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INTRODUCCIÓ 

Dades sobre persones amb discapacitat a Catalunya 

 Discapacitat física: Motriu o Orgànica.................. 313.975  persones 

 Discapacitats sensorials:  Auditiva........................ 29.424  persones 

                                     Visual:.......................... 36.090  persones                                    

 Discapacitat intel·lectual ....................................... 51.902  persones 

 Discapacitat per Trastorn / malaltia mental ........105.964  persones 

Total de persones amb discapacitat reconeguda: 537.998  persones 

 

Dades sobre gent gran 

 Total de persones grans (+ de 65 anys) ............. 1.361.468  persones 

 Persones grans amb discapacitat reconeguda ..... 252.140 persones 

 Entre 65 i 74 anys..................................................106.644  persones 

 + de 75 anys ..........................................................145.496  persones 

 

       Font: IDESCAT 2014  



3 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE) 

Normal = Diversitat 
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Es divideix en dos tipus: 

 Motòrica: 

 Discapacitat que dificulta o impedeix la mobilitat o el moviment 

del cos, o part del cos, en les activitats bàsiques de la vida diària, 

per diverses causes  (malformacions, accidents, lesions cerebrals, 

etc.).  

 

 No motòrica: 

 Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes 

orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, 

malalties cardíaques, renals, pulmonars, autoimmunes,...) 

Discapacitat Física 
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Productes de suport que poden utilitzar les 

persones amb  discapacitat física 
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Es classifiquen en: 

 Visual 

 Auditiva 

 Sordceguesa 

 

Discapacitats sensorials 
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 Visual:  Manca total o parcial de visió (ceguesa total o parcial). 

Ajudes que poden utilitzar 

Anotador parlant Lupa electrònica 

Ulleres telescòpiques i microscòpiques 

Gos pigall Bastó i acompanyant 

El Sistema Braille és utilitzat per un 20% de les persones amb ceguesa. 
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 Auditiva:  Manca total o parcial de l’audició. Com a conseqüència, 

     pot faltar també la parla.  

audició amb implant coclear 

Ajudes que poden utilitzar 

Implant coclear Audiòfon Amplificadors de so, micròfons, 

receptors i emissors de so 

Intèrpret en llengua de signes 

Comprensió:  

 Lectura labial 50% 

 Comprensió per context 30% 

 Pèrdua de informació d’un 20% 

https://www.youtube.com/watch?v=SpKKYBkJ9Hw
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 Sordceguesa: Combinació de discapacitat visual i discapacitat auditiva, 

en diferents graus, que comporta dificultats de comunicació,  d’accés a 

la informació i com a conseqüència, de desplaçament. 

Guia- intèrpret: Transmet a la persona les coses que no pot veure ni 

escoltar a través de diferents sistemes: 

 Dactilologia tàctil (dit com a llapis i lectura labial). 

 Llengua de signes tàctil. 

 Llengua oral i llengua de signes adaptada. 

Ajudes que poden utilitzar 
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Discapacitat intel·lectual 

El concepte més utilitzat, és el que es refereix a un funcionament 

intel·lectual inferior a la mitjana i que coexisteix amb dues àrees 

més afectades que poden ser algunes de les següents: 

 Comunicació 

 Cura pròpia 

 Vida a llar 

 Habilitats socials 

 Continguts escolars funcionals 

 Ús de la comunitat 

 Oci i treball 

 Auto direcció 

 Salut 

 Seguretat 
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Trastorn o malaltia mental 
Les persones amb trastorns mentals greus poden presentar 

dificultats en el seu funcionament psicològic, de socialització i 

esdevenen especialment vulnerables a les situacions d'estrès. 

Poden presentar: 

 

 
 Afectació de les habilitats socials. 

 Dificultats de comprensió i d'expressió. 

 Repeticions verbals i estereotípies motores. 

 Dificultats per establir contacte visual. 

 Comportament disruptiu. Ansietat, fòbies, accions repetitives. 

 Alteració de la memòria. 

 Alteracions del raonament lògic. 

 Alteracions del ritme de la parla (lentitud o verborrea) 

Cal que el personal d’atenció al públic tingui la formació adequada 

per tractar amb les persones que pateixen trastorns mentals  
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 Establir les condicions d’accessibilitat en tots els àmbits per garantir 

la igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb 

qualsevol  tipus de discapacitat  i diversitat funcional: 

Objectius principals de la Llei 13/2014, d’accessibilitat 
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Novetats destacades 

 Defineix una normativa integradora d’acord amb les directrius internacionals i 

estatals i  

 Aborda l’accessibilitat des d’un punt de vista global. 

