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- Sense condicionants
- Normatives clares i “relativament” 

senzilles d’aplicar
- En cas de confluència la més 

exigent

La obra nova

Qüestions prèvies:  

Jornada tècnica: L’Accessibilitat i els ajuts Next Generation
La legislació d’accessibilitat a l’edificació

● 2 situacions a diferenciar:   

La transformació 
de l’entorn 
existent

Ja es projecta i 
construeix amb 
característiques 
accessibles

És el gran repte de 
l’accessibilitat 

Necessitat de determinar 
els ajustos raonables

- Gran diversitat de casuístiques
- Actuacions més complexes i 

costoses que la obra nova
- Afectacions sobre la funcionalitat
- Ambigüitat normativa

(Proporcionalitat)



Qüestions prèvies:  

Habitatge

- Espais privats (particulars 
o comuns)

- Usuaris habituals
- Necessitats immediates 

conegudes
- Preveure necessitats 

futures
- Pot requerir acords entre 

un conjunt d’actors 
(Comunitats)

Establiments d’ús públic

- Espais públics
- Gran diversitat d’usuaris
- Usuaris esporàdics
- Preveure totes les 

necessitats 
- Justificació per a 

Llicències i controls
- Un únic executant 
- Possibles afectacions a 

tercers (soterranis, etc.)

Edificis AAPP

- Màxima exigència              
(garantir el dret de la 
ciutadania al tracte igualitari)

- Pocs agents amb molts 
edificis

- Planificació global
- Plans d’accessibilitat

Jornada tècnica: L’Accessibilitat i els ajuts Next Generation
La legislació d’accessibilitat a l’edificació

● 3 grans àmbits a diferenciar:   
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 Establir drets i obligacions: comunitats de propietaris, socis d’una entitat,...

 Identificar els ajustos raonables: condicions mínimes exigibles i alternatives admissibles

 Fixar criteris en cas de requeriments contraposats 
- Millora de l’accessibilitat - Protecció patrimonial; 
- Millora de l’accessibilitat - Condicions d’evacuació; 
- Millora de l’accessibilitat - Normativa urbanística
- Millora d’uns aspectes que impliquen pèrdua en altres

 Determinar prioritats en cas de vàries solucions

 Definir les condicions tècniques que ha de complir cada element

Qüestions prèvies:  

Aspectes importants a regular

● La transformació de l’entorn existent. 



º
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Edificis d’habitatges. Exemples de conflictes a resoldre: 

Qüestions prèvies:  

En relació amb els espais privatius: 

● La transformació de l’entorn existent. 

En relació amb els espais comuns:
 Propietari / Comunitat 
 Llogater / omunitat
 Llogater / Propietat / Comunitat 
 Llogater / Propietari vertical 

 Comunitat / Entitat

 Comunitat / Administració 

 Comunitat / Comunitat

- Manca d’acords per suprimir barreres
- Desacord amb les solucions
- Gestions “eternes”

- Ocupació parcial d’un pati o local
- Perjudicis o molèsties
- Autorització d’obres                          

(modificació d’escala, ventilacions,...)

- Desacord amb les solucions

- Paràmetres urbanístics que impedeixen l’actuació

- Denegació de permisos i exigència de garanties

 Propietari / Administració

 Llogater / Propietari

Quins són 
els ajustos 
raonables 
exigibles ?
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Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat   
(Ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007)

Que s’ha de fer. Quan s’ha de fer 
 Legislació principal 

 Legislació amb 
incidència

Marc normatiu:

RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

Llei 5/2015, del 13 de maig de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya

DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (LAU) 
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Com s’ha de fer (algunes normes també desenvolupen Que i Quan) 
 Condicions a            

complir

 Criteris d’aplicació

CTE: DB-SUA i DB-SI (condicions bàsiques estatals)

Codi d’accessibilitat de Catalunya 
(actualment Decret 135/1995; nou Codi en tramitació) 

Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges

Documents de la TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya)

Document DT-4 (reducció ample escala per instal·lar ascensor) de la TINSCI

Fitxa 3.04 (R3) SPEIS Bombers de Bcn (plataformes elevadores inclinades)

