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PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA L'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ I EN ELS ESPAIS PÚBLICS
PREÀMBUL
La Constitció Espanyola de 1978 esiableix en l’artcle 49 qte els poders públics realiizaran polítqtes qte
permeien a les persones amb discapaciiai el gatdi dels dreis qte s'aiorga a iois els citiadans. En línia amb
aqtesis principis i en relació amb l'accessibiliiai dels eniorns, l'Esiaiti d'Ationomia de la Comtniiai
Valenciana, regtlai per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de jtliol, i modifcai per la Llei orgànica 1/2006, de 10
d'abril, esiableix en l’artcle 13 qte la Generaliiai ha de proctrar la iniegració de les persones amb discapaciiai
miijançani tna polítca d'igtaliai d'oporitniiais i mestres d'acció positia, així com garantr l'accessibiliiai
espacial de les insial·lacions, els edifcis i els serieis públics.
En complimeni de l'anierior, es ian aproiar, enire alires disposicions, el Decrei 193/1988, de 12 de desembre,
del Consell de la Generaliiai i, posieriormeni, la Llei 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibiliiai i stpressió de
barreres arqtiieciòniqtes, trbanístqtes i de la comtnicació, a f de garantr l'accessibiliiai al medi fsic de
ioies les persones en condicions iendenis a la igtaliai, en ioies les acitacions referides al planejameni,
disseny, gestó i exectció d'acitacions en maièria d'edifcacions, trbanisme, iranspori i comtnicacions, en
l'àmbii ierriiorial de la Comtniiai Valenciana.
Al set iorn, per al desplegameni, l'aplicació i el complimeni de la Llei 1/1998, en els àmbiis de l'edifcació i el
medi trbà es ian aproiar, segons el qte esiableix la disposició fnal primera, les disposicions següenis: el
Decrei 39/2004, de 5 de març, per a l'edifcació de pública conctrrència i el medi trbà, i les setes ordres de
desplegameni, l'Ordre de 25 de maig de 2004, i l'Ordre de 9 de jtny de 2004; i en els àmbiis d'edifcació
d'habiiaige i alloijameni, el Decrei 151/2009, de 2 d'ocitbre, del Consell, i la seta modifcació miijançani el
Decrei 184/2013, de 5 de desembre, així com les ordres qte el desplegten, l'Ordre de 7 de desembre de 2009
i l'Ordre 19/2010.
D'alira banda, l'Adminisiració general de l'Esiai, i sense perjtdici de les compeiències airibtïdes a les
comtniiais atiònomes i a les corporacions locals, esiablia a iraiés de la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d'igtaliai d'oporitniiais, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapaciiai, qte el
Goiern regtlaria tnes condicions bàsiqtes d'accessibiliiai i no discriminació qte garantren tns maieixos
niiells d'igtaliai d'oporitniiais a iois els citiadans amb discapaciiai, en els diferenis àmbiis d'aplicació de la
llei.
A aqtesi efecie es ia aproiar, en primer lloc, el Reial decrei 505/2007, de 20 d'abril, qte esiablia les
condicions bàsiqtes d'accessibiliiai i no discriminació de les persones amb discapaciiai per a l'accés i la
ttliizació dels espais públics trbaniizais i les edifcacions. Posieriormeni es ia desenioltpar el mandai
contngti en les disposicions fnals iercera i qtaria del dii reial decrei miijançani doctmenis iècnics com ara
el Reial decrei 173/2010, de 19 de febrer, pel qtal es modifca el Codigo Técnico de la Edifcaciin per a
incorporar les condicions bàsiqtes d'accessibiliiai i no discriminació per a l'accés i la ttliizació dels edifcis, i
l'Ordre VIV/561/2010, del Minisieri d'Habiiaige, per al desplegameni de les condicions bàsiqtes dels espais
públics trbaniizais. Aqtesies condicions bàsiqtes són aplicables en ioi l'Esiai.
Un alire refereni en maièria d'accessibiliiai el constiteix la Conienció Iniernacional sobre els Dreis de les
Persones amb Discapaciiai i el set Proiocol Factliatt qte ian ser aproiais el 13 de desembre de 2006 per
l'Assemblea General de les Nacions Unides. Espanya ia ratfcar la Conienció i el set Proiocol Factliatt el 21
d'abril de 2008, i ia enirar en iigor el 3 de maig d'aqtesi maieix any. A partr d'aqtesi momeni, i d’acord amb
el qte esiableix l'apariai primer de l'artcle 96 de la Constitció Espanyola de 1978, ia formar pari de
l'ordenameni iniern, per la qtal cosa ia restliar necessària l'adapiació i modifcació de diierses normes per a
fer efectts els dreis qte la Conienció rectll. Enire aqtesies normes, cal desiacar la Llei 26/2011, d'1 d'agosi,
d'adapiació normatia a la Conienció Iniernacional sobre els Dreis de les Persones amb Discapaciiai, i el Reial
decrei legislatt 1/2013, de 29 de noiembre, pel qtal s'aproia el Texto Refundido de la Ley general de dreis de
les persones amb discapaciiai i de la seta incltsió social. Així maieix, segtini els objectts marcais per la
1 de 34