 Reconeix  i  inclou col·lectius que no eren objecte d’atenció suficient: sords 

oralistes, sords signants, sordcecs, persones amb discapacitat intel·lectual i 

trastorn mental. 

 Destaca la importància de l’accessibilitat en la comunicació als sectors 

culturals i d’oci. 

 Incorpora nous àmbits: Productes i serveis. 

 Actualitza i aclareix les condicions d’accessibilitat requerides entre nou i 

existent. 

 Dedica un capítol al manteniment de l’accessibilitat. 

 Preveu l’elaboració d’un distintiu de qualitat a l’accessibilitat dels establiments i 

serveis. 

 Inclou conceptes com les barreres actitudinals. 

 Fa referència a la importància de la formació del personal dels serveis 

d’atenció al públic. 



15 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE) 

Accessible: 

La condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta 

als requeriments funcionals i d’interacció -dimensionals, d’ubicació, 

d’iluminació, d'acústica i de comunicació- que en garanteixen la utilització 

autònoma, segura i  amb comoditat  a totes les persones. 

 

Practicable: 

La condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta 

als requeriments funcionals que en garanteixen la utilització autònoma i 

segura a totes les persones, encara que amb requeriments funcionals i 

d’interacció més ajustats. 

 

Als itineraris accessibles o practicables NO S’ADMET CAP GRAÓ 

Defineix dos nivells d’accessibilitat: 
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Ajustos raonables: 

Les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals  que,  d’una 

manera eficaç i pràctica i sense que comportin un cost desproporcionat, 

facilitin l’accessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en 

igualtat de condicions que la resta de ciutadans.  

Proporcionalitat: 

La qualitat d’una mesura de millora de l’accessibilitat segons la qual els 

costos que implica estan justificats, segons els criteris següents: 

 Els efectes discriminatoris que comportaria per a les persones amb 
discapacitat que la mesura no es dugués a terme. 

 Les característiques de la persona, l’entitat o l’organització que ha de 
dur a terme la mesura. 

 La possibilitat d’obtenir finançament públic o altres ajuts. 

Són ajustos raonables:  Supressió de desnivells, col·locació de passamans, 
mesures per a la comunicació, adaptació de la cambra de bany, etc. 

Incorpora els conceptes: 
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 Territori 

 Edificació 

 Comunicació 

 Productes i Serveis 

 Activitats culturals, esportives i de lleure 

 Transport 

Àmbits d’aplicació de la Llei d’accessibilitat 
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Espais viaris Espais lliures 

 Espais urbans de nova construcció 

 Els projectes d’espais urbans han de contemplar la màxima accessibilitat 

des de l’origen. 

 

 

Accessibilitat  al Territori 
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Accessibilitat  al Territori 

 Espais urbans existents: Via pública, places, parcs, mobiliari urbà, senyalització 

S’ha de preveure l’adaptació gradual de l’entorn en tots els àmbits. 

Jardí Botànic Bcn 
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Accessibilitat  al Territori 

 Espais naturals d’ús públic · Platges i  itineraris a la natura 

 S’ha d’adaptar progressivament els itineraris, els serveis, els productes i 

la informació de manera que combinin el respecte al medi ambient i el dret 

de tothom a gaudir de les activitats a la natura. 
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 Edificis de nova construcció: 

El projecte ha de contemplar l’accessibilitat 
amb un grau òptim. 

 Edificis existents: 

Han d’assolir progressivament les 
condicions d’accessibilitat que siguin 
possibles tècnicament d’acord amb els 
principis d’ajustos raonables i de 
proporcionalitat. 

Accessibilitat a l’Edificació 
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Actuacions a l’Edificació 

 Itineraris d’ús públic: Desnivells a l’accés i a l’interior dels edificis 

 Rampes com a solució preferent per salvar esglaons aïllats o petits trams 
d’escala, sempre que sigui possible, amb passamans a ambdós costats. 