Guia per determinar els ajustos raonables exigibles

Marc normatiu:
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Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quan s’han de fer actuacions d’accessibilitat? (adequació progressiva)

1.  Quan es fa una intervenció
Canvi d’ús, canvi d’activitat, reforma, ampliació,...

2.  Quan es compleixen els terminis per a fer determinades actuacions
- RDL 1/2013  
- Nou Codi d’accessibilitat (en tramitació)

3.  Quan ho requereix un usuari habitual
Edificis d’habitatges, escoles, gimnasos, clubs socials,... 

4.  En el cas de les AAPP:  Seguint la planificació dels Plans d’accessibilitat



 CTE (DB-SUA)

 Edificis i establiments d’ús públic
Documents de la TAAC

(*) Aplicables també als edificis i equipaments de les AAPP

 Edificis d’habitatges
Principis d’eficiència i integritat
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Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

1. Edificis objecte d’intervenció

Ajustos raonables Condicions exigibles
Alternatives admissibles

Transformació de l’entorn existent

Introducció. III Criteris generals:
Quan l'aplicació de les condicions d'aquest DB en obres en edificis existents no sigui
tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb el grau de
protecció, es poden aplicar les solucions alternatives que permetin la màxima adequació
possible a les condicions esmentades.



Jornada tècnica: L’Accessibilitat i els ajuts Next Generation
La legislació d’accessibilitat a l’edificació

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

2. Terminis per a fer actuacions concretes

 RDL 1/2013

 Nou Codi d’accessibilitat de Cat. (en tramitació)
Es preveu que desenvolupi i concreti diferents actuacions a 1, 3 i 6 anys (Annex 3e)

 Mesures transitòries (fins l’aprovació del nou Codi)
Guia per determinar els ajustos raonables exigibles (consultable al web del Dep. Drets Socials)

Disp. Addicional 3a:
1. Els supòsits i els terminis màxims d’exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibilitat i

no discriminació, en tot cas, són els següents:
b) Per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i les edificacions:

Espais i edificacions existents el 4 de desembre de 2010, que siguin susceptibles
d’ajustos raonables: 4 de desembre de 2017.
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 Llei 13/2014 (art. 17)
Les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideixen persones amb discapacitat, o
persones més grans de setanta anys, han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a
llurs necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que
siguin tècnicament possibles.
Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l’edifici, de dur a terme i sufragar 
les actuacions i les obres d’adequació necessàries.

 Nou Codi d’accessibilitat de Cat. (en tramitació)
Ampli desenvolupament de casuístiques: 

- Comunitat de propietaris; propietat vertical; sol·licitud d’un propietari, sol·licitud d’un llogater,...
- Determinació dels ajustos raonables i la càrrega desproporcionada 
- Ampliació de terminis (en cas de propietaris vulnerables que no puguin afrontar els costos)
- Instal·lació d’ascensor per una part de la comunitat

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

3. Sol·licitud d’usuaris habituals (Edificis d’habitatges)
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 Conceptes importants
 Un edifici d'habitatges que té barreres susceptibles de ser eliminades no s'adequa a la 

normativa actual
 Els terminis per eliminar les barreres són variables i poden dependre de diverses 

circumstàncies

 Importància de l’anticipació
 Permet planificar i decidir amb calma
 Permet escollir ofertes i negociar amb les empreses
 Permet aprofitar les convocatòries d’ajuts (AHC; CMH; CHB; Fons NGEU,...)

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

3. Sol·licitud d’usuaris habituals (Edificis d’habitatges)
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 Eina fonamental per diagnosticar les deficiències i planificar les actuacions del municipi

 És important que estableixin uns criteris de prioritat adequats
(Centres d’activitats, serveis principals, actuacions que amb cost reduït ofereixen millores importants,...)

Conveniència d’aprofitar les convocatòries i possibilitats d’ajuts:

● Programa NGEU (convocatòries de subvencions del Departament DSO en el marc del PRTR)

Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, bases generals i específiques (DOGC 16.5.2022)

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

4. Plans d’accessibilitat municipals

- Contribució a l’objectiu número 326 del CID: projectes de millora de l'accessibilitat. 
Realització de 277 projectes, com a mínim, per part de les administracions central i 
autonòmiques a fi de millorar l'accessibilitat i eliminar barreres.

