional

Esmena núm. 89
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 3, de la disposició addicional segona:

90
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«1. [...] disposició final tercera, 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 novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

96

Esmena núm. 96
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 2, de la disposició transitòria 3a.:
2. [...] disposició final tercera, amb l’excepció d’aquells
edificis 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 supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
Codi i construïts amb posterioritat a la data de la seva
aprovació».

97

Esmena núm. 97
De supressió
GP Socialista

De la disposició final 1a.
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103

Esmena núm. 98
De modificació
GP Socialista

Núm. 267

Esmena núm. 103
De modificació
GP Socialista

De la disposició final 3a

Del capítol VII. Manteniment de l’accessibilitat

«Disposició final 3a. Desenvolupament de les condicions d’accessibilitat

On diu «titularitat pública» ha de dir «ús públic»

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, [...] establertes en aquesta llei.
Aquest Decret de manera successiva, cada 5 anys,
s’haurà d’actualitzar per tal d’adequar-lo als avenços
tècnics i tecnològics en l’àmbit de l’accessibilitat i a les
normatives o directives europees».

99

104

Esmena núm. 104
De modificació
GP Socialista

Del capítol VII. Manteniment de l’accessibilitat
On diu «titularitat privada» ha de dir «ús privat»
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmena núm. 99
D’addició
GP Socialista

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

S’addiciona una disposició final 3a. bis)
«Disposició final 3a. bis). Autorització per a l’aprovació 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’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovi tants textos refosos
com calguin per a incorporar les modificacions que
conté aquesta llei.
2. Els textos refosos han de comprendre la regularització, l’aclariment, l’harmonització i l’homogeneïtzació terminològica dels textos legislatius que modifica
aquesta llei, especialment en els àmbits de territori,
habitatge i mobilitat».

100

Esmena núm. 100
De supressió
GP Socialista

Suprimir «practicable»
Esmena núm. 101
De modificació
GP Socialista

De tot el text de la Llei:
On diu «diversitat funcional» ha de dir «persones amb
discapacitat»

102

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca,
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat després del final del II bloc del preàmbul

De tot el text de la Llei:

101

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya (reg. 55268)

Esmena núm. 102
De modificació
GP Socialista

De tot el text de la Llei:

Més enllà d’aquestes xifres i projeccions, els obstacles
físics i virtuals no només perjudiquen un col·lectiu específic, sinó que ho fan o ho poden fer al conjunt de la
població. La condició d’accessibilitat cal entendre-la
útil o necessària no només per a les persones amb discapacitat o limitacions, sinó per a totes les persones
que, per la seva situació, capacitat o etapa de la vida,
se’n poden arribar a beneficiar. En aquest sentit, resulta especialment necessari incrementar els esforços,
tant per part dels responsables i gestors públics com
dels agents privats, tant des d’un punt de vista formatiu com també pedagògic i publicitari, per tal d’avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i el disseny per a tothom. Les noves tecnologies representen
enormes oportunitats per aconseguir els objectius que
es deriven d’aquesta llei, però també poden esdevenir
un obstacle si no sabem fer-les accessibles al conjunt
de la població.

On diu «condicions d’accessibilitat» ha de dir «accessibilitat»
3.01.01.
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Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del 4t apartat del bloc IV del preàmbul
En el títol III s’estableixen els requisits i les condicions
necessaris per aconseguir un entorn global accessible.
Aquest títol s’estructura en 8 capítols en funció dels
diferents àmbits d’actuació; el territori, l’edificació, els
mitjans de transport, els productes, els serveis, la comunicació, el manteniment i els plans d’accessibilitat.

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del paràgraf únic del bloc V del preàmbul
En definitiva, aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i
accessible, que garanteixi la plena autonomia de les
persones, que eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les
persones que tenen discapacitats i, de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu més àgil i propi en
matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals i estatals, en l’exercici de les competències
de la Generalitat.

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 1. a) Establir les condicions d’accessibilitat
necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis,
els mitjans de transport, els productes, els serveis 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.

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 1. c) Promoure la utilització de productes de
suport que millorin la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció
amb l’entorn.

6

Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
i) Practicable
Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il·
luminació i de comunicació que garanteixen la seva utilització autònoma i segura per a totes les persones, tot i
3.01.01.
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que no assoleixen totes les característiques de la condició
d’accessible perquè l’entorn existent no ho permet.

7

Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 3.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
j) Mitjans de suport
Allò que actua com a intermediari entre l’entorn i la
persona amb discapacitat, que li permet millorar la
qualitat de vida i/o incrementar l’autonomia personal.
Els mitjans de suport es consideren part integrant de
la persona i, per tant, s’ha de contemplar les seves característiques per tal de permetre’n el funcionament de
manera correcta. Es classifiquen en:
a. Producte de suport: instrument o dispositiu que permet a les persones amb discapacitat efectuar activitats
que sense aquesta ajuda no podrien fer o requeririen
un gran esforç per a la seva realització.
b. Suport personal: persona preparada per facilitar la
comunicació i/o la mobilitat de les persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal.
c. Suport animal: animal ensinistrat especialment per
cobrir necessitats concretes d’una persona amb discapacitat, com el gos d’assistència.

8

Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 5.1. Correspon als municipis:
b bis) Executar els plans municipals d’accessibilitat,
calendaritzant les actuacions i dotant-los pressupostàriament.

9

Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 7. Condicions d’accessibilitat als espais urbans
nous
La planificació i urbanització dels espais urbans d’ús
públic s’ha d’efectuar de manera que siguin accessibles.
A aquest efecte, el planejament general i derivat, així
com altres instruments d’ordenació i execució urbanística, han de garantir l’accessibilitat i la utilització amb
caràcter general dels espais urbans d’ús públic, d’acord
amb els criteris d’aquesta llei i el seu desplegament.
El planejament urbanístic general i derivat, i també els
projectes d’urbanització i obres ordinàries, hauran de
comptar, necessàriament, amb una memòria que acrediti les mesures per a garantir l’accessibilitat, tan de la
del sector afectat com la seva vinculació amb els sectors limítrofes.

Tramitacions en curs

30

21 de febrer de 2014

10

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 17.1. Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixin persones amb discapacitat
o majors de setanta anys han de tenir les condicions
d’accessibilitat adequades a les seves necessitats i tècnicament possibles per poder accedir a llurs habitatges, comunicar-se i interactuar amb l’accés a l’edifici,
i correspon a la comunitat de propietaris, o a la persona propietària única de l’edifici, realitzar i sufragar
les actuacions i obres d’accessibilitat mínimes necessàries.

11

Esmena núm. 11
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 18. d) Transport adaptat: mitjà de transport accessible i/o assistit amb el suport personal necessari,
que té com a objecte el trasllat de persones amb discapacitat i/o dependència que no poden fer ús del transport públic ordinari i que tenen mobilitat reduïda i/o
necessitat d’acompanyant.

12

Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 19.1. Les administracions públiques han de
vetllar perquè el sistema de transports públics reuneixi
les condicions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes les persones fer-ne ús amb seguretat, comoditat i plena autonomia, tenint en compte i amb caràcter preferent les necessitats dels col·lectius de persones
amb discapacitat, gent gran o altres situacions de vulnerabilitat.

13

Esmena núm. 13
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 19.3. Els mitjans de transport públic discrecional han de tenir accessibles les infraestructures i un
percentatge mínim d’unitats que garanteixin atendre
qualsevol usuari o usuària amb algun tipus de discapacitat i complir les condicions mínimes d’accessibilitat que es determinin. Reglamentàriament, s’establirà
el percentatge mínim d’unitats accessibles.

14

Esmena núm. 14
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

El material mòbil dels mitjans de transport públic de
nova adquisició ha de complir les condiciones d’accessibilitat que s’especifiquin per a cada mitjà, tant en el
transport regular com discrecional.

Esmena núm. 15
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 23.2. Reglamentàriament s’han d’establir les
condicions d’accessibilitat que han de tenir els productes d’ús públic per facilitar el seu ús a les persones amb
discapacitat i les mesures perquè, progressivament, els
productes de consum incorporin criteris de disseny per
a tothom i s’adoptin sistemes que permetin a les persones amb discapacitat visual identificar dades essencials per a la seva utilització segura. Atenent a la seva
especial transcendència, la present llei fixa l’obligatorietat de garantir a les persones amb discapacitat visual o
sordcegues, l’accés a la identificació, la data de caducitat i els al·lèrgens dels aliments, així com a la informació
més rellevant dels productes perillosos.