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Conienció de les Nacions Unides, la Unió Etropea ia elaborar l'Esiraiègia etropea sobre discapaciiai 20102020, amb la fnaliiai qte ioies les persones amb discapaciiai pogteren gatdir dels sets dreis i benefciar-se
plenameni de la seta partcipació en l'economia i en la socieiai etropees.
Tenini en compie el not desplegameni normatt en maièria d'accessibiliiai, esdeiingti en els últms anys, es
fa necessària la redacció d'tn not reglameni a la Comtniiai Valenciana qte harmoniize i tnifqte iermes i
paràmeires amb els esiabliis en la normatia esiaial i en les direcirits iniernacionals en els àmbiis de
l'edifcació i dels espais públics trbaniizais. Així maieix, el caràcier eiolttt de l'accessibiliiai comporia la
necessiiai qte les normes es reiisen periòdicameni per a adeqtar-les als aianços qte ptgten donar-se en la
maièria. És per això el reglameni tn insirtmeni oporiú per a ampliar i precisar algtnes de les exigències
esiablides en la normatia esiaial i abordar àmbiis no preiisios, com són els espais públics naitrals enire
alires. S'enién així l'accessibilitat universal com tn procés de millora contnta qte promoga l'adopció de les
mestres necessàries perqtè les persones amb discapaciiai ptgten iitre de forma independeni i partcipar
plenameni en iois els aspecies de la iida.
El decrei desenioltpa els principis generals recolliis en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generaliiai
Valenciana, ienini com a base les disposicions bàsiqtes esiaials anieriormeni esmeniades. És de desiacar en
relació amb l'harmoniizació de les diferenis disposicions, qte la denominació dels niiells d'accessibiliiai
recolliis en l'artcle 4 de la llei ialenciana i qte s’ttliizaia en les disposicions de desplegameni, es manié en
l’àmbii concepital en la noia ierminologia d’aqtesi reglameni. Així, els iermes adaptat i practcable es
corresponen amb les noies denominacions accessible i toleràncies admissibles, respectiameni, i el niiell
convertble es manié en la seta essència per als casos de preiisió d'ascensor en deierminais edifcis d'ús
residencial de noia consirtcció.
En nom de l'accessibilitat universal, en aqtesi decrei s'esiableixen tnes úniqtes condicions bàsiqtes
d'accessibiliiai qte seran exigibles en iois els edifcis i espais públics nots, perqtè aqtesis sigten plenameni
accessibles. Igtalmeni aqtesies condicions són aplicables en les inieriencions en els edifcis i espais públics
exisienis.
Serà en deierminais casos d'inierienció en els qtals, per incompatbiliiai o iniiabiliiai trbanístca, iècnica o
econòmica per a aplicar les condicions d'accessibiliiai esiablides, podrà ser necessari adopiar ceris criieris de
flexibiliizació prot jtstfcais. En aqtesis casos, s'expliciia la possibiliiai de recórrer a les toleràncies
admissibles o excepcionalmeni a alires criieris de flexibiliiai qte permeien el major grat possible d'adeqtació
efectia a les condicions d'accessibiliiai sense deirimeni de la segtreiai.
D'igtal forma, s'exposa en el decrei el criieri a segtir per a adeqtar les edifcacions i els espais públics
exisienis stsceptbles d'ajustos raonables a la normatia bàsica d'accessibiliiai, segons esiableix el Reial decrei
legislatt 1/2013, de 29 de noiembre.
En relació amb la seta maierialiizació, aqtesies noies condicions iècniqtes d'accessibiliiai, qte es
desenioltpaien en els àmbiis de l'edifcació i dels espais públics trbaniizais de forma independeni en
diiersos decreis i ordres, es conjtminen en tna única disposició a la qtal s'incorporen els espais públics
naitrals, de manera qte es faciliie el set coneixemeni i aplicació.
Aqtesi decrei consia de ires tiols i ires annexos. En el tiol preliminar s'aborden les disposicions generals en
les qtals, a més de l'objecie i l'àmbii d'aplicació, s'aclareix la ierminologia ttliizada. En el tiol primer es
desplega l'accessibiliiai en l'edifcació. En primer lloc s'esiableixen tnes condicions generals i a contntació les
condicions d'aplicació per al cas d'inierienció en edifcis exisienis, les ioleràncies i límiis dels qtals
s'especifqten en l'Annex I. Aqtesi tiol ié dos capíiols, el primer conié les condicions específqtes de
l'edifcació d'ús residencial i el segon, les de l'edifcació d'ús difereni del residencial, de manera qte en ftnció
de la tpologia de l'edifci s'aplicarà tn capíiol o tn alire, o els dos en el cas d'edifcis amb iois dos tsos. En el
tiol segon es desplegten les condicions d'accessibiliiai en els espais públics. El primer capíiol preiet
igtalmeni tnes condicions generals per als espais públics trbaniizais i les condicions d'aplicació per al cas
d'inierienció en espais trbaniizais exisienis, les ioleràncies dels qtals s'especifqten en l'Annex II. El segon
capíiol preiet les condicions dels espais públics naitrals. Finalmeni, l'Annex III constiteix tn glossari
d'abreiiaitres i tna explicació del criieri pel qtal s'expressen en la norma deierminais concepies en lleira
ctrsiia.
Aqtesi decrei s'aproia a l'empara del qte esiableix l'artcle 49.1.9a de l'Esiaiti d'Ationomia de la Comtniiai
Valenciana, el Reial decrei 1720/1984, de 18 de jtliol, el Reial decrei 280/2000, de 25 de febrer, la Llei 1/1998,
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de 5 de maig, de la Generaliiai, d'Accessibiliiai i Stpressió de Barreres Arqtiieciòniqtes, Urbanístqtes i de la
Comtnicació i la Llei 3/2004, de 30 de jtny, de la Generaliiai, d'Ordenació i Fomeni de la Qtaliiai de
l'Edifcació.
L'aproiació d'aqtesi decrei fa aconsellable la derogació del Decrei 39/2004, de 5 de març, del Consell de la
Generaliiai, qte desplega la Llei 1/1998, en maièria d'accessibiliiai en l'edifcació de pública conctrrència i en
el medi trbà i les setes ordres de desplegameni, l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria
d'Infraesirtcitres i Transpori, qte desplega el Decrei 39/2004, en maièria d'accessibiliiai en l'edifcació de
pública conctrrència, i l'Ordre de 9 de jtny de 2004, de la Conselleria de Terriiori i Habiiaige, per la qtal es
desplega el Decrei 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generaliiai, en maièria d'accessibiliiai en el medi
trbà.
Igtalmeni s'inirodteixen en la disposició addicional iercera les modifcacions de l'Ordre de 7 de desembre de
2009, i de l'Ordre 19/2010, de desplegameni de les normes DC/09, amb la fnaliiai d'harmoniizar les
condicions d'accessibiliiai esiablides en aqtesi decrei en l'àmbii de l'edifcació d'habiiaige i alloijameni.
En la iramiiació d'aqtesia disposició s'ha donai atdiència pública a les associacions, col·legis professionals,
adminisiracions públiqtes i alires seciors afeciais.
De conformiiai amb l'anierior, a proposia de la consellera d'Habiiaige, Obres Públiqtes i Veriebració del
Terriiori, d’acord amb el Consell Jtrídic Constltt de la Comtniiai Valenciana i amb la deliberació prèiia del
Consell, en la retnió del dia x de xx 2018,
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DECRETE
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1.  Objecte
1. Aqtesi decrei ié per objecie l'acitaliizació i l’harmoniizació normatia del desplegameni de la Llei 1/1998,
de 5 de maig, de la Generaliiai, d'Accessibiliiai i stpressió de barreres arqtiieciòniqtes, trbanístqtes i de la
comtnicació, ienini en compie la legislació esiaial sorgida amb posierioriiai, per a faciliiar l'accessibilitat
universal a ioies les persones i la ttliizació no discriminaiòria, independeni i segtra en els àmbiis de
l'edifcació, els espais públics trbaniizais i els espais públics naitrals.
2. Les condicions i els paràmeires de disseny desenioltpais en aqtesi decrei són complemeniaris de les
condicions bàsiqtes d'accessibiliiai esiablides en la normatia iigeni de l'Adminisiració general de l'Esiai, en
partctlar, en el Codi Tècnic de l'Edifcació (CTEf i en l'Ordre minisierial VIV/561/2010, per la qtal es desplega
el doctmeni iècnic dels espais públics trbaniizais (OMVf, o en les normes qte les stbstitïsqten.
3. El complimeni de les condicions i els paràmeires de disseny esiabliis en aqtesi decrei en conjtnció amb la
normatia esiaial ressenyada en l'apariai anierior, garanieixen l'accessibilitat universal en els eniorns
esmeniais.
Article 2.  Àmbit d'aplicació
El qte es regtla en aqtesi decrei serà aplicable a les acitacions qte es realiizen a la Comtniiai Valenciana per
qtalseiol entiai, pública o priiada, o persona fsica o jtrídica en els àmbiis de l'edifcació, els espais públics
trbaniizais i els espais públics naitrals.
Article 3.  Definicions
A l'efecie d’aqtesia disposició s'enién per:
af Accessibiliiai tniiersal: condició qte han de complir els eniorns per a ser comprensibles, ttliizables i
practcables per ioies les persones en condicions de segtreiai i comodiiai i de la forma més atiònoma i
naitral possible.
bf Toleràncies admissibles en inieriencions i adeqtacions d'edifcis i espais públics trbaniizais exisienis:
aqtelles ioleràncies de les condicions qte han de complir els edifcis i els espais públics trbaniizais per a ser
accessibles dins de les qtals es poi considerar qte l'accessibiliiai d'tn edifci o espai públic trbaniizai exisieni