- Inclou 6 línies de subvencions.
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Convocatòries i possibilitats d’ajuts

● Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases (...)
Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de
Catalunya.
- Descripció:

- Contempla accessibilitat física i comunicativa
- Inclou llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils (adequació al RD 1112/2018)
- Concurrència no competitiva
- Imports màxims per a diferents tipus d’accions subvencionables i per al total del projecte

- Període d’execució fins al 31 de desembre de 2024

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Quines actuacions d’accessibilitat s’han de fer? 

4. Plans d’accessibilitat municipals

Subvenció als ajuntaments de Catalunya perquè, en els edificis de titularitat municipal
on s'hi realitzen serveis d'atenció al públic, s'hi facin els ajustos raonables per millorar
l'accessibilitat dels espais i s'hi implementin sistemes de comunicació accessibles,
d'acord amb la normativa aplicable.
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 Llei 13/2014 (art. 59)
Els elements necessaris per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents, inclosos vestíbuls, replans i
accessos als habitatges, o qualsevol altre element que tingui per finalitat la supressió de barreres
arquitectòniques, no són computables als efectes d’ocupació de sòl, volum edificable ni distàncies mínimes
entre edificacions contigües o límits de parcel·la en els supòsits i les condicions que estableix la legislació
urbanística.

 DL 1/2010 (art 9.bis) (versió vigent modificada pel Decret Llei 16/2019)
2. Els projectes d'obres per a la rehabilitació d'edificacions preexistents poden comportar l'autorització per
ocupar, mentre subsisteixi l'edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables
que siguin indispensables per instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l'accessibilitat de les
persones, (...) sempre que:

a) Sigui inviable tècnicament o econòmicament qualsevol altra solució.
b) No es perjudiqui sensiblement la funcionalitat del sistema urbanístic afectat o les condicions

de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes.
En aquests supòsits no és necessària la modificació del planejament urbanístic.

Habilita als ens locals a autoritzar obres si valoren
justificada l’actuació, ateses la necessitat, la incidència
en l’entorn i les previsions del seu planejament.

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Flexibilitat amb els paràmetres urbanístics
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 Llei 13/2014 (DA 2a)
1. El planejament urbanístic general ha d’incorporar les determinacions pertinents per a fer possible la
instal·lació d’ascensors segons la legislació sectorial aplicable en edificis preexistents, tenint en compte
les condicions que estableix la legislació urbanística.
2. Les revisions de planejament urbanístic general que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei han d’incorporar les determinacions a què fa referència l’apartat 1, d’acord amb les
característiques de cada municipi.
3. Mentre el planejament urbanístic general no inclogui les determinacions (…) els ajuntaments han de
tramitar una modificació puntual del planejament urbanístic vigent per a incorporar-les.

 Municipis que han adaptat el planejament general amb modificacions puntuals, entre d’altres:
- Sant Pere de Ribes 
- Sant Andreu de la Barca
- Amposta
- Sant just Desvern

- Lleida
- Tarragona
- Girona
- Cerdanyola 

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Flexibilitat amb els paràmetres urbanístics

- Tàrrega
- Corbera de Llobregat
- L’Ametlla del Vallés
- Puigcerdà
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 Llei 13/2014 (art. 16)
Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural d’interès nacional o inclosos en
catàlegs municipals o plans especials de protecció per raó de llur valor historicoartístic
particular poden adoptar les solucions que permetin d’assolir les millors condicions
d’accessibilitat possibles sense incomplir la normativa específica reguladora d’aquests béns
i han d’incorporar els elements de millorament de l’ús que no n’alterin el caràcter o els
valors pels quals van ésser protegits.