? 
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 Itineraris d’ús públic: Desnivells a l’accés i a l’interior dels edificis 

 Plataforma elevadora vertical de recorregut curt, com a solució 
alternativa quan la rampa no és possible tècnicament 

 

 

Actuacions a l’Edificació 
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  Disposar de seient abatible (major ventall d’usuaris) 

   1,50-1,20 m davant del costat més estret per l’accés 

  Cal disposar d’un polsador de crida de la plataforma 

  Les guies a la façana  no poden sobresortir més de 15 cm 

  En instal·lacions a la façana, cal disposar d’un avisador acústic   

Actuacions a l’Edificació 

 Itineraris d’ús públic: Desnivells a l’accés i a l’interior dels edificis 

 Plataforma elevadora inclinada, quan cap de les solucions anteriors són 
viables tècnicament. 
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 Cadira salvaescales 
 Salvaescales portàtil 

 Oruga 

Actuacions a l’Edificació 

 Itineraris d’ús públic: Desnivells a l’accés i a l’interior dels edificis 

   Solucions no admissibles en ús públic 
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 Edificis existents amb valor historicoartístic 

 Els edificis declarats béns protegits han adoptar solucions alternatives 
per assolir les millors condicions d’accessibilitat possibles segons el 
seu ús, sense incomplir la normativa específica. 

Actuacions a l’Edificació 
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Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic 

 El nou decret de desplegament de la llei preveu les opcions següents: 

 Accessible: Característiques DB SUA - CTE  

 Practicable: Característiques de l’adaptat del Decret 135/1995 

 Familiar: Tipologia amb paràmetres dimensionals i funcionals més còmodes. 

 Usable: Només per activitats en establiments existents. Paràmetres de la TAAC 

 (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) 

Les opcions es determinaran segons si es tracta de: 

Establiments existents: En funció de l’Ús / Superfície / Condicionants tècnics 

Nova construcció: Per tal que les solucions siguin proporcionades, es preveu una 

major gama de possibilitats en funció de l’Ús / Superfície. 

> superfície > exigència     I     < superfície < exigència  
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 Espai de transferència a l’inodor a ambdós costats 

 Indicador d’ocupat en color vermell o lliure en color  verd o blanc, al 

costat de la maneta de la porta, per facilitar la informació a les persones 

sordes o amb discapacitats cognitives. 

 SIA en la porta o al seu costat . Identificadors de sexe en alt relleu i 

contrast cromàtic. 

1
,2

0
 

Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic: Accessible (DB SUA – CTE) 
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 Espai de transferència a l’inodor a un costat 

Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic: Practicable (segons el nou Decret, 
correspon a l’adaptat del Decret 135/1995) 
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 Espai lliure d’obstacles de majors dimensions que l’accessible. 

 Disposa d’un canviador de bolquers. 

 Permet accedir amb cotxets de nens. 

 Permet a una persona en cadira de rodes poder maniobrar amb confort 

acompanyada pel seu assistent per apropar-se als aparells sanitaris. 

Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic: Servei higiènic familiar 
(Establiments de grans dimensions i elevada afluència de públic) 

Tipologia similar 
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Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic: Servei higiènic usable 

Admissible només en les activitats que especifica  la TAAC, en reformes 

d’establiments existents de superfície molt reduïda en aplicació del criteri 

d’ajustos raonables 

Exemples orientatius 

Exemples  que no compleixen aquest criteri 
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 Senyalització entenedora, en alt relleu i en Braille 
 Símbols i caràcters contrastats amb el fons i el fons amb el parament 
 Indicador d’ocupat o lliure 

 Timbre d’avís  Informació d’ocupat o lliure 

Actuacions a l’Edificació 

 Serveis higiènics d’ús públic: Senyalització i mesures d’avís 
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 Taquilles, mostradors d’informació o d’atenció al públic... 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 

 Situats en lloc d’accés ràpid i fàcilment identificable des de l’entrada accessible i amb 

senyalització de fàcil comprensió per a les persones amb discapacitats cognitives 

 Disposar de franja guia d’encaminament que serveixi de referència de direcció a les 

persones amb discapacitats visuals i cognitives 

 Disposar de. 

 L’espai d’interacció davant de la taquilla o mostrador ha d’estar lliure d’obstacles per 

facilitar l’apropament de persones amb cadires de rodes, crosses o amb acompanyant. 

 La informació per megafonia s’ha de proporcionar també per escrit en panells 

informatius lluminosos. 