és admissible, per permeire el set ús en condicions de segtreiai i de forma atiònoma per les persones amb
discapaciiai.
cf Límiis als criieris de flexibiliiai: aqtells límiis qte no es poden sobrepassar en aplicar criieris de flexibiliiai
en el cas de no poder complir les condicions d'accessibiliiai esiablides o les toleràncies admissibles.
df Ajtsios raonables: mestres d'adeqtació d'tn edifci o espai públic trbaniizai exisieni per a faciliiar
l'accessibilitat universal de forma efcaç, segtra i pràctca, i sense qte stposen tna càrrega desproporcionada.
Per a deierminar si tna càrrega és o no proporcionada es tndran en compie els cosios de la mestra, els
efecies discriminaioris qte la seta no adopció podria represeniar, l'esirtcitra i les caracierístqtes de la
persona o entiai qte haja de posar-la en pràctca i la possibiliiai qte tngten aqtelles d'obtndre fnançameni
ofcial o qtalseiol alira ajtda.
Qtan l'acitació necessària per a arribar a l'accessibilitat universal en tn edifci exisieni stpose tn cost
econòmic desproporcionat, s'hatrà d'esitdiar i, si escat, poriar a la pràctca, tna inierienció aliernatia ial
qte, fns i ioi sense complir esiriciameni algtn dels paràmeires qte defneixen l'accessibilitat universal,
s'aconsegtisca arribar a tna accessibiliiai raonable ienini en compie les condicions de segtreiai de l'edifci.
ef Cosi econòmic desproporcionai: en els edifcis constitïis en règim de propieiai horiizonial, s'eniendrà qte
el cosi econòmic de l'acitació per a faciliiar l'accessibilitat universal és desproporcionai qtan la reperctssió
antal del pagameni de les obres, descompiades les ajtdes públiqtes a les qtals es ptga tndre accés,
excedisca de doize menstaliiais ordinàries de despeses comtnes. El cosi de les obres, incloses les despeses
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fnanceres si n'hi hagtera, es podrà repercttr al llarg de diferenis antaliiais.
En la resia d'edifcis s'eniendrà qte les obres necessàries per a arribar a l'accessibilitat universal stposen tn
cost econòmic desproporcionat, qtan el cosi de l'acitació stpere el 10 % del ialor de consirtcció de noia
plania d'tn edifci de similars caracierístqtes i igtal stperfcie consirtïda qte l'exisieni en el cas qte l'edifci
siga de titlariiai priiada, o stpere el 15 % qtan la titlariiai de l'edifci siga pública.
TÍTOL I
Accessibilitat en l'edifcació
Article 4.  Condicions generals
1. Els edifcis es projeciaran, consirtiran, mantndran i ttliizaran de manera qte es complisqten les
condicions esiablides en aqtesi tiol i en el Codi Tècnic de l'Edifcació (CTEf.
2. Les exigències qte s'esiableixen en aqtesia disposició per als edifcis seran igtalmeni aplicables als
establiments.
3. Els iermes ttliizais en aqtesi tiol, com a itnerari accessible, ascensor accessible, eic., es corresponen amb
els defniis en el CTE.
4. Els elemenis exieriors d'trbaniizació dins de la parcel·la de l'edifci compliran el regtlai en aqtesi tiol
Accessibilitat en l'edifcacii i en allò no regtlai, com ara gtals, mobiliari trbà, eic. es prendrà com a referència
el qte esiableix el capíiol I Accessibilitat en els espais públics urbanitzats del tiol II.
Article 5.  Intervenció en els edificis eeistents
1. En les inieriencions en els edifcis exisienis, com ara canii d'ús, ampliació o reforma, s'aplicaran les
condicions esiablides en aqtesi decrei per a l'edifcació de noia consirtcció amb les partctlariiais següenis:
af Qtan tn canii d'ús afecie únicameni tna pari d'tn edifci o qtan es realiize tna ampliació a tn edifci
exisieni, aqtesies condicions hatran d'aplicar-se a aqtesia pari, i disposar qtan siga exigible, almenys
tn itnerari accessible qte la comtniqte amb la iia pública.
bf En les obres de reforma en les qtals es mantnga l'ús, aqtesies condicions han d'aplicar-se als
elemenis de l'edifci modifcais per la reforma.
cf Qtan en les reformes en edifcis exisienis l'aplicació de les condicions esiablides en aqtesi decrei per
a l'edifcació de noia consirtcció no siga trbanístcameni, iècnicameni o econòmicameni iiable o, si
escat, siga incompatble amb la naitralesa de la inierienció o amb el grat de proiecció de l'edifci,
s'hatran de realiizar els ajustos raonables qte permeien el major grat possible d'adeqtació efectia,
la qtal cosa hatrà de jtstfcar-se iècnicameni i esiar acompanyais de les adeqtades mestres
complemeniàries o compensaiòries de segtreiai.
En aqtesis casos es podrà considerar com a ajust raonable l'aplicació de les toleràncies admissibles o
l'aplicació de criieris de flexibiliiai dins dels límiis esiabliis en l'Annex I d'aqtesi decrei.
La jtstfcació de la soltció concreia en la qtal s'hagen adopiai les toleràncies admissibles o els criieris
de flexibiliiai hatrà d'inclotre's doctmenialmeni en el projecie o la memòria stbscriis per iècnic
compeieni, i ser preseniada daiani l'ajtniameni corresponeni, en la iramiiació adminisiratia qte
procedisca per a l'exectció de les obres.
2. Qtan l'ajust raonable d'accessibiliiai qte siga factble realiizar en tn edifci exisieni no arribe a complir les
toleràncies admissibles ni els límits de fexibilitat especifcais en l'Annex I, l'ajtniameni corresponeni podrà
sol·liciiar daiani la Conselleria compeieni en maièria d'edifcació i habiiaige tn informe de iiabiliiai de
l'acitació proposada, jtstfcani prèiiameni qte la soltció planiejada és la qte aconsegteix la màxima
accessibiliiai possible.
L'Adminisiració en el iermini de sis mesos hatrà d'emeire aqtesi informe de iiabiliiai, faiorable o
desfaiorable en el cas qte considere qte hi han alires soltcions aliernaties qte arriben a majors coies
d'accessibiliiai sense qte stpose l'acitació tn cosi desproporcionai.
Article 6.  Eeigibilitat de l’adequació dels edificis eeistents
En els edifcis exisienis la sol·liciitd de llicència d'obres dels qtals ia ser anierior al 12 de seiembre de 2010,
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d’acord amb el qte esiableix la disposició addicional iercera del Reial decrei legislatt 1/2013, de 29 de
noiembre, qte sigten stsceptbles d'ajustos raonables s'hatran de realiizar les obres d'adeqtació d'acord
amb els criieris esiabliis en l'artcle 5. Es considerarà qte tn edifci exisieni no necessiia obres d'adeqtació si
compleix les condicions esiablides en aqtesi decrei o les toleràncies admissibles reconegtdes en l'Annex I.
Capíiol I
Accessibilitat en l'edifcació de nova construcció d'ús Residencial Habitatge
Seccii 1a Condicions funcionals
Article 7.  Accessibilitat en l'entrada de l'edifici i en l'eeterior
1. L'enirada principal a l'edifci de més d'tn habiiaige serà accessible, per a això es disposarà d'tn itnerari
accessible qte comtniqte la iia pública amb l'inierior de l'edifci a iraiés d'aqtesia enirada. En promocions
de més de 6 habiiaiges tnifamiliars, almenys el nombre d'habiiaiges qte s'indica en la iatla 1 hatrà de
disposar d'enirada accessible, per a això es disposarà d'tn itnerari accessible qte comtniqte la iia pública
amb l'inierior d'aqtesis habiiaiges.
Taula 1.  Nombre d'habitatges unifamiliars amb entrada accessible
Nombre total d'habitatges
Nombre d'habitatges amb entrada accessible
De 7 a 15
1
De 16 a 25
2
De 26 a 50
3
Més de 50
1 més cada 25 o fracció
2. Si hi ha zones comtnes exieriors, en la parcel·la es disposaran itneraris accessibles qte comtniqten
l'enirada a l'edifci amb aqtesies zones. En el cas de promocions d'habiiaiges tnifamiliars en la parcel·la es
disposaran itneraris accessibles des de cada enirada a l'habiiaige (no necessàriameni accessiblef fns a la iia
pública i les zones comtnes exieriors.
3. L'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en el CTE i les esiablides en l'artcle 12 d’aqtesi
decrei.
4. En l'accés a l'edifci, o a l'habiiaige amb enirada accessible, serà admissible com a màxim tn desniiell
menor o igtal a 5 cm saliai amb tn pendeni qte no excedisca del 25 %.
Article 8.  Accessibilitat entre plantes de l'edifici
Els edifcis disposaran d'ascensor accessible o rampa accessible qte comtniqte les planies d'enirada
accessible a l'edifci amb les planies qte no sigten d'ocupacii nul·la en els casos següenis:
af Qtan calga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada principal accessible a l'edifci.
bf Qtan hi haja més de 6 habiiaiges en planies diferenis de les d'enirada principal accessible a l'edifci
(ieget fgtra 1f.
cf Qtan hi haja habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes, en aqtesi cas l'ascensor
accessible o la rampa accessible els hatrà de comtnicar a més amb les planies qte tngten elemenis
associais a aqtesis habiiaiges o zones comtniiàries, com ara irasier o plaça d'aparcameni de
l'habitatge accessible, sala de comtniiai, esienedor, eic. (ieget fgtra 2f.
En la resia dels casos el projecie ha de preietre en zones comtnes de l'edifci la insial·lació ftitra d'tn
ascensor accessible qte comtniqte les planies d'enirada principal accessible a l'edifci amb les planies qte no
sigten d'ocupacii nul·la, de manera qte no siga necessari modifcar els fonamenis, l'esirtcitra, els espais
priiatts ni les insial·lacions exisienis qtan s'insial·le l'ascensor, si escat. Els accessos a l'ascensor esiaran
preiisios des dels espais comtns de circtlació.