16

Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 24. b) Serveis d’ús públic: els que, independentment de la seva titularitat, es posen a disposició
del públic i poden ser contractats o gaudits de manera
individual i/o col·lectiva. Es consideren els serveis d’ús
públic següents:
a. serveis de salut,
b. serveis socials,
c. serveis educatius, universitaris i de formació tecnicoprofessional,
d. serveis culturals,
e. serveis d’hostaleria,
f. serveis comercials,
g. serveis d’emergències,
h. serveis d’informació i comunicació, i
i. altres serveis.

17

Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 26.1. Els prestadors de serveis han de proporcionar a les persones usuàries que ho requereixin informació accessible referent als seus serveis, utilitzant
mitjans i sistemes adequats, i han de tenir disponible
la informació més rellevant en format de lectura fàcil,
Braille i lletra ampliada.

18

Article 20. Material mòbil de nova adquisició

3.01.01.
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Esmena núm. 18
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 26.6. Els mitjans de comunicació audiovisuals
han d’incorporar gradualment els sistemes d’audiodes-
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cripció, subtitulació i interpretació en llengua de signes, si escau, per fer accessible la seva programació.

19

Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

accessibles a tota la ciutadania. Aquesta simplificació
consisteix en la utilització d’un llenguatge planer i directe, un contingut assequible per als destinataris i un
disseny que harmonitzi contingut i formes.

24

D’un nou punt
Article 26.6. bis. Les empreses distribuïdores d’obres
cinematogràfiques i audiovisuals garantiran la incorporació gradual de l’audiodescripció, audionavegació
(en cas de la distribució digital) i subtitulació, en els
terminis que reglamentàriament es fixin. Els usuaris o
usuàries hauran de gaudir d’aquest dret sense que això
els obligui a un esforç econòmic suplementari o a disposar de tecnologia pròpia.

20

Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 26.6. ter. Les entitats financeres hauran de garantir el dret de les persones amb discapacitat a utilitzar en secret i plena autonomia els seus serveis, tan a
nivell de banca electrònica com de caixers automàtics
o d’atenció presencial al client.

21

Esmena núm. 21
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 28. Dret a rebre atenció personalitzada
El personal d’atenció al públic, especialment en grans
superfícies comercials i establiments, ha de prestar orientació i ajut personalitzat a les persones amb discapacitat en cas que ho sol·licitin i es requereixi per utilitzar
el servei.
En el cas de la compra on-line de productes de primera
necessitat, aquesta no podrà incloure despeses de gestió i/o transport per a les persones amb algun tipus de
discapacitat, prèvia identificació de l’usuari o usuària.

22

Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del títol del capitol VI
Modalitats de comunicació i accessibilitats en els àmbits de l’educació, la cultura, l’esport i el lleure.

23

Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article 29. g) Materials de lectura fàcil: Són aquells
que han estat elaborats a partir de les directrius internacionals d’Inclusion Europe i de l’IFLA i que promouen la simplificació dels textos amb l’objectiu de fer-los
3.01.01.
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Esmena núm. 24
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 32.1. El departament competent en matèria
d’ensenyament ha de garantir a l’alumnat amb discapacitat sensorial, auditiva, i/o visual i/o amb dificultats
lectores o de comprensió greus, un procés educatiu i en
les condicions adients que tingui en compte la seva diversitat funcional, ajustant l’accés a la comunicació i el
currículum a les necessitats de cada cas.

25

Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article. 32.2. c) Materials de lectura fàcil per als i les
alumnes que tenen dificultats lectores o de comprensió permanents, degudes a discapacitats cognitives o
trastorns de l’aprenentatge; o bé transitòries, com ara
el desconeixement de la llengua d’acollida. Els centres
educatius hauran de disposar, per aquesta finalitat, de
llibres en format de lectura fàcil per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. Alhora, calen
professionals coneixedors de les estratègies d’aprenentatge en els diferents tipus de discapacitat.

26

Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 33.3. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitats sensorials l’accés a la informació a disposició del públic, especialment la més
rellevant, mitjançant la utilització adequada de sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva,
tàctil i visual. Així mateix, han de promoure que textos d’interès públic rellevants i formularis d’utilització
freqüent s’ofereixin en format de lectura fàcil, Braille,
lletra ampliada o mitjans tecnològics alternatius, per
tal de garantir l’accés a aquesta informació en igualtat
de condicions.

27

Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article 33.5. L’administració garantirà, de forma progressiva, que els carnets i targetes acreditatives de la
condició d’usuaris i usuàries de serveis públics incorporin el Braille i la lletra ampliada per tal de facilitar
la seva correcta identificació.
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Esmena núm. 28
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 35.1. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en activitats culturals, esportives i altres d’ús públic.
Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com actes
públics, conferències, cinemes, teatres, visites guiades
o competicions esportives, han de preveure les condicions d’accessibilitat en la comunicació suficients per
al gaudiment, la comprensió i la participació, si s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial, física
o intel·lectual, d’acord amb el que es determini reglamentàriament segons el tipus d’activitat. D’acord amb
aquest objectiu, hom posarà una atenció especial en la
utilització d’un llenguatge entenedor, tenint en compte
les pautes de lectura fàcil.

29

Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article 35.2. L’administració haurà d’establir acords
per tal d’implementar plans d’accessibilitat en cadascun dels sectors culturals, esportius o de lleure, els
quals hauran de preveure tan allò que fa referència a
l’accessibilitat a l’edificació i la comunicació com als
seus continguts o oferta, determinant, per a cada cas,
quin són els mitjans de suport necessaris. En aquests
plans, de caràcter biennal, es determinarà la progressivitat d’aquest objectiu en cadascun dels àmbits i es
fixaran els terminis per assolir-los, tot garantint una
oferta setmanal mínima en base a criteris de diversitat
cultural i equilibri territorial. Aquests plans hauran de
comptar amb la participació dels agents implicats i els
mecanismes de seguiment i avaluació.

30

Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article 35.3. Sense perjudici d’allò que s’estableix en el
punt anterior, el govern haurà d’establir, per normativa, els criteris mínims que hauran de tenir els equipaments i serveis culturals en allò que fa referència a la
seva adaptació a la diversitat funcional.

31

Esmena núm. 31
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

32
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Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Que modifica el títol de l’article
Article 42. Definició i contingut dels plans

33

Esmena núm. 33
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 42.1. bis. Els complexos comercials, els establiments, els equipaments, els serveis o la comunicació
de les empreses privades hauran de disposar de plans
d’accessibilitat, d’acord amb els límits de visitants o els
nivells de facturació que es fixin reglamentàriament.
Aquests plans hauran de preveure no només l’adaptació de les instal·lacions i els equipaments, sinó també
la formació del personal. Tot plegat, sense perjudici
d’allò que s’estableix en el punt 58. Bis.

34

Esmena núm. 34
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 42.4. Els municipis amb menys de 10.000 habitants, limítrofs entre sí, poden optar per redactar un
pla d’accessibilitat conjunt d’àmbit supramunicipal.
En aquest supòsit, correspon a cada un dels municipis
l’aprovació del pla i l’execució de les actuacions que
afectin el seu territori.

35

Esmena núm. 35
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Article 44. 3. Les administracions locals hauran de garantir un procés participatiu en l’elaboració dels plans
locals d’accessibilitat que tingui en compte els agents
socials, els diferents col·lectius de persones amb discapacitat (preferentment de persones properes al territori) i experts amb l’àmbit de l’accessibilitat. Aquest procés s’haurà de detallar en el document aprovat.

36

Esmena núm. 36
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 45.1. La targeta d’aparcament és el document
que acredita el dret de la persona amb discapacitat
que n’és el titular, o de vehicles de transport adaptat
a aturar i estacionar d’acord amb les condicions establertes reglamentàriament.

D’un nou punt
Article 35.4. Els titulars dels serveis culturals, esportius i de lleure, tan dels públics com privats, hauran de
garantir una correcta difusió d’aquella oferta destinada a les persones amb diversitat funcional.
3.01.01.
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Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Que modifica el títol de l’article
Article 50. Ús fraudulent de la targeta i reserva d’aparcament

38

Esmena núm. 38
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 50.2. Es considera ús fraudulent de la targeta
d’aparcament:
a) La utilització en absència de la persona titular.
b) L’ús d’una targeta reproduïda, amb dades manipulades o falsificada.
c) La reproducció per a la seva comercialització.

39

Esmena núm. 39
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Núm. 267

sense ànim de lucre. D’acord amb això, incrementarà
el percentatge d’ajudes o de finançament per als ens locals, les empreses privades o les entitats sense ànim de
lucre que s’hagin avançat en l’aplicació de la llei.

