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El passat mes de juny de l’any 2020, la Federació ACAPPS va lliurar un escrit 

d’al·legacions al Departament de Drets Socials respecte al projecte de decret pel qual 
s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i la seva Memòria d’Avaluació 
d’impacte. Des del Departament de Drets Socials s’ha fet arribar una nova versió 

modificada del projecte de decret als diferents agents i entitats implicats.  Els canvis 

proposats per ACAPPS i afegits a la nova versió han estat: 
 

 

CAPITOL 1 Disposicions Generals 
 Annex 1a. Paràmetres de referència, antropomètrics i d’interacció. Punt 3.2.3 Abast auditiu. 
Proposta: Afegir un punt:  d) Disposar de mesures de suport a la comunicació oral: subtitulació, bucle 

magnètic i emissores de fm 

Resultat: S’afegeix el punt d) Disposar de mesures de suport a la comunicació oral: subtitulació, bucle 

magnètic i emissores de fm. 

 

 

CAPITOL 2 Accessibilitat al territori 
Annex 2a. Normes d’accessibilitat al territori. Punts 5f) i 5g). 
Proposta: Canviar: “l’ascensor ha d’informar acústicament del tancament i l’obertura de portes.” per: 

”l’ascensor ha d’informar acústicament i visual del tancament i l’obertura de portes.” 

Resultat: No incorporen la petició però si incorporen peticions fetes anteriorment com el 112 

accessible i el bucle a l’intèrfon 

f) Ha de disposar d’un botó d’alarma en cas d’emergència, equipat amb un indicador lluminós que 

informi les persones sordes que l’avís d’emergència està sent atès i amb una comunicació per veu, 

tipus intèrfon, amb bucle magnètic.  
g) Ha de disposar d’un rètol (gràfic i tàctil) on s’indiqui el número de telèfon de la central d’alarma i 

del servei 112 accessible per a les persones sordes per a comunicar una emergència. L’empresa 

instal·ladora ha de garantir la possibilitat d’enviament i recepció de SMS d’emergència des de 

l’interior de la cabina mantenint la cobertura de xarxa necessària o mitjançant un sistema alternatiu. 

La comunicació amb la central d’alarma mitjançant SMS s’ha de poder realitzar de manera gratuïta. 

 

 

CAPITOL 3 Accessibilitat a l’edificació 
SECCIÓ SEGONA. Edificis de nova construcció. Subsecció primera. Edificis i establiments d’us públic. 
Article 50. Piscines 
Proposta: Afegir: “50.6 Les piscines d’ús públic on es puguin emetre missatges informatius per 

megafonia han de comptar amb pantalles informatives per emetre missatges en format text i/o de 

forma visual. La informació que s’emet ha de ser equivalent i simultània als dos canals i ha de seguir 

els criteris d’accessibilitat a la comunicació descrits a la secció B de l’annex 5a.” 
 

Resultat: En el punt 6 es contempla:   En els establiment d’ús pública concurrència, les piscines d’ús 

públic on es puguin emetre missatges informatius per megafonia han de comptar amb pantalles 
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informatives per emetre missatges en format de text i visuals. La informació que s’emet ha de ser 

equivalent i simultània als dos canals i ha de seguir els criteris d’accessibilitat a la comunicació descrits 

a la secció B de l’annex 5a. 

 

Annex 3a. Normes d’accessibilitat a l’edificació. Punt 6.1. Ascensor accessible 

Proposta: Afegir: “b4) Que les portes han de tenir una zona transparent que permeti la comunicació 

visual amb els replans d’accés”. 

Proposta: Modificar la Norma UNE a què fa referència per la més actual: UNE-EN 81-70:2018 

 

Resultat: En el punt k) han contemplat: Ha de complir la Norma UNE-EN 81-70:2018 referent a 

l’accessibilitat dels ascensors o aquella que la substitueixi en aquells aspectes no definits als punts 

anteriors.  

 

En el punt 6.3 referent als ascensors d’emergència accessibles diu: 

d) Les portes han de tenir una zona transparent que permeti la comunicació visual amb els replans 

d’accés. 