6 de 34

PLANTA D'ENTRADA

Direcció General d'Habitatge,
ACCESSIBLE Rehabilitació
i Regeneració Urbana

ZONA D'ÚS PÚBLIC

PLANTA D'ENTRADA

ASCENSOR ACCESSIBL

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACC

SUPERFÍCIE

ASCENSOR

PLANTA PRIMERA

CIUTAT ADMINISTRATIVA
9 D'OCTUBRE – TORRE 1
ACCESSIBLE
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

Nº D'HABITATGES > 6

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA PRIMERA

Nº D'HABITATGES > 6

PLANTA SEGONA

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA TERCERA

Figura 1.  Exemples d'exigibilitat d'ascensor accessible o rampa accessible en edifcis d'habitatge. 
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PLANTA D'ENTRADA
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ESTENEDOR

APARCAMENT

TRASTER D'HABITATGE
ACCESSIBLE U.C.R.

Figura 2.  Ascensor accessible en edifcis amb habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes (U. C. R. )
Article 9.  Accessibilitat en les plantes de l'edifici
1. Els edifcis disposaran d'tn itnerari accessible qte comtniqte l'accés accessible en cada plania (enirada
principal accessible a l'edifci, ascensor accessible o preiisió d'aqtesi, rampa accessiblef amb:
af Els habiiaiges.
bf Les zones d'ús comtniiari.
cf Els elemenis associais a habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes, com ara irasiers,
places d'aparcament accessibles, eic.
2. L'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en el CTE i les esiablides en l'artcle 12 d'aqtesi
decrei.
Article 10.  Accessibilitat a l'interior dels habitatges
1. En els edifcis de més d'tn habiiaige en els qtals siga obligaiòria la insial·lació d'ascensor accessible o rampa
accessible i en els habiiaiges tnifamiliars qte hagen de disposar d'enirada accessible, hi hatrà tn itnerari
sense escales ni escalons aïllais a l'inierior dels habiiaiges, qte connecie l'enirada a l'habiiaige amb els
recinies següenis, o espais si no esian compartmeniais:
af La sala d'esiar i el menjador.
bf La ctina.
cf Un bany.
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df Almenys, tn dormiiori.
2. Les pories d'enirada a l'habiiaige i les d'aqtesis recinies tndran tna amplària llitre de pas major o igtal
qte 0,80 m mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla, excepie en el cas d' habitatges accessibles
per a usuaris de cadires de rodes qte compliran el regtlai per a aqtesies.
Seccii 2a Dotacii i característiues d'elements accessibles
Article 11.  Dotació d'elements accessibles
Els edifcis disposaran d'habitatges accessibles, places d'aparcament accessibles i mecanismes accessibles,
segons la doiació esiablida en el CTE i la legislació seciorial iigeni. En el cas d'exisiència de piscines
comtniiàries es compliran les condicions següenis:
af Per a l'enirada al ias les piscines disposaran d'tna escala qte complirà les caracierístqtes següenis:
disposaran de passamans, la peijada dels escalons mestrarà 28 cm com a mínim i la conirapeija 17,5
cm com a màxim, el ialor de resisiència al lliscameni de les peijades serà stperior a 45, deierminai
miijançani l'assaig del pèndol descrii en l'Annex A de la norma UNE-ENV 12633:2003; així maieix, les
peijades disposaran de conirasi cromàtc en les setes iores.
bf Les piscines d'edifcis amb habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes, o qtan es
reqterisca en tn cas partctlar per tna persona resideni en l'edifci qte dispose de certfcai de
discapaciiai per mobiliiai redtïda, disposaran d'algtna enirada al ias miijançani grta per a piscina o
qtalseiol alire elemeni adapiai per a aqtesi efecie. S'excepiten les piscines infantls.
Article 12.  Condicions d'elements accessibles
Els elemenis i espais, com ara ascensor accessible, serveis higiènics accessibles, qte es disposen en l'edifci,
compliran les caracierístqtes esiablides en el CTE. Els itneraris accessibles, els mecanismes accessibles, les
places d'aparcament accessibles, els habitatges accessibles per a usuaris de cadires de rodes i els habitatges
accessibles per a persones amb discapacitat auditva, a més de les caracierístqtes esiablides en el CTE,
compliran les següenis:
af Itinerari accessiblen
Els corredors tndran tna amplària llitre de pas ≥ 1,20 m, i són admissibles els esirenyimenis ptnitals
esiabliis en el CTE.
Les pories en l'enirada principal a l'edifci i en els itneraris qte iranscórregten fns a l'inierior de les
zones d'ús comtniiari i fns a l'inierior dels habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes,
tndran tna amplària de pas ≥ 0,90 m mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla, i en la
seta posició de màxima oberitra l'amplària llitre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplària redtïda pel grtix de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories corredisses, amplària mestrada enire el marc i el caniell de la ftlla (ieget fgtra 3f