43

Esmena núm. 43
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 58. L’accessibilitat en els plans d’estudi
La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves
competències, ha de garantir que els plans d’estudis
dels diferents ensenyaments universitaris i de formació
professional i ocupacional relacionats amb el territori,
l’edificació, els mitjans de transport, els productes, els
serveis i la comunicació incorporin els continguts que
garanteixin el coneixement en l’accessibilitat i el disseny per a tothom. En aquest sentit, haurà de promoure convenis i/o acords amb les diferents universitats públiques i/o privades per tal de garantir-ho.

44

Esmena núm. 44
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

D’un nou punt

Article 50.2.bis. Les reserves d’aparcament individuals han de servir, únicament, per a la persona titular
de la targeta i per a la/les matrícules del/s vehicle/s
autoritzat/s.

Article. 58. Bis. Creació d’un segell i/o distintiu pels
establiments, espais o municipis preparats per atendre
la diversitat funcional

40

Esmena núm. 40
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 50.3. L’ús fraudulent de la targeta pot comportar la instrucció 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.

41

Esmena núm. 41
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 51.1. L’Administració de la Generalitat, d’acord
amb les possibilitats pressupostàries, ha de destinar en cada exercici partides finalistes per a actuacions de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres existents.

42

Esmena núm. 42
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

El govern de la Generalitat crearà un distintiu i/o segell per tal d’identificar i reconèixer aquells establiments, espais o municipis que estiguin adaptats per
atendre la diversitat funcional, tan en allò que fa referència a la supressió de les barreres arquitectòniques,
l’adequació dels serveis i continguts i la formació del
personal; i sobretot, aquells que impulsin mesures que
vagin més enllà dels requeriments legals. Aquest distintiu i/o segell es regularà a través d’un reglament específic, en què s’establiran els diferents nivells d’adaptació, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo,
entre d’altres. El Govern haurà d’establir vies d’ajudes
directes o ofertes formatives per tal de facilitar l’obtenció d’aquest distintiu i contemplarà aquest fet a l’hora
d’atorgar altres subvencions i/o ajudes.

45

Esmena núm. 45
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Que modifica el títol del títol VI
Títol VI. Mesures de control i avaluació

D’un nou punt
Article. 5. 6. El Govern de la Generalitat tindrà en
compte el compliment d’allò que estableix aquesta llei
i, igualment, els esforços suplementaris reconeguts en
l’article 58.bis en l’atorgament de les subvencions destinades als ens locals i a les empreses privades o entitats
3.01.01.
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Esmena núm. 46
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

matiu que es derivi d’aquesta llei, ja sigui a través de
grups de treball, audiències prèvies o altres.

50

Article 60. bis. Mecanismes d’avaluació
Les obligacions establertes en la present llei resten subjectes a avaluació. A tal efecte, el Consell per
a la Promoció de l’Accessibilitat elaborarà un informe anual en què es detallin les queixes i/o actuacions
d’ofici sobre accessibilitat; es ressegueixi el desplegament de la llei i s’analitzin els avenços en la seva aplicació; tot plegat amb la participació, a través de l’audiència prèvia, de les entitats i/o institucions afectades.
Aquest informe serà lliurat al Parlament de Catalunya
i presentat i debatut a través de la comissió corresponent. També podrà complementar-se amb informes específics que incideixin en aspectes concrets, com ara
l’aprovació i execució dels plans locals d’accessibilitat. L’informe en qüestió s’estableix sens perjudici de
l’avaluació interna que duguin a terme les administracions afectades.

47

Esmena núm. 47
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 71.4. Abans d’iniciar un procediment sancionador per infraccions relatives a l’incompliment de les
exigències d’accessibilitat i/o de les mesures d’ajustos
raonables, així com a la manca de manteniment dels
elements necessaris per garantir les condicions d’accessibilitat, l’administració competent ha de requerir
formalment a l’interessat perquè esmeni la irregularitat, atorgant-li un termini a tal efecte. En cas que l’interessat no compleixi amb el requeriment, s’ha d’incoar el procediment sancionador corresponent.

48

Esmena núm. 48
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 78.3. El Consell està integrat per representants
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de les entitats que representen els diferents
col·lectius de persones amb discapacitat i per experts
en l’àmbit de l’accessibilitat.

49

Esmena núm. 49
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Núm. 267

Esmena núm. 50
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 79. Funcions
El Consell té funcions d’assessorament, informació,
avaluació, proposta de criteris d’actuació i foment del
que s’estableix en aquesta llei, com també aquelles altres que se li atribueixin reglamentàriament.

51

Esmena núm. 51
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 80. Desplegament reglamentari
Reglamentàriament s’ha de regular la composició, les
funcions i l’organització del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, d’acord amb el que s’estableix
en aquest títol i tenint en compte la normativa sobre
òrgans col·legiats de la Generalitat. En allò que fa referència a la composició, es tindrà en compte la pluralitat de la representació, tan a nivell de l’equilibri territorial, la diversitat de sectors com també la presència
de les entitats més petites i dinàmiques.

52

Esmena núm. 52
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Disposició addicional pimera
3. El Govern de la Generalitat tindrà en compte l’aprovació i/o execució dels Plans Locals d’Accessibilitat en
l’atorgament de les subvencions destinades als ens locals.

53

Esmena núm. 53
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
Disposició addicional vuitena
Els acords previstos en l’article 35.2. hauran de concretar-se en un termini màxim de dos anys des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei. En el supòsit que això no sigui
possible, l’administració establirà els mínims que hauran de tenir cadascun dels àmbits culturals, esportius
o de lleure, d’acord amb allò que preveu l’article 35.3.

Article 78. 4. El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat també podrà incorporar, de forma puntual, representants dels sectors afectats o experts en alguna
matèria específica. I establirà mecanismes participatius per tal de garantir la consulta prèvia de les entitats
o col·lectius no representats en aquelles actuacions o
mesures que afectin sectors i en el desplegament nor3.01.01.
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Esmena núm. 54
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2

Disposició final tercera
En el termini de dos anys des de l’entrada de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el decret que determini els requisits, paràmetres i criteris
per complir les condicions d’accessibilitat establertes
per la llei.

55

Esmena núm. 55
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

I, igualment, d’una persona experta en matèria d’accessibilitat, a proposta del Consell de Promoció de
l’Accessibilitat i vinculada a cada territori en concret.
Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

«c) Barreres:
Impediments, traves o obstacles en la interacció d’hom
amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, la informació i les comunicacions, que limiten
llurs activitats quotidianes. Es distingeixen...»

3

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 20000002/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra b
«b) Disseny per a tothom
Disseny d’entorns, productes, serveis, processos, objectes, instruments o eines que garanteix que aquests
puguin ser utilitzats per totes les persones en la major mesura possible, sense necessitat d’adaptació, tot
maximitzant la personalització del seu funcionament i
incorporant aquelles interfícies necessàries per interoperar amb els productes de suport per a grups particulars de persones amb discapacitat quan es necessitin.»
3.01.01.

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra d, punt c. Nou redactat
c. Discapacitat intel·lectual: La discapacitat intel·
lectual i del desenvolupament és una discapacitat que
es caracteritza per limitacions significatives tant en el
funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa tal i com s’expressa en les habilitats adaptatives
conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat
s’origina abans dels 18 anys.

4
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 55269 i 55859)

Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra c

D’un nou punt
Disposició final tercera bis, de modificació del punt 2
de l’article 8 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

Núm. 267

Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra d, punt d bis
d. bis Requisits DALCO: es tracta d’un conjunt de requisits relatius a les accions de: deambulació, aprehensió, localització i comunicació, que s’han de satisfer per garantir l’accessibilitat global dels entorns,
productes o serveis i facilitar amb això l’accessibilitat
global a l’entorn.

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra d bis
d bis) Diversitat funcional
És una característica positiva inherent a l’ésser humà,
on la capacitat de l’individu deixa de ser el subjecte
per a ser la discriminació social i l’entorn l’objecte de
canvi.
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Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra h
h) Accessible
Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals i d’interacció
–com els dimensionals, d’ubicació, d’il·luminació,
d’acústica i de comunicació– que garanteixen la seva
utilització autònoma, segura i amb comoditat per a totes les persones.

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra i
De tota la lletra i).

8

Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 3, apartat 1, lletra j, punt b
Suport personal: persona preparada per facilitar la utilització de producte i serveis, la comunicació i/o la mobilitat de les persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal.