● El fet que un edifici estigui protegit no suposa exempció directa

● Les necessitats d’accessibilitat són encara més imperioses en el cas dels 
habitatges (Directrius convenció ONU)

● Afavorir les solucions menys invasives

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Equilibri entre la protecció i l'accessibilitat
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 Llei 13/2014 (art. 59)
• Les comunitats de propietaris poden exigir la constitució de servituds 

permanents sobre elements d’ús privatiu diferents de l’habitatge estricte
• La servitud ha de ser indispensable per a l’execució dels acords de supressió de barreres

arquitectòniques
• La servitud no pot inutilitzar funcionalment les finques afectades
• La comunitat de propietaris ha de rescabalar dels danys i el menyscabament que es

causin en els elements privatius o comuns afectats
• Les administracions públiques poden exercir la potestat expropiatòria a instància de la

comunitat de propietaris
La comunitat de propietaris serà la beneficiària de l’expropiació i haurà d’indemnitzar les
persones afectades per aquesta i costejar les obres

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Ocupació d’espais privatius imprescindibles
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 Sentències
● Sent. 15/2012 de 20 de febrer del TSJC

DECLARAR com a doctrina legal que la instal·lació del servei d'ascensor en una finca que no
en tingui permet constituir una servitud amb l'oportuna indemnització de danys i perjudicis
encara que suposi l'ocupació de part de l'element privatiu destinat a local, sempre que el
gravamen no suposi una pèrdua de funcionalitat o econòmica d'aquest.

● Sent. 23/2013 de 25 de març del TSJC
La Sala declara como doctrina legal complementaria de la fijada en la STSJ 15/2012, de 20
febrero, que la instalación del servicio de ascensor en una finca que careciese de él permite,
igualmente, la constitución de una servidumbre con la oportuna indemnización de daños y
perjuicios aunque implique la ocupación de parte del elemento privativo anexo o accesorio a
una vivienda que viniera determinado como tal en el título de constitución, siempre que el
gravamen no suponga una pérdida intolerable de funcionalidad o económica del mismo,
ponderadas racionalmente las circunstancias del caso y los intereses en juego.

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Ocupació d’espais privatius imprescindibles
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 Llei 13/2014  
15.2. Les actuacions d’ampliació o de reforma en edificis existents s’han de dur a terme de manera que 

els itineraris i espais d’ús comunitari afectats per l’actuació compleixin les condicions d’accessibilitat 
adequades a les necessitats dels usuaris i a les possibilitats de l’espai

 Nou Codi (versió preliminar, en tramitació)
● Desenvoluparà l’obligació d’efectuar una intervenció integral

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Integritat de l’actuació (instal·lació d’ascensors)

o Incloure l’accessibilitat des de la via pública fins a tots els habitatges i locals
o Concretar totes les actuacions complementàries (especificacions tècniques)

o Executar les obres menors complementàries que no comportin instal·lació de plataformes ni 
afectacions estructurals: rampes, rebaix de paviment sobre solera, etc.

o Possibilitat de posposar la instal·lació de plataformes elevadores o la construcció de rampes 
que requereixen obres estructurals (obres majors)

o No es poden posposar actuacions si algun veí les reclama

Projecte: 

Execució
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 Nou Codi (versió preliminar, en tramitació)
● Desenvolupa àmpliament diverses casuístiques

● Complir les condicions d’obra nova sempre que sigui possible
(ascensor d’1,00 x 1,25 o d’1,40 x 1,40)

● Resta de casos: adoptar les millors condicions d’accessibilitat que siguin viables

● No s’han d’acceptar solucions amb prestacions inferiors que comprometin o dificultin l’adopció
posterior de la solució adequada (duplicitat de costos, dificultat de gestió)

● Cal tenir en compte les necessitats dels potencials usuaris futurs, a més de les necessitats dels
usuaris actuals

● Possibilitat d’admetre solucions temporals per motius d’urgència quan el cost és petit i
posteriorment es poden substituir amb facilitat (rampes superposades, ...)