0.85

0.85

0.80

0.90

0.90

0.90

Figura 3.  Amplària lliure de portes
bf Mecanismes accessiblesn excepie en les zones d'ocupacii nul·la, els inierrtpiors, els dispositts
d'iniercomtnicació i els polsadors d'alarma seran mecanismes accessibles. Així maieix, els extniors,
per a faciliiar el set abasi a qtalseiol tstari en siitació d'emergència, se siitaran en les franges
d'alçària esiablides en el CTE per a mecanismes accessibles i segons la reglameniació específca
d'insial·lacions de proiecció d'incendis iigeni. Preferenimeni se siitaran encasiais, en cas conirari i si
sobreeixen més de 15 cm hatran de disposar d'elemenis fxos qte resiringisqten l'accés fns a aqtesis
i qte permeien la seta deiecció pels basions de persones amb discapaciiai iistal o bé se siitaran en
aqtells ptnis en els qtals, sense perjtdici de la seta ftnció, minimiizen el risc d'impacie: racons,
eixamplamenis, eic.
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cf Plaça d'aparcament accessiblen les places d'aparcament accessibles en baieria i en línia compliran el
qte esiableix el CTE i, a més, les places en línia disposaran d'tn espai d'aproximació i iransferència
laieral d'amplària ≥ 1,20 m, addicional a l'espai posierior. En ioies les places d'aparcament accessibles
es garantrà l'accés des de la zona de iransferència fns a l'enirada a l'edifci de forma atiònoma i
segtra.
df Habitatge accessible per a usuaris de cadira de rodesn s'adeqtarà al qte esiableix el CTE i amb
caràcier general a les condicions de les normes de disseny i qtaliiai de la Comtniiai Valenciana
iigenis. A més, l'amplària de la poria d'enirada a l'habiiaige, mestrada en el marc, serà de 0,90 m
com a mínim, segons el qte esiableix l'apariai af, i el sòl del bany complirà les condicions esiablides
en l'artcle 14.
ef Habitatge accessible per a persones amb discapacitat auditivan s'adeqtarà al qte esiableix el CTE i
amb caràcier general a les condicions de les normes de disseny i qtaliiai de la Comtniiai Valenciana
iigenis.
Article 13.  Condicions de la senyalització per a l'accessibilitat
Amb la fnaliiai de faciliiar l'accés i la ttliizació independeni, no discriminaiòria i segtra dels edifcis, els
elemenis, com ara les enirades a l'edifci accessibles qtan hi haja diierses enirades a l'edifci; els itneraris
accessibles qtan hi haja diiersos recorregtis aliernatts, els ascensors accessibles, eic., se senyaliizaran
segons les condicions esiablides en el CTE.
Seccii 3a Condicions de seguretat
Article 14.  Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat d'utlització
Es limiiarà el risc qte els tstaris patsqten danys immediais en l'ús preiisi dels edifcis, com és el risc de
caigtda, impacie o airapameni amb elemenis fxos o practcables de l'edifci, el catsai per il·ltminació
inadeqtada, així com el risc catsai per iehicles en moiimeni. Per a això els edifcis compliran les condicions
esiablides en el CTE, a més de les següenis caracierístqtes qte són més exigenis qte les esiablides en el CTE:
af Per a limiiar el risc d’esiarada, els sòls de les zones comtnes de circtlació tndran la classe de
resisiència al lliscameni exigida als sòls dels edifcis d'ús residencial públic en el CTE. En els habitatges
accessibles per a usuaris de cadira de rodes el sòl del bany serà, com a mínim, de classe 2 de
resisiència al lliscameni, excepie el sòl no diferenciai de dtixes qte manqten de placa, el qtal serà de
classe 3.
bf Les escales d'ús general disposaran de conirapeija i no tndran bossell. En els replans de plania no hi
hatrà pories siitades a menys de 40 cm de disiància del primer escaló d'tn iram.
Article 15.  Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat en situacions d'emergència
Amb la fnaliiai de redtir a límiis accepiables el risc qte els tstaris d'tn edifci patsqten danys deriiais d'tn
incendi o d'tna alira siitació d'emergència, els edifcis compliran les condicions esiablides en la normatia
iigeni. En partctlar, es compliran les condicions esiablides en el DB SI del CTE per a l'eiactació de persones
amb discapaciiai, la senyaliizació i la doiació d'insial·lacions de proiecció en cas d'incendi.
Capíiol II
Accessibilitat en l'edifcació de nova construcció d'ús diferent del Residencial Habitatge
Seccii 1a Condicions funcionals
Article 16.  Accessibilitat en l'entrada de l'edifici i en l'eeterior
1. L'enirada principal a l'edifci o establiment serà accessible, per a això es disposarà d'tn itnerari accessible
qte comtniqte la iia pública amb l'inierior de l'edifci a iraiés d'aqtesia enirada. Així maieix, per a accedir a
les zones exieriors de l'edifci, com ara aparcamenis propis de l'edifci, jardins, eic., es disposarà en la parcel·la
d’tn itnerari accessible qte comtniqte l'enirada principal a l'edifci amb aqtesies zones.
2. L'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en el CTE i les esiablides en l'artcle 20 d'aqtesi
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decrei.
3. En l'accés a l'edifci o establiment serà admissible com a màxim tn desniiell menor o igtal a 5 cm saliai
amb tn pendeni qte no excedisca del 25 %.
Article 17.  Accessibilitat entre plantes de l'edifici
Els edifcis disposaran d'ascensor accessible o rampa accessible qte comtniqte les planies d'enirada
accessible a l'edifci amb les planies qte no sigten d'ocupacii nul·la en els casos següenis:
af Qtan calga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada principal accessible a l'edifci.
bf Qtan la stma de les superfcies útls (ieget la defnició en l'annex SI A del DB SIf de ioies les planies
diferenis de les d'enirada accessible a l'edifci siga stperior a 200 m 2, exclosa la stperfcie de zones
d'ocupacii nul·la.
cf Qtan les planies tngten elemenis accessibles, com ara places d'aparcament accessibles, allotjaments
accessibles, places reservades, eic.
df Qtan les planies diferenis de les d'enirada accessible a l'edifci tngten zones d'ús públic (ieget fgtra
4f. (En inieriencions en edifcis exisienis qtan les planies tngten zones d'ús públic amb més de 100
m2 de superfcie útlf.

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ZONA D'ÚS PÚBLIC

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA PRIMERA

SUPERFÍCIE ÚTIL > 200 m2

PLANTA SEGONA

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA TERCERA

Figura 4.  Exemples d'exigibilitat d'ascensor accessible o rampa accessible. 

ASCENSOR ACCESSIBLE

Nº D'HABITATGES > 6

af Les zones PLANTA
d'ús SEGONA
públic.

ASCENSOR ACCESSIBLE

Article 18. Accessibilitat en les plantes de l'edifici
1. Els edifcis disposaran d'tn itnerari accessible qte comtniqte l'accés accessible en cada plania (enirada
TERCERA
principal accessiblePLANTA
a l'edifci,
ascensor accessible, rampa accessiblef amb:
ASCENSOR ACCESSIBLE

bf Toi origen d'evacuacii (ieget defnició en l'annex SI A del DB SIf de les zones d'ús privat excepitani
PLANTA PRIMERA
Nº D'HABITATGES > 6
les zones d'ocupacii
nul·la.
cf Els elemenis accessibles, com ara places d'aparcament accessibles, serveis higiènics accessibles, places
PLANTA D'ENTRADA
PLANTA D'ENTRADA
PLANTA D'ENTRADA
reservades
en salons d'acies i en zones d'espera
ACCESSIBLE
ACCESSIBLE amb seienis fxos, eic. ACCESSIBLE
2. L'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en el CTE i les esiablides en l'artcle 20 d'aqtesi
decrei.
Seccii 2a Dotacii i característiues d'elements accessibles
Article 19.  Dotació d'elements accessibles
Els edifcis disposaran dels elemenis accessibles, com ara places reseriades, enirades als iasos de piscines i
mecanismes, segons la doiació esiablida en el CTE. Els alloijamenis, el mobiliari fx, les places d'aparcameni i
els serieis higiènics compliran les doiacions següenis qte són més exigenis qte les esiablides en el CTE:
af Allotjament accessiblen els establiments d'ús residencial públic hatran de disposar del nombre
d'allotjaments accessibles qte s'indica en la iatla 2.
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Taula 2.  Nombre d'allotjaments accessibles
Nombre total d'allotjaments
Nombre d'allotjaments accessibles
D'1 a 50
1
De 51 a 100
2
De 101 a 150
4
De 151 a 200
6
De 201 a 250
8
Més de 250
1 més cada 50 o fracció
bf Mobiliari fx de zones d'atenció al públicn el mobiliari fx de zones d'aienció al públic inclotrà almenys
tn punt d'atencii accessible. Qtan no hi haja mobiliari es podrà disposar tn punt de crida accessible.
El punt d'atencii accessible (com ara fnesireies, iaqtilles de ienda al públic, mosiradors d'informació,
eic.f qtedarà iniegrai en el disseny del mobiliari d'ús general i de manera qte no qtede siitai en tn
espai residtal. El mobiliari se siitarà de forma lògica i ordenada, preferenimeni adossai als paramenis
i sense inierferir en les zones de pas i circtlació, de manera qte no constitïsca tn obsiacle per a les
persones amb discapaciiai iistal. El mobiliari no tndrà caniells iits ni serà de maierials qte els sets
acabais ptgten prodtir enllternamenis.
cf Plaça d'aparcament accessiblen ioi edifci o establiment amb aparcameni propi disposarà del nombre
de places d'aparcament accessibles qte s'indica en la iatla 3.
Taula 3.  Nombre de places d'aparcament accessibles
Ús de l'edifci
Nombre de places d'aparcament accessibles
Residencial públic
1 per cada allotjament accessible
Comercial,
Pública
concurrència, 1 per cada 33 places d'aparcameni o fracció
Aparcament d'ús públic
Qtalseiol alire ús
1 per cada 50 places d'aparcameni o fracció, fns
a 200 places i tna plaça accessible més per cada
100 places addicionals o fracció.
En ioi cas
Almenys 1 plaça d'aparcament accessible per
cada plaça reservada per a usuaris de cadira de
rodes
df Serveis higiènics accessiblesn sempre qte siga exigible l'exisiència de laiabos o de iesitaris per algtna
disposició legal d'obligai complimeni, hi hatrà la doiació de serveis higiènics accessibles qte s'indica
en la iatla 4 i es disposarà almenys d’tn servei higiènic accessible en cada ntcli de serieis higiènics (a
ial efecie, s’incremeniarà la doiació indicada en la iatla 4, si calf.
Laiabos
En cada iesitari