9

Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

ris accessibles que permetin la connexió entre la via
pública, l’entrada a cada habitatge i les dependències
i zones d’ús comunitari que estan al seu servei, mitjançant itineraris accessibles. En el cas dels habitatges
unifamiliars i en els edificis plurifamiliars que reglamentàriament s’estableixin, l’itinerari accessible que
connecti la via pública amb l’entrada a l’habitatge es
pot substituir per la previsió d’espai suficient que permeti en el futur la instal·lació dels productes de suport
necessaris per disposar-ne. Els conjunts residencials
formats per habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de complir les seves zones comunes.

11

2. Els promotors privats d’habitatges de protecció oficial han de reservar, en els projectes que presentin per a
la seva aprovació, un percentatge no inferior al que estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids o normativa que la modifiqui o substitueix, a excepció dels habitatges per a ús propi, promoguts per cooperatives o comunitats de propietaris.
3. Els promotors privats d’habitatges de protecció oficial podran substituir les adaptacions interiors dels
habitatges reservats per un dipòsit de garanties econòmiques, en sol·licitar la qualificació definitiva, que
garanteixi la realització d’aquestes obres en cas que no
hagi transcorregut el termini de reserva. En aquest supòsit, els habitatges reservats han de tenir previstes les
solucions constructives que permetin dotar-los de les
condicions d’accessibilitat adequades, d’acord amb el
que reglamentàriament s’estableixi.

n) Comunicació augmentativa/alternativa
Qualsevol forma de comunicació diferent a la parla i emprada per una persona amb contextos de comunicació cara a cara. Els sistemes augmentatius,
complementes el llenguatge oral, quan per si mateix
no és suficient per establir una comunicació efectiva
amb l’entorn. Els sistemes alternatius de comunicació, substitueixen el llenguatge oral quan aquest no és
comprensible o està absent.

10

Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Esmena núm. 11
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 14, apartats 2 i 3

12

Article 3, apartat 1, lletra n

Núm. 267

Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 15, apartat 4
4. Els edificis i establiments existents que siguin objecte d’actuacions d’ampliació i/o reforma que afectin un percentatge de la superfície inicial superior al
reglamentàriament establert, o que siguin objecte de
canvi d’ús urbanístic, d’activitat o de titularitat, han
de realitzar les obres necessàries per adequar-se a les
condiciones d’accessibilitat que es determinin reglamentàriament per a cada supòsit, en funció de l’ús urbanístic, l’activitat, la superfície i la intervenció.

Article 13, apartat 3
3. Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge,
plurifamiliar o unifamiliar, han de disposar d’itinera3.01.01.
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Esmena núm. 13
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 19. Condicions d’accessibilitat al transport públic
1. Les administracions públiques han de vetllar perquè el sistema de transports públics reuneixi les condicions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes
les persones fer-ne ús amb seguretat, plena autonomia,
i comoditat, tenint en compte i amb caràcter preferent
les necessitats dels col·lectius de persones amb discapacitat, gent gran o altres situacions de vulnerabilitat.
2. Els mitjans de transport públic regular de viatgers
han de garantir l’accessibilitat en:
a) L’accés i la utilització dels espais interiors i exteriors d’ús públic que formen part de les infraestructures.

els alimentaris, han de disposar d’un etiquetatge, o de
sistemes alternatius d’accés a la informació, que permetin a les persones amb discapacitat, identificar dades essencials per a la seva utilització segura, com la
seva composició, o la data de caducitat.

16

3. Els mitjans de transport públic discrecional han de
tenir accessibles les infraestructures i un percentatge
d’unitats i complir les condicions mínimes d’accessibilitat que es determinin.
4. Els proveïdors del servei de transport públic han de
formar el personal tant en el tracte adequat com en
la utilització dels mitjans de suport vers les persones
amb discapacitat.

14

Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

23.3. Reglamentàriament s’establiran els sistemes més
adequats per garantir a les persones amb discapacitat
visual o sord cegues, l’accés a la informació sobre els
prospectes dels productes farmacèutics i la seva data
de caducitat.

17

15

Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 23, apartat 2
23.2. Reglamentàriament s’establiran les condicions
d’accessibilitat que han de tenir els productes d’ús públic per facilitar el seu ús a les persones amb discapacitat, i les mesures perquè, progressivament, els productes de consum incorporin criteris de disseny per a
tots. Concretament els productes perillosos, així com
3.01.01.

Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 26, apartat 1
26.1. Els prestadors de serveis han de proporcionar a
les persones usuàries que ho requereixin informació
accessible referent als seus serveis, utilitzant mitjans
i sistemes adequats, i han de tenir disponible la informació més rellevant en format de lectura fàcil, braille,
i lletra ampliada
S’entenen com a materials de «Lectura Fàcil» aquells
elaborats amb especial cura per a què puguin ser llegits i entesos per totes aquelles persones que tenen dificultats lectores i de comprensió (persones amb DID
o altra tipus de discapacitat que influeixi sobre la seva capacitat per a llegir o entendre, persones amb
problemes de caràcter social, de formació cultural limitada, mancances a nivell d’idioma, gent gran, etc.).

18

Article 20. Material mòbil de nova adquisició
El material mòbil dels mitjans de transport públic de
nova adquisició serà plenament accessible tant en el
transport discrecional com en el regular.

Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 23, apartat 3

b) L’accés al material mòbil i a les zones habilitades al
seu interior.
c) Els productes i serveis d’ús públic que en formen
part, ja sigui el material mòbil, les infraestructures, els
sistemes d’informació i de comunicació amb les persones usuàries.

Núm. 267

Esmena núm. 18
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 26, apartat 6
26.6. Els mitjans de comunicació audiovisuals han
d’incorporar gradualment els sistemes de audiodescripció, subtitulació i interpretació en llengua de signes, si s’escau, per fer accessible la seva programació.

19

Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 28
28. El personal d’atenció al públic, especialment en establiments comercials i grans superfícies, ha de prestar
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orientació i ajuda personalitzada a les persones amb
discapacitat en cas que ho sol·licitin i es requereixi per
utilitzar el servei.

20

Esmena núm. 20
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 30. Del títol. Queda redactat de la següent manera:
Article 30. Ús de la llengua oral

21

Esmena núm. 21
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 31. Del títol. Queda redactat de la següent manera.
Article 31. Ús de la llengua de signes

22

Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 32, apartat 1
32.1 El departament competent en matèria d’ensenyament ha de garantir a l’alumnat amb necessitats educatives especials un procés educatiu que s’ajusti a les
necessitats específiques de la seva discapacitat, tot
adequant els espais, les metodologies pedagògiques,
els materials docents, els sistemes de comunicació, la
planificació acadèmica i les adequacions curriculars.

23

Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 32, apartat 7
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 noves metodologies
pedagògiques, tecnologies emergents o anàlisi de situació.

24

Esmena núm. 24
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 33, apartat 3
33.3. Les administracions públiques i els proveïdors de
serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitats sensorials l’accés a la informació a disposició del públic, especialment la més rellevant, mitjançant la utilització adequada de sistemes i mitjans que
combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual. A
 ixí
3.01.01.

Núm. 267

mateix, promouran que textos d’interès públic rellevants i formularis d’utilització freqüent, s’ofereixin en
braille, lletra ampliada, o mitjans tecnològics alternatius, o lectura fàcil, a fi d’assegurar i garantir l’accés
en igualtat de condicions a aquesta informació. Així
mateix, els carnets i Targetes acreditatives de la condició d’usuaris o usuàries de serveis públics, o a l’abast
del públic en general, també incorporaran el braille i
la lletra ampliada per facilitar la seva identificació.

25

Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 35. Un nou paràgraf al final.
(...) segons el tipus d’activitat.
En aplicació del que es disposa en el nombre anterior,
els museus i altres equipaments i serveis culturals, com
a teatres, cinemes i biblioteques, hauran de garantir
mitjançant plans d’accessibilitat específics, a més de
les mesures d’accessibilitat a l’edificació i la comunicació, 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

26

Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 42, apartat 1
42.1. Les administracions públiques i les institucions
que gestionin serveis públics han d’elaborar plans d’accessibilitat que prevegin les actuacions necessàries perquè el territori, els edificis, els mitjans de transport, els
productes, els serveis i la comunicació que siguin de la
seva competència i siguin susceptibles d’ajustos raonables, assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes en la present llei i la normativa que la desenvolupi.