 Espai suficient al mostrador o taquilla per recolzar la bossa, la cartera, els tiquets, etc. 
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Sistema de comunicació per discapacitat auditiva 

 Disposar d’anella magnètica especialment en entorns sorollosos o amb 
vidres de separació, per millorar l’audició de persones sordes amb 
audiòfon o implants coclears. 

 Disposar de la senyalització corresponent. 

 La il·luminació ha de ser difusa per no produir ombres a la cara i permetre 
la lectura labial de l’interlocutor sense reflexes i enlluernaments. 

 

Els vidres dificulten la percepció de la informació 

 Taquilles, mostradors d’informació o d’atenció al públic 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 



35 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE) 

 Els separadors de vidre dificulten la comunicació. 

 El contacte visual facilita la comunicació a tothom. La lectura labial, la 

expressió facial i gestual sumen en la comunicació.  

 L’espai reduït per passar els diners i els tiquets dificulten  la manipulació dels 

diners i dels tiquets. 

 Disposar d’espai suficient per deixar els productes de suport que porten 

algunes persones (comunicadors, anotador parlant, teclat Braille o altres 

productes de suport) 

 Taquilles, mostradors d’informació o d’atenció al públic, guarda roba 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Han de ser accessibles per a les persones usuàries de cadira de rodes 
o amb dificultats de mobilitat 

 Sempre que sigui possible, disposar rampa amb el pendent adequat 
segons la normativa, perquè una persona en cadira de rodes pugui 
accedir-hi amb autonomia. Valorar en cada cas la necessitat de 
passamà i/o sòcol 

 

 Accés a la tarima o espai escènic 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Rampes portàtils: Per salvar un desnivell petit de la tarima, quan no és 

possible tècnicament disposar d’una rampa fixa. 

 Plataforma elevadora vertical: Cas que no hi hagi espai per rampa una 

accessible. 

Per superar petits desnivells 

 Accés a la tarima o espai escènic – productes de suport 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 En llocs de la sala que hi hagi espai suficient per maniobrar i previsió de lloc 

per l’acompanyant. 

Aplicar criteris de Disseny Universal = Disseny per Tothom 

 Considerar la possibilitat de usar una cadira sense reposa-braços i/o més 
ample per les persones amb obesitat. 

 Convé que el disseny de l’espai i del mobiliari contempli espai,  lloc o solució 
per deixar crosses o bastons de les persones que els utilitzen a prop seu. 

 

 Reserva d’espai per a persones amb mobilitat reruida i usuàries de  
cadira de rodes. 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Que no sigui només a l’ultima fila! 

 Reserva d’espai per a persones en cadira de rodes 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Si és a la primera fila ha d’estar integrat al pati de butaques. 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 

 I Tampoc a la primera! 
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 Adaptacions específiques per a persones amb discapacitat visual 

Maqueta tiflológica  

 Per a facilitar l’orientació a l’interior dels edificis és d’ajuda una 

maqueta en alt relleu, color contrastat i Braille . 

 L’audiodescripció als esdeveniments audiovisuals, permet que les 

persones amb discapacitat visual també puguin gaudir de la cultura.  

Audiodescripció 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Adaptacions específiques per a la discapacitat auditiva: 

 Bucle d’inducció magnètica 

 La zona d’influència del bucle magnètic i els seients reservats han 

d’estar senyalitzats. 

 Cal que els seients reservats estiguin situats propers a l'emissor,per 

a facilitar la recepció del missatge (lectura labial, expressió gestual)  

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Adaptacions específiques per a la discapacitat auditiva: Subtitulació 

 Cal que la subtitulació estigui en línea amb l’escena 

 El color del text ha d’estar contrastat amb el fons i amb 

dimensions adequades a la distància que s’ha de llegir. 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 

Museu Interactiu de Arts visuals, Chile 

Exposicions Audiovisuals 

Projecte Audiovisual, Fundació Antoni Tàpies Exposició audiovisual, Bancaja València 

Exposició audiovisual, Telefònica de Madrid 
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 Adaptacions específiques per a la discapacitat auditiva: Traducció al 
llenguatge de signes + pantalla  amb imatge ampliada i subtitulació 

 Els seients reservats per les persones que llegeixen en llengua de 

signes han d’estar propers a l’intèrpret. 

 La pantalla amb la imatge ampliada i amb subtitulació ha d’estar en 

línia amb els oradors, actors o musics de manera que sigui visible.  