Taula 4.  Nombre de serveis higiènics accessibles
1 laiabo accessible per cada 10 tniiais o fracció de iàiers insial·lais, i
podrà ser d'ús comparti per a iois dos sexes.
1 cabina de iesitari accessible, 1 laiabo accessible i 1 dtixa accessible
per cada 10 tniiais o fracció dels insial·lais.
En el cas qte el iesitari no estga disiribtïi en cabines indiiidtals, es
disposarà almenys 1 cabina accessible.

Article 20.  Condicions dels elements accessibles
Els elemenis i espais, com ara punt d'atencii accessible, punt de crida accessible, serveis higiènics accessibles,
qte es disposen en l'edifci, compliran les caracierístqtes esiablides en el CTE. Els allotjaments accessibles,
ascensors accessibles, itneraris accessibles, mecanismes accessibles, places d'aparcament accessibles, i places
reservades, a més de les caracierístqtes esiablides en el CTE, compliran les següenis:
af Allotjament accessiblen complirà ioies les caracierístqtes qte li sigten aplicables de les exigibles als
habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes i persones amb discapacitat auditva, i si hi ha
sisiema d'alarma, aqtesi iransmeirà senyals iistals iisibles des de ioi ptni inierior, inclòs el laiabo. A
més, complirà el següeni: en els dormiioris, al cosiai dels lliis, almenys en tn cosiai, l'espai llitre
d'aproximació i iransferència tndrà amplària major o igtal qte 1,20 m.
bf Ascensor accessiblen preferenimeni, la cabina inclotrà tn iniercomtnicador atdioiistal qte acite
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com a iideoielèfon en cas d'emergència i proporcione la informació necessària de forma atditia i
iistal per a eiiiar siitacions de pànic a ioies les persones, de forma real i efectia.
cf Itinerari accessiblen
Les pories en l'enirada principal a l'edifci, en les zones d'ús públic, així com en els itneraris qte
iranscórregten fns a l'inierior dels allotjaments accessibles, tndran tna amplària de pas ≥ 0,90 m
mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla, i en la seta posició de màxima oberitra
l'amplària llitre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplària redtïda pel grtix de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories corredisses, amplària mestrada enire el marc i la iora de la ftlla (ieget fgtra 3f.
Els itneraris hatran de ser el més rectlini possible, i disposaran del menor nombre d'eniranis i ixenis i
conseriaran la contntïiai almenys en tn dels paramenis per a faciliiar l'orieniació de les persones
amb discapaciiai iistal tstàries de basió.
df Mecanismes accessiblesn els extniors, per a faciliiar el set abasi a qtalseiol tstari en siitació
d'emergència, se siitaran en les franges d'alçària esiablides per a mecanismes accessibles en el CTE i
segons la reglameniació específca d'insial·lacions de proiecció d'incendis iigeni. Preferenimeni, se
siitaran encasiais, en cas conirari i si sobreeixen més de 15 cm hatran de disposar d'elemenis fxos
qte resiringisqten l'accés fns a aqtesis i permeien la seta deiecció pels basions de persones amb
discapaciiai iistal o bé se siitaran en aqtells ptnis en els qtals, sense perjtdici de la seta ftnció,
minimiizen el risc d'impacie: racons, eixamplamenis, eic.
ef Plaça d'aparcament accessiblen en edifcis o establiments amb aparcameni propi, les places
d'aparcament accessibles en baieria i en línia compliran el qte esiableix el CTE i a més, les places
accessibles en línia disposaran d'tn espai d'aproximació i iransferència laieral d'amplària ≥ 1,20 m,
addicional a l'espai posierior. En ioies les places d'aparcament accessibles es garantrà l'accés des de
la zona de iransferència fns a l'enirada a l'edifci de forma atiònoma i segtra. En el cas d'exisiència de
ioreres, les places se siitaran al cosiai de passos de iiananis amb gtals, de manera qte es ptga
accedir direciameni a aqtesis des de les zones de iransferència, o bé es realiizaran gtals específcs
sense eniair l'itnerari accessible qte discorre per la iorera.
ff

Places reservades en auditoris, cinemes, sales d'actesn les places reservades per a usuaris de cadira
de rodes disposaran almenys d'tn itnerari accessible a l'inierior del recinie qte les comtniqte amb
les esirades i els escenaris i amb l'accés i l’eixida del recinie. En els casos en els qtals el nombre de
places reseriades siga stperior a dtes, preferenimeni es disposaran de manera qte s'oferisca iarieiai
de iisies de llarg a llarg de la sala.

Article 21.  Condicions de senyalització per a l'accessibilitat
Amb la fnaliiai de faciliiar l'accés i la ttliizació independeni, no discriminaiòria i segtra dels edifcis, els
elemenis se senyaliizaran segons la doiació i les condicions esiablides en el CTE i a més les condicions
següenis qte són més exigenis qte les esiablides en el CTE:
af En l'enirada principal es disposarà tn direciori amb informació sobre la tbicació dels elemenis
accessibles d'ús públic i les zones d'ús públic exisienis en l'edifci.
bf En els itneraris accessibles d'ús públic, les zones d'aienció al públic i les d'ús públic se senyaliizaran
amb cariells informatts siitais al ioliani de les setes pories o accessos, preferenimeni en el cosiai
drei, a l'alçària d'escombraige ergonòmic (enire 0,90 i 1,75 mf.
cf El direciori i els cariells informatts es dissenyaran segtini els esiàndards de les normes iècniqtes
corresponenis, en partctlar, de la norma UNE 170002: conirasiaran cromàtcameni amb el parameni
sobre el qtal se siiten i, al set iorn, els caràciers o piciogrames ttliizais conirasiaran amb el fons; la
stperfcie d'acabai no prodtirà reflexos; la informació hatrà de ser concisa, bàsica i amb símbols
senzills, reconegtis iniernacionalmeni o dissenyais segtini criieris esiàndard; la informació es
faciliiarà en braille i en macrocaràciers d’ali rellet; la tpografa serà fàcilmeni llegible i de
reconeixemeni ràpid; la grandària de les lleires ttliizades esiarà deierminada per la disiància a la qtal
hagen de ser llegides, d'acord amb la iatla 5:
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Taula 5.  Grandària de les lletres en funció de la distància
Grandària mínima
Grandària
(mm)
recomanable
(mm)
70
140
56
110
42
84
28
56
14
28
7
14