27

Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat
Article 42, apartat 5
42.5. La Generalitat de Catalunya promourà el desenvolupament i implantació de plans d’accessibilitat a
les empreses que incloguin les mesures contemplades
en la present Llei.
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Esmena núm. 28
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

33

Núm. 267

Esmena núm. 33
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 45, apartat 1

Article 58

45.1. La targeta d’aparcament és el document que acredita
el dret de vehicles que transporten persones amb discapacitat que en són titulars de la persona que és titular o de
vehicles de transport adaptat a aturar i estacionar d’acord
amb les condicions establertes reglamentàriament,

58. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè els plans d’estudis dels diferents ensenyaments secundaris, universitaris i de formació professional relacionats amb
el territori, l’edificació, els mitjans de transport, els
productes, els serveis i la comunicació incorporin els
continguts i competències que garanteixin el coneixement en l’accessibilitat i el disseny per a tothom,
així com les característiques d’ús que en farà cada
col·lectiu, en funció de les seves necessitats i capacitats específiques.

29

Esmena núm. 29
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 51, apartat 1
L’Administració de la Generalitat, d’acord amb les possibilitats pressupostàries, ha de destinar en cada exercici partides finalistes per a actuacions de promoció
de l’accessibilitat i de supressió de barreres existents.

30

Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 52, apartat 2. al final del paràgraf
(...) amb relació a l’ús de la via pública i l’habitatge.

31

Esmena núm. 31
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

34

Article 74. Prescripció d’infraccions i sancions
74.1. Les infraccions lleus prescriuen a l’any als dos
anys; les greus, als tres anys als quatre anys, i les molt
greus, als quatre cinc anys.
74.2. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuen a l’any als dos anys; les imposades per faltes greus,
als quatre anys, i les imposades per faltes molt greus,
als cinc anys.

35

Article 57
57.1. La Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, ha de realitzar campanyes informatives i educatives orientades a conscienciar de la importància d’assolir els objectius d’accessibilitat en tots
els àmbits, conèixer les necessitats i capacitats de les
persones amb discapacitat adreçades a la població en
general (en especial a la infància i a la joventut) i als
empresaris, projectistes, dissenyadors i estudiants dels
ensenyaments universitaris tècnics relacionats amb
l’accessibilitat en particular.

32

Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 57, apartat 2
57.2. Les administracions públiques, empreses i entitats
privades, han de dur a terme les mesures de formació necessàries perquè els gestors i tècnics que hi presten servei tinguin els coneixements adequats en matèria d’accessibilitat.
3.01.01.

Esmena núm. 34
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Esmena núm. 35
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 78, apartat 3
78.3 El Consell està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local,
de les entitats que representin els diferents col·lectius
de persones amb discapacitat, sindicats i per experts
en l’àmbit de l’accessibilitat així com els representants
dels sectors empresarials i de la cultura.

36

Esmena núm. 36
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 80
80. Reglamentàriament es regularà la composició, les
funcions i l’organització del Consell per a la Promoció
de l’Accessibilitat, d’acord amb l’establert en el present
títol i tenint en compte la normativa sobre òrgans col·
legiats de la Generalitat. Pel que fa a la composició, es
tindrà en compte en el desenvolupament reglamentari,
el respecte i l’impuls des de l’Administració, de la sin-
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gular pluralitat d’Entitats dins del país, afavorir al màxim la participació dels diversos col·lectius de persones
amb discapacitat.

37

Esmena núm. 37
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

tècnic justifiqués la impossibilitat d’adequar-se de manera satisfactòria als paràmetres establerts per a un
espai o servei accessible; i sota uns mecanisme d’inspecció / certificació més rigorosos que en casos d’obra
nova a la fi de garantir la utilització d’aquests espais /
serveis per la major part de la ciutadania possible.

41

Disposició addicional primera
1. Les administracions públiques han de revisar els
seus plans d’accessibilitat per adequar-los al contingut
de la present llei en un termini de quatre dos anys des
de l’entrada en vigor del reglament que la desenvolupi,
sense que aquest fet comporti deixar d’executar actuacions corresponents als plans vigents. En cas que no
disposin d’aquest pla, han d’elaborar-lo en un termini
de tres anys des de l’entrada en vigor del reglament
que desenvolupi la present llei.
2. Els municipis han d’executar els plans d’accessibilitat en els terminis següents, a comptar des de l’entrada
en vigor del reglament que desenvolupi aquesta llei:
10 5 anys, els municipis de més de 50.000 habitants.
15 7 anys, els municipis que tenen entre 20.000 i
50.000 habitants.
20 10 anys, els municipis de menys de 20.000 habitants.

38

Esmena núm. 38
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició final primera.

39

Esmena núm. 39
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

40

Esmena núm. 40
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

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

42

3.01.01.

Esmena núm. 42
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya contemplaran una partida destinada a la creació d’un
Fons de Finançament Municipal per al desenvolupament i actualització dels plans d’accessibilitat.

43

Esmena núm. 43
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya contemplaran una partida destinada al reforç de la tasca
inspectora i de control que pertoca als ajuntaments.

44

Esmena núm. 44
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional
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 accessible.

45

Disposició addicional
Els conceptes de «ajustos raonables», «solucions alternatives» i «proporcionalitat» únicament seran aplicables a serveis i edificacions prèvies a l’entrada en vigor
del Codi d’Accessibilitat de l’any 1995, on un informe

Esmena núm. 41
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional

Disposició final tercera
En el termini de tres anys d’un any des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el decret que determini els requisits, paràmetres i criteris
per complir les condicions d’accessibilitat establertes
en aquesta llei.

Núm. 267

Esmena núm. 45
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional
El Govern de la Generalitat de Catalunya haurà de
tenir en consideració en el futur reglament el desenvolupament de l’aplicació del concepte d’adaptació
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funcional a l’interior dels habitatges i zones comunes
existents en consonància amb la necessitat de polítiques de suport a la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

46

Esmena núm. 46
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

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

47

Esmena núm. 47
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Disposició addicional
El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà
dins el futur reglament la figura de l’assistent personal com a paradigma de l’autonomia personal i vida
independent.

48

Esmena núm. 48
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10).

1

49

Esmena núm. 49
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

«13.3 Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge plurifamiliar han de disposar d’itineraris accessibles que permetin la connexió entre la via pública,
l’entrada a cada habitatge i les dependències i zones
d’ús comunitari que estan al seu servei. En els supòsits
que reglamentàriament s’estableixi, l’itinerari accessible que connecta la via pública i l’entrada a cada habitatge es pot substituir per la previsió d’espai suficient
que permeti en el futur la instal·lació dels productes de
suport necessaris per disposar-ne.
Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge
unifamiliar han de preveure l’espai suficient que permeti en el futur la instal·lació dels productes de suport
necessaris per disposar d’un itinerari accessible que
connecti la via pública amb l’entrada a l’habitatge. Els
conjunts d’habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de complir les seves zones comunes.»

2

«b) L’aprenentatge i l’ús del sistema de lectoescriptura
en Braille pels alumnes cecs, sordcecs i amb greu discapacitat visual quan es valori adequat, i les adaptacions i condicions a les aules que permetin als alumnes
amb baixa visió aprendre en sistemes de lectoescriptura tinta i visuals, d’acord amb les circumstàncies i necessitats de l’alumnat amb discapacitat visual.»

Substituir en tot el text legislatiu «persones amb discapacitat» per «persones amb diversitat funcional»

Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 32, apartat 3

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 32, apartat 2, lletra b

3

Disposició addicional

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’article 13, apartat 3

Disposició addicional
El Govern de la Generalitat de Catalunya garantirà
que cap persona amb necessitats de tecnologia accessible per a la seva vida diària resti exclosa per motius
de renda.

Núm. 267

Laura Massana Mas
Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 55273)

«32.3. El departament competent en matèria d’ensenyament ha de difondre el respecte, el coneixement i
l’existència de les persones sordes i sordcegues que es
comuniquen en llengua oral i dels mitjans de suport
a la comunicació, lingüístics i tecnològics, i establir
plans de formació específics per garantir que el personal docent i els professionals que han d’atendre els
alumnes amb discapacitat sensorial auditiva, visual o
sordceguesa tinguin la formació adequada.»

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les
3.01.01.
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1

Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Article 34, apartat 3

A l’article 3.1.d

«34.3. Reglamentàriament s’han de desenvolupar les
condicions d’accessibilitat que estableix aquest article
tenint en compte el principi d’ajustos raonables pel que
fa a l’adaptació dels espais i serveis existents.»

Article 3.1.d Persones amb discapacitat

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 35
«Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com actes
públics, conferències, cinemes, teatres, visites guiades
o competicions esportives, han de preveure les condicions d’accessibilitat en la comunicació suficients per
al gaudiment, la comprensió i la participació, si s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial de forma progressiva, d’acord amb el que es determini reglamentàriament segons el tipus d’activitat.»