 

 

Annex 3a. Normes d’accessibilitat a l’edificació. Punt 6.2. Ascensor practicable 

Proposta:  Modificar la Norma UNE a què fa referència per la més actual: UNE-EN 81-70:2018 

 

En el punt j) han contemplat: Ha de complir la Norma UNE-EN 81-70:2018 referent a l’accessibilitat 

dels ascensors o aquella que la substitueixi en aquells aspectes no definits als punts anteriors.  

 

 

CAPITOL 4 Accessibilitat als mitjans de transport 
Annex 4a. Normes d’accessibilitat als mitjans de transport. Punt 9  Andanes de transport ferroviari. 
9.3.  Condicions d’utilització 

Proposta:   Modificar per: “b) Les estacions de més de 200.000 viatgers anuals i les estacions 

intercanviadors, han de disposar d’instal·lació de bucle magnètic, com a mínim, a l’oficina i mostrador 

de venda de bitllets, a la zona d’embarcament corresponent a les portes accessibles del vehicle 

ferroviari, a l’andana i en el cas que hi n’hi hagi, en els intercomunicadors/intèrfons d’emergència, 

perquè les persones sordes  usuàries de pròtesis puguin rebre-hi la informació emesa per megafonia 

o mitjançant missatges sonors.” 

 

Resultat: S’afegeix:  Les estacions de més d’1.000.000 de viatgers anuals i les estacions 

intercanviadors, han de disposar d’instal·lació  de bucle magnètic, com a mínim, a l’oficina i taulell de 

venda de bitllets, i a la zona d’embarcament corresponent a les portes accessibles del vehicle 

ferroviari, perquè les persones sordes usuàries de pròtesis puguin rebre-hi la informació emesa per 

megafonia o mitjançant missatges sonors. 
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CAPITOL 5 Accessibilitat als productes 
Article 108. Manteniment i actualització de l’accessibilitat 
Proposta: Afegir al text: segons les normes UNE que correspongui a cada producte concret. 

 

Resultat En el punt 5. Les actuacions de manteniment inclouen aquelles modificacions, 

actualitzacions o substitucions d’unitats que siguin necessàries perquè els productes accessibles a 

disposició del públic compleixin en cada moment els criteris tècnics, de qualitat i seguretat que la 

reglamentació sectorial i les normes UNE estableixin. 

 

 

CAPITOL 6 Accessibilitat als serveis 
SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals. Article 120. Serveis d’atenció directa al públic 
Proposta:  Afegir terme transcriptor o subtitulador. 

Resultat:  Punt 4 Els assistents personals, mediadors comunicatius, intèrprets de llengua de signes, 

transcriptors o qualsevol altre professional que estigui prestant un servei de suport personal a una 

persona amb discapacitat en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, ha de poder 

acompanyar a la persona amb discapacitat als serveis d’atenció personal, com ara mèdics, jurídics o 

altres, sempre que aquesta ho demani. 

Alguns aspectes que no han modificat o afegit i que son susceptibles de millora han estat:  

-el percentatge de cobertura de bucle magnètic  en edificis i establiments d’ús públic.  

- En els ascensors no es preveu la connexió de la síntesi de veu amb bucle. 

- Tampoc la instal·lació de sistemes visuals d’avis d’emergència en serveis higiènics i emprovadors,  

- bucles individuals per veure les pel·lícules als sistemes de transport,  

- les pel·lícules finançades amb fons públics han de disposar de subtítols i audiodescripció,  

-  els mitjans de suport a la comunicació i us de noves tecnologies als espais de treball 

- L utilització e bucles magnètics connectats a audioguies en espais culturals 

- La informació per canals accessibles de l’oferta d’arts escèniques i cinema. 

- Afegir la subtitulació com un element de comunicació visual 

- Disposar d’un símbol específic per assenyalar la subtitulació 

- afegir transcriptors/subtituladors al Glossari com a suport personal 

- En la memòria d’impacte, els preus del servei de subtitulació son més baixos que els estipulats 

actualment  
 