df En els replans de plania de les rampes de zones d'ús públic es disposarà tna franja de paiimeni iistal i
iàctl en l'arrancada dels irams. Aqtesia franja tndrà 80 cm de longiitd en el senti de la marxa,
amplària la de l'itnerari i acanaladtres perpendictlars a l'eix de la rampa. Les bandes senyaliizadores
iistals i iàctls seran de color conirasiai amb el paiimeni, amb rellet d'alçària 3±1 mm en inieriors i
5±1 mm en exieriors.
Seccii 3a Condicions de seguretat
Article 22.  Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat d'utlització
Es limiiarà el risc qte els tstaris patsqten danys immediais en l'ús preiisi dels edifcis, com és el risc de
caigtda, impacie o airapameni amb elemenis fxos o practcables de l'edifci, el catsai per il·ltminació
inadeqtada o per siitacions amb alia ttliizació, el risc d'ofegameni, així com el risc catsai per iehicles en
moiimeni. Per a això es compliran les condicions esiablides en el CTE, i a més les condicions següenis, qte són
més exigenis qte les esiablides en el CTE:
af Escales d'ús general: els escalons disposaran de conirapeija i no tndran bossell.
bf Passamans: tndran tn disseny ergonòmic, preferenimeni circtlar de diàmeire comprés enire 4 i 5 cm.
En les escales d'ús general i en les rampes en les qtals els passamans es prolongte 30 cm en
horiizonial per al stpori de les persones amb mobiliiai redtïda i adiertmeni iàctl de les persones
amb discapaciiai iistal, s'eiiiarà la seta inierferència amb la circtlació iransiersal. A més, el set
disseny limiiarà el risc qte la roba s'enganxe, per exemple, miijançani la seta remaiada cap aiall o
prolongació fns al sòl, almenys en les bandes qte no estgten al cosiai de pareis.
Article 23.  Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat en situacions d'emergència
Amb la fnaliiai de redtir a límiis accepiables el risc qte els tstaris d'tn edifci patsqten danys deriiais d'tn
incendi o d'tna alira siitació d'emergència, els edifcis compliran les condicions esiablides en la normatia
iigeni. En partctlar, es compliran les condicions esiablides en el DB SI del CTE per a l'eiactació de persones
amb discapaciiai, la senyaliizació i la doiació d'insial·lacions de proiecció en cas d'incendi.
TÍTOL II
Accessibilitat en els espais públics urbanitzats i en els espais públics naturals
Capíiol I
Accessibilitat en els espais públics urbanitzats
Article 24.  Condicions generals
1. Els espais públics trbaniizais de not desenioltpameni es projeciaran, consirtiran, mantndran i ttliizaran
de manera qte es complisqten les condicions esiablides en aqtesi capíiol i en l'Ordre minisierial
VIV/561/2010 (OMVf.
2. Els iermes ttliizais en aqtesi tiol, com a itnerari per als vianants accessible, banc accessible, paviment
tàctl indicador, eic., es corresponen amb el defnii en l’OMV.
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Article 25.  Intervenció en els espais públics urbanitzats eeistents
En les inieriencions en els espais públics trbaniizais exisienis, s'aplicaran les condicions esiablides en aqtesi
decrei per als espais públics trbaniizais de not desenioltpameni amb les partctlariiais següenis:
af En les operacions de reforma, aqtesies condicions han d'aplicar-se als elemenis de l'espai públic
trbaniizai modifcais per la reforma.
bf Qtan en les inieriencions en espais públics trbaniizais exisienis l'aplicació de les condicions
esiablides en aqtesi decrei no siga trbanístcameni o iècnicameni iiable, com és el cas de zones de
ialor hisioricoartstc, deierminais espais trbans consolidais, casos en els qtals les condicions
iopogràfqtes del ierreny o la disiància enire façanes no ho permeien, eic., s'hatran de realiizar els
ajustos raonables qte permeien el major grat possible d'adeqtació efectia, la qtal cosa hatrà de
jtstfcar-se iècnicameni i esiar acompanyais de les adeqtades mestres complemeniàries o
compensaiòries de segtreiai.
En aqtesis casos es podrà considerar com a ajust raonable l'aplicació de les toleràncies admissibles
esiablides en l'Annex II d'aqtesi decrei, així com la flexibiliizació de deierminais paràmeires iècnics
referiis a elemenis i espais de l'espai públic trbaniizai respecie a l'esiricie complimeni de les
condicions reglameniàries, sempre qte es jtstfqte iècnicameni com a millora en nom de
l'accessibilitat universal i es prengten les adeqtades mestres complemeniàries o compensaiòries de
segtreiai.
La jtstfcació de la soltció concreia en la qtal s'hagen adopiai les toleràncies admissibles i alires
mestres excepcionals de flexibiliizació, hatrà d'inclotre's doctmenialmeni en el projecie stbscrii per
iècnic compeieni, segons corresponga, i ser preseniada daiani l'atioriiai compeieni, en la iramiiació
adminisiratia qte procedisca per a l'exectció de les obres.
Article 26.  Eeigibilitat de l'adequació dels espais públics urbanitzats eeistents
En els espais públics trbaniizais exisienis els plans i projecies dels qtals ian ser aproiais defnitiameni amb
anierioriiai al 12 de seiembre de 2010, segons el qte esiableix la disposició addicional iercera del Reial decrei
legislatt 1/2013, de 29 de noiembre, qte sigten stsceptbles d'ajustos raonables s'hatran de realiizar les
obres d'adeqtació d'acord amb els criieris esiabliis en l'artcle 25. Es considerarà qte tn espai públic
trbaniizai exisieni no necessiia obres d'adeqtació si compleix les condicions i els paràmeires de disseny o les
toleràncies admissibles defnides en aqtesi decrei.
Seccii 1a Itnerari per als vianants accessible
Article 27.  Condicions de l'itnerari per als vianants accessible
1. Els itneraris per als vianants accessibles i les plataformes úniiues d'ús mixt compliran les condicions
esiablides en l’OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en aqtesi artcle qte són complemeniàries a les
esiablides en l’OMV.
2. Itneraris per als vianants accessibles:
af L'alçària del rasiell de les ioreres no hatrà de stperar 0,12 m excepie en les plaiaformes d'accés a
iranspori públic qte s'ajtsiarà als reqtisiis dels miijans de iranspori. El rasiell no tndrà aresia iiia.
bf Al llarg de l'itnerari per als vianants accessible hatran de preietre's àrees de descans, preferenimeni
en inierials no stperiors a 100 m; les àrees de descans disposaran, almenys, d’tn banc accessible.
cf Preferenimeni, el iraçai oferirà tnes iistals clares i serà el més rectlini possible per a afaiorir
l'orieniació de ioies les persones.
3. Plataformes úniiues d'ús mixt (tsos per als iiananis i iehictlar al maieix niiellf:
af Qtan la plaiaforma tnga tna amplària major de 5,00 m, es delimiiaran les zones preferenis de
iiananis a banda i banda del carril iehictlar; per a això es disposaran franges de paviment tàctl
indicador d'advertment contntes en ioi el recorregti, d'amplària 0,40 m, de color conirasiai. Si
l'amplària de la iia ho permei, com a aliernatia a les franges de paiimeni, es podran col·locar
elemenis de mobiliari trbà de forma alineada; en el cas qte se stpere tna separació d’1,80 m enire
els elemenis de mobiliari s'aliernaran amb tna franja de paviment tàctl indicador d'advertment.
bf Els ptnis d'encretameni enire l'itnerari per als iiananis i el iehictlar es disposaran en perpendictlar i
no en angles o xamfrans i compliran la resia de condicions de passos de iiananis, a més se
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senyaliizaran amb tna franja de paviment tàctl indicador direccional d'tna amplària de 0,80 m enire
la línia de façana i el paviment tàctl indicador d'advertment qte delimiia el carril iehictlar. Aqtesi