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Eficiència de l’actuació. Prioritats
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 Exemple

Transformació de l’entorn existent

Eficiència de l’actuació. Prioritats

Ascensors amb una porta o portes enfrontades
Dimensions Justificació Observacions

1,00 x 1,25 Dimensions segons normativa 

Fins a             
0,90 x 1,20

En cas d’absència d’alternatives millors que no impliquin:
- Afectacions estructurals
- Servituds sobre espais d’ús privatiu (patis, locals,...)
- Ocupació d’espais no edificables

Funcionalitat ajustada

Fins a            
0,80 x 1,00

En cas d’absència d’alternatives millors que no impliquin:
- Afectacions estructurals importants
- Servituds; Ocupació d’espais no edificables

Funcionalitat limitada 
(recollir reposapeus; exclòs 
algun model gran de cadira)

Fins a            
0,80 x 0,90

En cas d’absència d’alternatives que no impliquin:
- Servituds; Ocupació d’espais no edificables

Funcionalitat restringida
(només cadires de rodes de 

dimensions ajustades)

< 0,80 x 0,90 En cas d’absència d’alternatives millors Funcionalitat nul·la
o molt puntual

Sense solució No hi ha cap opció viable Funcionalitat nul·la

+

-
● En petits desnivells: prioritat d’una Plataforma Vertical respecte una Plataforma Inclinada
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 Nou Codi (versió preliminar, en tramitació)
Situacions en que es permet modificar elements existents per sota dels paràmetres d’obra nova:

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar
Habitatge . Mesures per facilitar actuacions

Valoració de la intervenció de manera global 

• Quan resulta imprescindible per permetre la instal·lació d’un ascensor practicable (0,90 x 1,20) o 
amb dimensions inferiors el més grans possibles

• Les escales, espais i itineraris modificats han de respectar els mínims següents:
− Amplada de pas: 0,80 m  (Excepte si el càlcul d’ocupants requereix amplada d'evacuació major)
− Dimensió dels graons: 25 x 20 cm (estesa x alçada) 

26 x 20 cm (quan el nombre de plantes o habitatges és elevat)
− Replans partits a 45º
− Espai de gir per accedir als habitatges: Ø 1,10 m amb la porta oberta 

• S’ha de justificar que no hi ha opcions millors 

• Requereix adoptar mesures compensatòries
de protecció contra incendis: 

– enllumenat d’emergència
– extintors als replans 
– instal·lació d’un sistema de detecció automàtica d’incendis 
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 Llei 13/2014 (art. 4)
3. Correspon al departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat:

a) Vetllar per l’aplicació d’aquesta llei, (...)
b) Establir els mecanismes de coordinació necessaris per a garantir que la normativa

d’accessibilitat s’apliqui amb els mateixos criteris a tot el territori.
c) Impulsar actuacions i estratègies que garanteixin l’assoliment dels objectius.
d) Facilitar la resolució de dubtes interpretatius sobre l’aplicació de la normativa d’accessibilitat

 Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials (art. 7.4)
Assigna a l’Àrea de Promoció de l'Accessibilitat les funcions següents:

a) Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i
l'execució de les condicions d'accessibilitat.

c) Adoptar i establir les accions i estratègies necessàries per garantir que la normativa
d'accessibilitat s'apliqui de manera coordinada a tot el territori.

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat
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 Actuacions que du a terme:

● Desenvolupament de criteris referents a l’aplicació de la normativa (per la pròpia Àrea o en 
el marc de taules tècniques i grups de treball):

- Documents de la TAAC
- Guia per determinar els ajustos raonables exigibles (aplicació del RDL 1/2013)

● Emissió d’informes específics sobre casos concrets a petició de tècnics municipals o 
entitats de control (Col·legis professionals, EACs).

Transformació de l’entorn existent

Marc normatiu. Aspectes a destacar

Àrea de Promoció de l'Accessibilitat
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Conclusions

• El principal repte de futur és la transformació de l’entorn existent

• L'accessibilitat és una obligació, no una opció de millora

• Quan parlem d’ajustos raonables fem referència a condicions exigibles i 
solucions admissibles

• Els edificis d’habitatges són un cas especial:
• Cal potenciar mesures que facilitin la supressió de barreres 

existents, atesa la dificultat dels acords
• Cal valorar solucions de manera flexible tenint en compte les 

possibilitats de l’immoble i les condicions d’ús i evacuació resultants

• La normativa regula mínims. El bon professional no es cenyeix als 
mínims admissibles sinó que busca les millors solucions possibles



Gràcies

Organitza:
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