6

Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 59, apartat 1
«59.1. La concessió de visats, llicències i autoritzacions
i les inscripcions als registres de serveis i establiments
d’ús públic s’han de subjectar als preceptes d’aquesta

llei i la seva normativa de desenvolupament.»

Núm. 267

Persones que presenten deficiències o disfuncions físiques, sensorials, intel·lectuals o mentals a llarg termini que, en interaccionar amb diverses barreres,
veuen limitada la seva participació plena i efectiva
en la societat en igualtat de condicions que la resta
de persones.

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Ciutadans

De l’article 3.2, que resta redactat de la següent manera
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 proporcionalitat definits a les lletres K i J de l’apartat anterior.
3.2.2. Reglamentàriament s’han d’establir les especificacions concretes que han de tenir els entorns, processos, productes o serveis per ser accessibles o practicables, així com els criteris per determinar els ajustos
raonables que siguin exigibles en funció de les circumstàncies que concorrin.

3

Palau del Parlament, 13 de febrer del 2014

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A l’article 15.4

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta
dans (reg. 55276)

Article 15.4 Els edificis i establiments existents que siguin
objecte d’actuacions d’ampliació i/o reforma que afectin un percentatge de la superfície inicial superior al reglamentàriament establert, o que siguin objecte de canvi
d’ús, d’activitat o de titularitat, han de realitzar les obres necessàries per adequar-se a les condicions d’accessibilitat
que es determinin reglamentàriament per a cada supòsit,
en funció de l’ús, la superfície i la intervenció.

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, José María EspejoSaavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 107
del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10).

4

Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 17.1
Article 17.1 Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixin persones amb discapacitat o majors
de setanta anys han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a les seves necessitats i tècnicament
possibles per poder accedir a llurs habitatges, comunicar-se i interactuar amb l’accés a l’edifici, i correspon
a la comunitat de propietaris, o a la persona propietà-

3.01.01.
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ria única de l’edifici, realitzar i sufragar les actuacions
i obres d’accessibilitat mínimes necessàries.

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 35, que resta redactat de la següent manera
35.1 Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com
actes públics, conferències, cinemes, teatres, visites
guiades o competicions esportives, han de preveure les
condicions d’accessibilitat en la comunicació suficients per al gaudiment, la comprensió i la participació,
si s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial.
Aquestes condicions s’aplicaran de manera progressiva d’acord amb el que es determini reglamentàriament
segons el tipus d’activitat.
35.2 En tot cas, es tindrà per complerta l’obligació a
la qual fa referència l’apartat anterior quan les condicions d’accessibilitat previstes siguin les que es derivin
d’acords d’autoregulació subscrits per les organitzacions més representatives de persones amb discapacitat 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 intervenció del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat en els
termes establerts normativament d’acord amb l’article 80.

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 37
37.4 Les administracions públiques han d’establir els mecanismes oportuns de vigilància i control, denúncia i, si escau, sanció, per a fer efectiu el que aquesta article disposa.

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 51.1
51.1 L’Administració de la Generalitat, d’acord amb
les possibilitats pressupostàries, ha de destinar en cada
exercici partides finalistes per a actuacions de promoció
de l’accessibilitat i de supressió de barreres existents.

8

d’accessibilitat i/o de les mesures d’ajustos raonables, així com a la manca de manteniment dels elements necessaris per garantir les condicions d’accessibilitat, l’administració competent pot requerir requerirà formalment
a l’interessat perquè esmeni la irregularitat, sempre que
això sigui possible, atorgant-li un termini a tal efecte.
En cas que no sigui possible esmenar la irregularitat, o
l’interessat no compleixi amb el requeriment, s’ha d’incoar el procediment sancionador corresponent.

9

Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A la disposició addicional primera
Disposició addicional primera. Les administracions públiques han de revisar els seus plans d’accessibilitat per
adequar-los al contingut de la present llei en un termini
de quatre tres anys des de l’entrada en vigor del reglament que la desenvolupi, sense que aquest fet comporti deixar d’executar actuacions corresponents als plans
vigents. En cas que no disposin d’aquest pla, han d’elaborar-lo en un termini de tres anys des de l’entrada en
vigor del reglament que desenvolupi la present llei.

10

Esmena núm. 10
D’addició
GP de Ciutadans

A la disposició final primera
Disposició Final Primera. 4.bis. Es modifica l’article 91.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la manera següent
Art. 91.1. Són subjectes responsables de les infraccions que tipifica 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 persones que en l’exercici directe de les seves competències
professionals específiques duguessin a terme alguna
de les conductes tipificades com a infracció en la present llei.

11

Esmena núm. 11
D’addició
GP de Ciutadans

A la disposició final primera

Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP de Ciutadans

6. Es modifica l’article 97 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la
manera següent:

A l’article 71.4
71.4 Abans d’iniciar un procediment sancionador per
infraccions relatives a l’incompliment de les exigències
3.01.01.

Núm. 267

Article 97. Infraccions greus
Són infraccions greus:
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c) No mantenir l’establiment o l’equipament en condicions d’higiene, salubritat i raonable confort, ateses
les circumstàncies.
f) No tenir l’expedient assistencial de cada usuari o
usuària o altres documents que determina la normativa degudament actualitzats i amb el contingut requerit, si escau per la normativa vigent.

12

Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A la disposició final primera
7. Es modifica l’article 98 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la
manera següent:
Article 98. Infraccions molt greus

Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra a)
«a) Accessibilitat
Conjunt de criteris que permet que qualsevol entorn,
producte o servei sigui respectuós amb la diversitat humana, segur, saludable, funcional, comprensible i estètic.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra b)
«b) Disseny per a tothom

Són infraccions molt greus:
d) No tenir l’establiment adequat al grau de discapacitat dels usuaris o Obstaculitzar-ne la llibertat de moviments o el contacte amb l’exterior, llevat de casos de
prescripció facultativa o ordres de les autoritats.

13

1

Núm. 267

Esmena núm. 13
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A la disposició final tercera
En el termini de tres anys divuit mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el decret que determini els requisits, paràmetres i criteris
per complir les condicions d’accessibilitat establertes
en aquesta llei.
Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Intervenció sobre els entorns, productes i serveis amb
la finalitat de que tothom, incloses les generacions futures, 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’oportunitats per a participar en activitats econòmiques, socials, culturals, d’oci i recreatives i pugen accedir, utilitzar i entendre qualsevol part de l’entorn amb tanta
independència com sigui possible. El disseny per a tothom 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 disseny i avaluació del producte o servei.»

3

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s

Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra c)
«c) Barreres
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 55277)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10).

3.01.01.

Impediments, traves o obstacles en la interacció d’hom
amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis,
la informació i les comunicacions, que limiten llurs activitats quotidianes. Es distingeixen els grups següents: [...].»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra d), punt 1
«c. Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament:
discapacitat que es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la
conducta adaptativa tal i com s’expressa en les habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques i que
s’origina abans dels 18 anys.»
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Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra e). d’una nova lletra e) bis, de
l’apartat 1, de l’article 3
«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 establir un primer criteri global d’ordenació dels diferents
àmbits de l’edifici, 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 hagi una banda lliure de pas mínima i una certa claredat
i racionalitat en l’ordenació dels elements pròxims.»

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra f), punt 1
«c. Al transport, relaciona els diferents espais entre
aquests i amb els accessos a les infraestructures de
transport i al seu entorn, i permet l’embarcament i l’accés a la ubicació prevista a l’interior dels vehicles o
material mòbil per fer-ne ús.

9

Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra h)
«h) Accessible
Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il·
luminació i de comunicació i d’interacció, com els dimensionals, d’ubicació, d’il·luminació, d’acústica i de
comunicació, que garanteixen la seva utilització autònoma, segura i amb comoditat per a totes les persones.»

8

Esmena núm. 8
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra i)

«b. Suport personal: persona preparada per facilitar
la utilització de productes i serveis, la comunicació i/o
la mobilitat de les persones amb discapacitat, com ara
l’intèrpret de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal.»

10

Condició d’un entorn, procés, producte o servei quan
s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il·
luminació i de comunicació que garanteixen la seva
utilització el més autònoma possible i segura per a totes les persones, [...].»

Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra k)
«k) Ajustos raonables
Mesures d’adequació de l’ambient físic, social i actitudinal que, de forma eficaç, pràctica i sense que suposi
una càrrega desproporcionada tècnicament i econòmicament, facilitin l’accessibilitat o la participació d’una
persona amb discapacitat en igualtat de condicions
que la resta de ciutadans.»