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Adaptacions específiques per a la discapacitat auditiva : Intèrpret en 
llengua de signes i tecnologia 

 

concierto adaptado para sordos 

 

Poden sentir la música gràcies a l’equalització de 

sala amb freqüències més greus i uns globus 

que recullen les vibracions de la música i 

transmet a les persones. Es complementa 

l’espectacle amb un intèrpret en llenguatge de 

signes. 

Tauleta amb intèrpret en llengua de signes 

concert per a persones sordes 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 

Cantant amb intèrpret en llengua de signes 

http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/Mario_Moros-festival_de_musica_para_sordos-primer_concierto_en_Espana_para_sordos_2_2060655150.html
http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/Mario_Moros-festival_de_musica_para_sordos-primer_concierto_en_Espana_para_sordos_2_2060655150.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/vibrando-concierto-sordos-noto-musica-canciones-permite-mas-meterme-ellas_20150926572482184beb28d44600b0dc.html
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 Adaptacions específiques per a la sordoceguesa: Intèrpret en llengua 
de signes i tecnologia 

 Previsió de l’espai suficient per el seu intèrpret que s’ha de seure  

de manera que pugui traduir i veure l’escena.. 

 Poden utilitzar algun sistema alternatiu de comunicació 

 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 Bona il·luminació; 

 Dimensions dels caràcters segons la distància que s’han de llegir; 

 Retolació acompanyada de pictogrames, braille i relleu 

 Contrast entre els caràcters i el fons; 

 Contrast entre el cartell i el parament on està fixat; 

 Situació i alçada adequades, segons el públic a qui va dirigit 

 Els espais i recorreguts han d’estar degudament  senyalitzats 
amb rètols, directoris, panells direccionals, plànols tàctils, etc. 

Accessibilitat dels espais d’esdeveniments d’arts visuals 
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 S’ha de  garantir la disponibilitat dels documents i impresos destinats al 

ciutadà  a l’abast  de tothom, ubicats  a l’abast per a persones amb 

discapacitat amb la màxima autonomia.  

 Utilitzar criteris de Lectura Fácil als documents, triptics, webs i material 

informatiu. 

 Els documents i impresos també estaran disponibles en les 

corresponents pàgines web i en format electrònic accessible. 

 

Condicions d’accessibilitat dels impresos i documents 

Pàgines Web 

En el disseny i creació de les pàgines web s’han de tenir en compte les pautes següents per tal siguin accessibles per a tots els usuaris:  En el disseny i creació de les pàgines web s’han de tenir en compte les pautes següents per tal siguin accessibles per a tots els usuaris:  En el disseny i creació de les pàgines web s’han de tenir en compte les pautes següents per tal siguin accessibles per a tots els usuaris:  

 Disseny accessible i clar per a tots els usuaris. 

 Que pugui adaptar-se a diferents programaris, i productes de suport 

sense perdre informació. 

 Incloure subtítols i audiodescripció als continguts multimèdia. 

 Llenguatge clar i entenedor 
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Manteniment de l’accessibilitat 

 Els titulars dels establiments, edificis, espais naturals i espais 

urbans d’ús públic de la seva competència, han de mantenir en 

correcte estat els elements que garanteixen l’accessibilitat. 

 Qualsevol reforma o manteniment que es faci, no pot reduir              

les condicions d’accessibilitat ja existents; 

 Els plecs de condicions dels contractes de manteniment de 

les infraestructures han de preveure que hi hagi un pla de 

manteniment que especifiqui les actuacions de manteniment 

correctiu i preventiu que garanteixin les condicions d’accessibilitat. 
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Plans d’accessibilitat dels equipaments culturals 

a. Diagnosi de les condicions existents 

b. Determinació de les actuacions necessàries. 

c. Ordre de prioritats i possible calendari de les actuacions. 

d. Definició de les mesures de control i de manteniment. 

e. Termini màxim de revisió del pla. 

 S’ha d’elaborar el pla d’accessibilitat dels establiments, 

dels serveis i dels continguts.  
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 Cal tenir en compte els productes de suport o els sistemes 

de comunicació  que poden necessitar les persones amb 

discapacitat que hi assisteixen als actes culturals. (rampes, 

bucles magnètics, subtitulació, audiodescripció, etc.);  

 Cal fomentar i programar continguts amb la participació de 

persones amb diferents discapacitats. 