11

Esmena núm. 11
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 3. d’un nou apartat 3, de l’article 3
«3. Reglamentàriament es determinarà els nivells d’accessibilitat i les especificacions concretes que, en funció dels ajustos tècnics que es poden assolir en els diferents 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.»

12

Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 1, lletra c)
«c) Garantir els serveis de transport adaptat per a
aquells ciutadans que no poden fer servir el transport
públic ordinari mitjançant la coordinació dels existents, o, en el seu defecte el foment o creació de nous.»

13

«i) Practicable

Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3, apartat 1, lletra j), punt 1

[...].»

7

Núm. 267

Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, lletra a).
«[...] 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-

3.01.01.
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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 urbanitzats o disposin d’ordenació detallada establerta
pel planejament aprovat inicialment, amb anterioritat
a la data d’entrada en vigor de la normativa que desenvolupi la present llei i determini les característiques
tècniques d’aplicació.»

14

Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 11, apartat 2

Esmena núm. 15
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 12, lletra a)
«a) Edificació: les instal·lacions d’un edifici fixes i
l’equipament propi, així com els elements d’urbanització que estiguin adscrits a l’edifici.»

16

Esmena núm. 16
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 12, lletra b)
«b) Edifici d’habitatges: Conjunts residencials formats
per habitatges unifamiliars aïllats o adossats també es
consideren igual que els edificis d’habitatges pel que fa
a les condicions d’accessibilitat que han de complir les
seves zones comunes.»

17

Esmena núm. 17
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 12, lletra d)
«d) Edifici o establiment d’ús privat exclòs l’ús residencial d’habitatge: edifici o establiment no destinat a
l’ús residencial[...].»

18

Article 13, apartat 2
«2. Els edificis de nova construcció d’ús privat diferents d’habitatge han de disposar de, com a mínim, un
itinerari accessible que permeti la connexió dels elements privatius amb la via pública i amb les dependències d’ús comunitari que estan al seu servei.»

20

Esmena núm. 20
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«13.4 Els habitatges dels edificis plurifamiliars de nova
construcció han de permetre a les persones amb mobilitat 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 habitatges han de tenir un grau de flexibilitat suficient perquè es puguin adaptar sense haver de fer obres cares i
difícils d’executar, en el cas que els seus ocupants pateixin una disminució de mobilitat.»

21

Esmena núm. 21
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 2
«[...] d’accessibilitat preexistents, sense perjudici de les
obres de millora de la mobilitat que estiguin limitades
per qüestions tècniques [...].»

22

Esmena núm. 22
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 4
«[...] que siguin objecte de canvi d’ús o d’activitat, han
de realitzar les obres necessàries [...].»

23

Esmena núm. 23
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 17
Esmena núm. 18
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, apartat 1
«[...] com privada, han de disposar de, com a mínim, un
itinerari accessible que comuniqui els diferents espais
d’ús públic [...] similars a la resta de persones usuàries
d’acord amb els principis d’ajustos raonables. Els espais d’ús privat [...].»
3.01.01.

Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13, apartat 4

«[...] itineraris o passos alternatius practicables, si escau,
per mantenir les condicions d’accessibilitat i seguretat.»

15

19

Núm. 267

«Article 17. Condicions d’accessibilitat als edificis plurifamiliars
17.1. Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on
resideixin persones amb discapacitat o majors de setanta anys han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a les seves necessitats i tècnicament possibles
per poder accedir a llurs habitatges, comunicar-se i interactuar amb l’accés a l’edifici, i correspon a la comunitat de propietaris, o a la persona propietària única de
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l’edifici, realitzar i sufragar les actuacions i obres d’accessibilitat mínimes necessàries.
17.2. L’execució d’aquestes obres s’ha de dur a terme de manera diligent amb relació al greuge de les persones afectades i, en qualsevol cas, s’estableix un termini no superior a
1 any si són obres menors o a 2 anys si són obres majors des
de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o de la
notificació de la resolució administrativa o judicial, si escau.
17.3. El termini establert en cas d’obres majors es pot
ampliar si algun dels propietaris que formen part de la
comunitat justifica que el cost imputat per a aquelles
obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva
unitat familiar, i que aquests ingressos són inferiors a
2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) o a aquell que el substitueixi.»

24

Esmena núm. 24
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

27

25

Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

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

28

Esmena núm. 28
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26, apartat 5
«26.5. Els prestadors de serveis existents han d’adoptar les mesures necessàries perquè progressivament
s’assoleixin les millors condicions d’accessibilitat possibles, sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, d’acord amb el principi d’ajustos raonables.»

29

Esmena núm. 29
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26, apartat 6
«26.6. Els mitjans de comunicació audiovisuals han
d’incorporar gradualment els sistemes d’audiodescripció, subtitulació i interpretació en llengua de signes, si
escau, per fer accessible la seva programació.»

30

Esmena núm. 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26, apartat 8

Article 23, apartat 2
«[...] disseny per a tothom. Concretament els productes perillosos, així com els alimentaris, han de disposar
d’un etiquetatge, o de sistemes alternatius d’accés a la
informació, que permetin a les persones amb discapacitat, identificar dades essencials per a la seva utilització
segura, com la seva composició, o la data de caducitat.»

26

Esmena núm. 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 26, apartat 1

Article 19, apartat 3
«19.3 Els mitjans de transport públic discrecional han
de tenir accessibles les infraestructures i un percentatge d’unitats perquè progressivament es compleixin les
condicions mínimes d’accessibilitat, sempre que sigui
tècnicament i econòmicament viable, d’acord amb el
principi d’ajustos raonables.»

Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«26.8. Els establiments d’ús públic han de tenir un document a disposició del públic i dels organismes inspectors i n’han de fer la difusió i publicitat que informi
de les condicions d’accessibilitat de què disposen, tenint en compte el principi d’ajustos raonables. Reglamentàriament s’establiran quins establiments i serveis
han de tenir el document esmentat, així com els seus
continguts, característiques i tramitació.»

31

Article 23, apartat 4

Esmena núm. 31
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 4, de l’article 23.

Article 29, lletra g)

«23.4 Reglamentàriament s’establiran els sistemes més
adequats per garantir a les persones amb discapacitat
visual o sord cegues, l’accés a la informació sobre els
prospectes dels productes farmacèutics i la seva data
de caducitat.»

D’una nova lletra g), de l’article 29.

3.01.01.
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«g) Comunicació alternativa i augmentativa: conjunt
de formes, estratègies i mètodes de comunicació utilitzats per persones amb discapacitats específiques que
no els permeten la comunicació a través del llenguatge
i / o de la parla.»
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Esmena núm. 32
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

36
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Esmena núm. 36
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 29, lletra h)

Article 32 bis. d’un nou article 32 bis

D’una nova lletra h), de l’article 29.

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

«h) Documents en lectura fàcil: Documents elaborats
amb especial cura perquè les persones amb dificultats
lectores els puguin llegir i entendre i que segueixen les
directrius internacionals de l’IFLA quant al llenguatge, al contingut i a la forma.»

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

33

Esmena núm. 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 32, apartat 1
«32.1 El departament competent en matèria d’ensenyament ha de garantir a l’alumnat amb discapacitat
un procés educatiu que s’ajusti a les necessitats específiques de la seva discapacitat, tot adequant els espais,
les metodologies pedagògiques, els materials docents,
els sistemes de comunicació, els d’avaluació, la planificació acadèmica i les adequacions curriculars.»

34

Esmena núm. 34
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 32, apartat 2, lletra c)
D’una nova lletra, de l’apartat 2, de l’article 32.
«c) Les modificacions significatives en algun dels elements
essencials del currículum o Adaptacions d’accés al currículum, les Adaptacions de les diferents proves i avaluacions així com els canvis organitzatius que facilitin l’aplicació de les mesures així com aquelles petites actuacions
i programes adreçats a donar resposta a les necessitats
educatives alumnes amb necessitats educatives especials.»

35

Esmena núm. 35
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 32, apartat 7
D’un nou apartat 7, de l’article 32.
«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 noves metodologies pedagògiques, tecnologies emergents o anàlisi de situació.»

2. La Generalitat de Catalunya ha de garantir les mesures necessàries d’informació i formació dirigides als
professionals que treballen en aquest àmbit per assegurar un tracte adequat cap a les persones amb discapacitat, 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, instruments, procediment d’accés, organització i desenvolupament de
l’atenció sanitària per a la seva efectiva adequació a les
necessitats específiques de les persones 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 representatives
de les persones amb discapacitat així com els professionals del sector hauran de ser escoltats i consultats en
els processos d’elaboració dels plans d’accessibilitat
en aquest àmbit.»

37

Esmena núm. 37
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 33, apartat 3 bis
D’un nou apartat 3 bis, de l’article 33.
«33.3 bis Així mateix, promouran que textos d’interès
públic rellevants i formularis d’utilització freqüent,
s’ofereixin en lectura fàcil, braille, lletra ampliada, o
mitjans tecnològics alternatius, a fi d’assegurar i garantir l’accés en igualtat de condicions a aquesta informació. Així mateix, els carnets i Targetes acreditatives de la condició d’usuaris o usuàries de serveis
públics, o a l’abast del públic en general, també incorporaran el braille i la lletra de mida i contrast adient
per facilitar la seva identificació.»

38

Esmena núm. 38
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 3
«[...] que estableix aquest article d’acord amb el principi d’ajustos raonables i sempre que sigui tècnicament i
econòmicament viable.»

3.01.01.
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Esmena núm. 39
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

43

Esmena núm. 43
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 35

Article 42, apartat 3 bis

«Les activitats culturals, d’oci i d’esport, tal com actes
públics, conferències, cinemes, teatres, visites guiades
o competicions esportives, han de preveure progressivament les condicions d’accessibilitat en la comunicació suficients per al gaudiment, la comprensió i la
participació, si s’escau, de les persones amb discapacitat sensorial, d’acord amb el que es determini reglamentàriament segons el tipus d’activitat d’acord amb
el principi d’ajustos raonables i sempre que sigui tècnica i econòmicament viable.»

D’un nou apartat 3 bis, de l’article 42.

40

Esmena núm. 40
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 35, apartat 2

«35.2 En aplicació del que es disposa en el punt anterior la generalitat haurà de garantir l’accessibilitat
als continguts o oferta cultural, determinant per a cada 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.»
Esmena núm. 41
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 35, apartat 3
D’un nou apartat 3, de l’article 35.
«35.3 Les mesures previstes en el present article es
desenvoluparan mitjançant acords sectorials amb els
sectors econòmics específics seguint criteris de progressivitat, tot garantint una oferta equilibrada i suficient en el territori d’equipaments i serveis culturals
accessibles.»

42

«42.3 bis Els projectes de plans d’accessibilitat han
d’estar subjectes a la participació ciutadana mitjançant consulta i participació de, com a mínim, entitats representatives del sector i sectors econòmics
afectats. Per garantir aquesta participació els municipis hauran de donar a conèixer la seva decisió de
desenvolupar el pla amb la suficient antelació perquè
aquesta participació es produeixi i haurà de garantir
mecanismes adequats de participació efectiva de la
població.»

44

Esmena núm. 42
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 37, apartat 4

«42 bis. Plans d’accessibilitat a empreses i polígons industrials
1. Les empreses i els polígons industrials de més de 250
treballadors hauran de disposar d’un pla d’accessibilitat 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 dotant-se dels elements i mitjans necessaris per permetre
que qualsevol persona, amb independència de les seves característiques i condicions personals, pugui accedir, 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 específics amb
els diferents sectors econòmics, haurà de posar a disposició 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 endegar un pla d’accessibilitat així com complementar
els plans d’accessibilitat de les empreses mitjançant
plans de mobilitat i l’accessibilitat als entorns.»

45

D’un nou apartat 4, de l’article 37.
«37.4 Les administracions públiques, mitjançant l’autoritat competent en matèria d’accessibilitat i en exercici
de les seves facultats de gestió d’activitats i usos i atorgament, renovació o revocació de llicències, han d’establir
els mecanismes oportuns de vigilància i control, denúncia
i, si escau, sanció, per fer efectiu el paràgraf anterior.»
3.01.01.

Esmena núm. 44
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 42 bis. D’un nou article 42 bis

D’un nou apartat 2, de l’article 35.

41

Núm. 267

Esmena núm. 45
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 50 bis
D’un nou article 50 bis.
«Article 50 bis
1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments,
en l’àmbit de les seves competències, hauran de desen-
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volupar la present llei i la legislació general d’accessibilitat mitjançant acords i convenis de col·laboració i
suport amb els sectors afectats per establir la progressivitat en la implementació de la llei, analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures proposades,
establir els fons econòmics públics de foment de l’accessibilitat i exercir el paper d’assessorament tècnic i
jurídic.
2. L’Administració de la Generalitat haurà de crear
grups de treballs específics 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 sectors d’acord amb la pròpia evolució tècnica i tecnològica pròpia de cada sector.»

46

Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 51, apartat 1
«51.1 L’Administració de la Generalitat, d’acord amb
la planificació d’implementació de la llei consensuada
amb els sectors econòmics, entitats i ajuntaments, ha
de destinar en cada exercici partides finalistes per a
actuacions de promoció i inspecció de l’accessibilitat
i de supressió de barreres existents que hauran d’especificar-se en la documentació dels pressupostos de la
Generalitat.»

47

Esmena núm. 47
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya
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Esmena núm. 49
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 58
«Article 58. L’accessibilitat en els plans d’estudi
La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves
competències, ha de vetllar perquè els plans d’estudis
dels diferents ensenyaments universitaris i de formació professional relacionats amb el territori, l’edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis
i la comunicació incorporin els continguts i competències que garanteixin el coneixement en l’accessibilitat i
el disseny per a tothom.»

50

Esmena núm. 50
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 64, apartat 2, lletra j)
D’un nova lletra j), de l’apartat 2, de l’article 64.
«j) Fer malbé o destruir els elements d’urbanització,
edificació, transport o comunicació, amb el resultat
que impedeixin l’accessibilitat.»
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Esmena núm. 51
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 71, apartat 4
«[...], l’administració competent ha de requerir formalment a l’interessat perquè esmeni la irregularitat, [...].»

52

Esmena núm. 52
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 52, apartat 2

Article 78, apartat 3

«[...] especialment amb relació a l’ús de la via pública i
l’autonomia dins de l’habitatge.»

«78.3. El Consell està integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local,
de les entitats que representen els diferents col·lectius de
persones amb discapacitat, pels sectors econòmics afectats i per experts en l’àmbit de l’accessibilitat tot garan-

48

Esmena núm. 48
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 52, apartat 3

53

D’un nou apartat 3, de l’article 52.
«52.3 L’Administració de Catalunya ha de crear un segell d’accessibilitat per aconseguir la distinció pública
dels municipis, serveis i establiments que compleixen
amb la legislació vigent en matèria d’accessibilitat o
que, sense obligatorietat de complir-la, l’han contemplat als seus espais per tal de garantir l’accés i ús dels
serveis que ofereixen a tots els clients, independentment de les seves capacitats.»
3.01.01.

tint la màxima participació, representació i pluralitat
d’entitats i territorial existent a Catalunya.»

Esmena núm. 53
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 79
«Article 79. Funcions
El Consell té funcions d’assessorament, informació,
proposta de criteris d’actuació i foment del que s’estableix en aquesta llei, com també aquelles altres que
se li atribueixin reglamentàriament que haurà d’exer-
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cir mitjançant acords sectorials i convenis de col·
laboració amb els sectors econòmics afectats.»

54

Esmena núm. 54
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

per la llei a desenvolupar i actualitzar els seus plans
d’accessibilitat en el compliment de la legislació vigent.»

56

Disposició addicional tercera, apartat 3
D’un nou apartat 3, de la disposició addicional tercera.
«3. Per al desenvolupament de la funció inspectora
prevista en l’apartat anterior la Generalitat de Catalunya haurà de preveure el seu desenvolupament en un
pla d’inspecció general on consti de manera publicitada 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.»

55

Esmena núm. 55
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Disposició addicional vuitena
D’una nova disposició addicional vuitena.
«Disposició addicional vuitena

Esmena núm. 56
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la disposició final primera.

57

Esmena núm. 57
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Disposició final tercera.
«En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el decret que determini els requisits, paràmetres i criteris per complir
les condicions d’accessibilitat establertes en aquesta
llei mitjançant diàleg i acord amb els sectors econòmics afectats i les entitats representants de les persones amb discapacitat. En l’elaboració del decret ha de
garantir la transparència i publicitat dels documents
de debat i ha de garantir la participació dels professionals, usuaris, entitats i sectors econòmics implicats.»
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014

La Generalitat de Catalunya ha d’aprovar un fons
econòmic per l’accessibilitat amb caràcter anual per
ajudar als municipis i als sectors econòmics afectats
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Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Tramitacions en curs

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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