 El material gràfic dels actes culturals (fulletons, tríptics, tiquets, 

etc.) ha d’utilitzar frases curtes i clares per una comprensió fàcil 

 Valorar en quins casos el material divulgatiu en format CD o 

vídeo ha d’incloure subtítols per a les persones sordes i 

audiodescripció per les persones amb discapacitat visual; 

Plans d’accessibilitat dels equipaments culturals 

Pel que fa els contiguts programats: 
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Formació 

 S’ha de fer la formació al personal d’atenció al públic per tal 
de proporcionar un tracte adequat a les persones amb diferents 
discapacitats i saber utilitzar els productes de suport necessaris 
per una atenció adequada. 
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Plans d’emergència dels equipaments culturals 

 Els plans d’emergències dels edificis, han d’incloure  en els 

plans de protecció i d’evacuació la previsió d’actuació en 

relació amb les persones amb discapacitat, sigui auditiva, 

visual, psíquica o motora i usuàries de cadira de rodes. 



55 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE) 

Accions annuals 

 Els departaments de la Generalitat han de destinar anualment una part del seu 

pressupost a suprimir les barreres a l’accessibilitat en els seus edificis d’ús públic; 

 Han de preveure en cada exercici pressupostari accions de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres en els seus àmbits de competència; 

Memòries anual i triennal  

 Cada departament ha d’informar anualment al DTSiF 

Actuacions realitzades en matèria d’accessibilitat en els seus establiments o edificis; 

Programes de promoció, foment o línies d’ajuts als seus sectors; 

 El DTSiF ha d’informar cada any al Consell de Promoció de l’Accessibilitat de les 

actuacions fetes, i cada tres anys haurà de trametre al Parlament de Catalunya un 

informe de les dades significatives del desplegament per part de tots i l’aplicació 

de la Llei, perquè sigui debatut en la comissió corresponent. 

Mecanismes d’avaluació del compliment de la Llei 
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 El control previ mitjançant els plecs de condicions tècniques dels 

convenis de col·laboració o contractes de compra de serveis, els quals 

han de tenir clàusules específiques que indiquin el compliment de 

les normes d’accessibilitat;  

 

 El control posterior mitjançant mecanismes d’inspecció, control, 

denúncia i sanció, del compliment de la normativa en matèria 

d’accessibilitat, per part dels equips o serveis que en tenen la 

competència. 

 

Control administratiu sobre el compliment de la Llei 

 

Els Departaments de la Generalitat han de dur a terme: 
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Denúncies en matèria d’accessibilitat 

 Tothom que tingui coneixement de la comissió d’alguna 

infracció en matèria d’accessibilitat pot formalitzar una 

denúncia davant de l'òrgan competent. 

 Les denúncies es poden adreçar a l'Àrea de Promoció de 

l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres, que pot fer 

actuacions prèvies a la fase d’instrucció i traslladar-ho si escau. 

 Les denuncies també es poden presentar als òrgans 

competents quan hi hagi una llei o norma sectorial amb règim 

sancionador aplicable. 
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Infraccions i sancions per incompliment de les 

condicions d’accessibilitat 

 Són  infraccions administratives en matèria d’accessibilitat, 

les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta 

llei  i pel règim sancionador bàsic estatal. 

 Es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

 

Import de les sancions: 

 Infraccions lleus: des de 301 euros fins a 6.000 euros 

 Infraccions greus:  des de 6.001 fins a 30.000 euros. 

 Infraccions molt greus: des de 30.001 euros fins a 300.000 euros 
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 El Govern ha de crear un distintiu de qualitat per a 

identificar i reconèixer els establiments, espais, projectes, 

municipis... que assoleixin condicions d’accessibilitat 

notables, més enllà dels requeriments normatius, pel que fa a 

la supressió de les barreres a l’accessibilitat, l’adequació 

dels serveis i dels  continguts i la formació del personal. 

  Aquest distintiu s’ha de regular per reglament (nou Decret). 

 Ha d’establir els diferents nivells de categorització, el format 

del distintiu i la forma d’obtenir-lo.  

 El Govern ha de considerar aquest reconeixement a l’hora 

d’atorgar altres subvencions o ajuts. 

Distintiu de qualitat d’accessibilitat 
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Resum 

Objectius destacats de la Llei d’Accessibilitat 

 Aplicar l’accessibilitat amb una perspectiva global; 

 Donar respostes adequades a les diferents situacions; 

 Promoure i facilitar la supressió de barreres existents. 

Gracies per la vostra atenció! 
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