tpts de senyaliizació es disposarà de forma perpendictlar a les zones de irànsii per als iiananis
segtres.
Seccii 2a Àrees d'estada
Article 28.  Condicions dels parcs, jardins i sectors de joc
1. Per a faciliiar a ioies les persones tn ús no discriminaiori, independeni i segtr, els parcs, jardins i seciors de
joc compliran les condicions esiablides en l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en aqtesi artcle qte
són complemeniàries a les esiablides en l'OMV.
2. Parcs i jardins:
af Les zones enjardinades qte sigten confronianis amb l'itnerari per als vianants accessible però no se
siiten a tn niiell stperior, disposaran d'tn rasiell perimeiral d'alçària mínima de 5 cm en els sets
cosiais adjacenis a l'itnerari per als iiananis; i qteda prohibida la seta delimiiació amb elemenis no
rígids o esiables, com ara cables o cordes.
bf Es disposarà, com a mínim, tn stpori isqtiàtc per cada cinc bancs o fracció.
3. Seciors de joc:
af Els parcs infantls hatran d'esiar proiegiis del irànsii de iehicles, bé miijançani ianca o iegeiació, bé
miijançani disianciameni.
bf La disposició de taules de jocs accessibles en els seciors de joc serà, com a mínim, tna tniiai de cada
cinc iatles o fracció.
cf El paiimeni dels seciors de joc serà drenani, esiable i, en el cas de parcs infantls, amortdor de
caigtdes i diiers en colors i formes per a ajtdar a diferenciar les diferenis àrees de jocs; així maieix es
disposarà tn paiimeni ferm per a permeire la deambtlació a iois els jocs.
df Disposaran d'àrees de descans amb bancs accessibles.
ef Disposaran d'tn niiell mínim d'il·ltminació al niiell del sòl de 50 ltxes.
ff Es disposarà senyaliizació informatia, qte complirà les condicions de l'artcle 36.
gf Els elemenis de joc hatran de complir el qte esiableix la seta reglameniació específca. Almenys hi
hatrà tn elemeni de joc accessible per cada qtaire tniiais perqtè els xiqteis amb mobiliiai redtïda
ptgten jtgar de manera atiònoma.
Article 29.  Condicions de les platges urbanes
1. Les plaiges trbanes compliran les condicions esiablides en l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en
aqtesi artcle qte són complemeniàries a les esiablides en l'OMV.
2. Les plaiges trbanes s'inclotran en l'àmbii d'aplicació dels plans d'accessibiliiai mtnicipals. Almenys tna de
les plaiges deierminada com a iiable per a ser accessible disposarà d'tn punt accessible per a ioies les
persones. El punt accessible se siitarà en zones qte disposen de serieis d'informació, iigilància i saliameni.
3. Accés a la zona de plaija on se siita el punt accessible:
af Parades de iranspori públic: si hi ha parades i mariuesines d'espera del transport públic per a accedir
a aqtesies zones de plaija, aqtesies parades esiaran comtnicades amb l'accés miijançani tn itnerari
per als vianants accessible. Aqtesi itnerari esiarà senyaliizai, per a persones amb discapaciiai iistal,
amb tna franja gtia de color blat de 0,40 m d'amplària des de la parada de iranspori públic fns a
l'accés a la plaija.
bf Places d'aparcament reservades: es disposarà, almenys, de 6 places d'aparcament reservades per a
persones amb mobilitat reduïda pròximes a l'accés a aqtesia zona de plaija; les places esiaran
comtnicades amb l'accés miijançani tn itnerari per als vianants accessible.
cf Itnerari per als vianants accessible: l'itnerari per als iiananis per a accedir a la plaija serà accessible i,
en el cas qte l'accés a aqtesia zona de plaija no estga delimiiai, per iraciar-se d'tn espai oberi al
qtal es poi accedir des de qtalseiol ptni de la iorera, passeig, eic., aqtesi accés se senyaliizarà
miijançani tna franja de paviment tàctl indicador direccional d'amplària 0,80 m, enfroniada amb
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l'accés i disposada en la direcció iransiersal a la marxa.
df Senyaliizació i informació: els elemenis i itneraris esmeniais en aqtesi apariai disposaran de
senyalitzacii visual i tàctl, en forma de cariells, qte indiqten com a mínim la direcció cap a la plaija,
la disiància del recorregti, els serieis de qtè disposa la plaija i qtins són accessibles; a més, en les
parades i mariuesines d'espera del transport públic s'indicaran els horaris o la freqüència dels serieis.
4. Zona de plaija:
af Itnerari accessible sobre l'arena: es disposaran passarel·les o infraesirtcitres de tpts fx en el iram
de plaija qte qteda per damtni de la línia de la plenamar, realiizades amb iatlons fermameni
ancorais al sòl, i preferenimeni, es compleiaran amb irams no fxos fns a aproximadameni 5 m de la
riba del mar, de iatlons enroillables; els iatlons es col·locaran perpendictlars al senti de circtlació
amb tna separació màxima enire aqtesis de 15 mm; l'amplària llitre de pas de l'itnerari fx serà de
2,40 m i el pendeni màxim del 6 %, excepie si hi ha dtnes a stperar, en aqtesi cas el pendeni hatrà
de complir el límii màxim esiablii per a les rampes accessibles.
bf Mobiliari: en cada punt accessible es disposarà almenys el mobiliari següeni, al qtal es podrà accedir
miijançani tn itnerari accessible de les caracierístqtes esmeniades en l'apariai anierior: tna zona
d'ombra, serveis higiènics accessibles i papereres accessibles. A més podrà preietre's la insial·lació de
iaqtilles accessibles, la doiació de les qtals s'esiablirà segons el nombre d'tstaris preiisi.
La zona d'ombra es disposarà sobre tna base esiable i esiarà eqtipada amb dos iendals de stperfcie
mínima igtal a 3 m per 6 m cadasctn o htii para-sols fxos de 3 m de diàmeire cadasctn.
Els serieis higiènics disposaran almenys d'tn laiabo, tna dtixa i tn iesitari accessibles per a ús
indiiidtal, en tna cabina o diierses independenis, qte s'insial·laran sobre tna stperfcie esiable i
aniiellada.
Les papereres accessibles se siitaran pròximes a les zones d'esiada.
Si hi ha iaqtilles accessibles, disposaran daiani d'aqtesies d'tn espai llitre d'obsiacles en el qtal ptga
inscritre's tn cercle d’1,50 m de diàmeire qte permeia el gir i l'abasi laieral, el mecanisme d'oberitra
se siitarà a tna alçària compresa enire 0,70 i 1,20 m i el set accionameni serà per pressió o palanca.
A més, es disposarà d'tn magaizem per a gtardar el maierial mòbil al fnal de la iemporada, qte
podrà ser el maieix iesitari.
cf Prodtcies de stpori: en cada ptni de plaija accessible hi hatrà almenys tna cadira de rodes per a la
dtixa, dtes cadires de rodes especials qte stren en l'aigta qte faciliien l'accés al mar a les persones
amb discapaciiai i tn ielèfon mòbil per a l'organiizació i el comtnicai d'aiisos.
df Serieis: els serieis d'ús públic amb qtè s'eqtipe aqtesia zona de plaija seran accessibles i es podrà
accedir-hi miijançani almenys tn itnerari accessible.
5. Zona de bany segtra: se senyaliizarà miijançani dtes boies a tna disiància de la riba de 25 m, sempre qte
la proftndiiai no stpere 1,40 m, separades enire si 25 m.
6. L'organiizació qte l'ajtniameni esiablisca gestonarà el punt accessible. S'enién per organiizació el grtp de
persones qte dispose d'tn pla de ftncionameni, horari i període de iemps dtrani el qtal qtede garantda la
presiació del seriei, així com d'tn pla d'emergència per als casos d'incidències o accidenis. L'organiizació
ieilarà perqtè es complisqten les condicions d'accessibiliiai esiablides anieriormeni i a més les següenis:
af Disposarà dels prodtcies de stpori esmeniais en el paràgraf 4 cf.
bf Esiablirà la zona de bany segtra on considere qte poi garantr l'assisiència als banyisies als qtals
presia ajtda; aqtesia zona esiarà senyaliizada segons el qte esiableix el paràgraf 5.
cf Tindrà preiisi tn sisiema d'ajtda a les persones qte s'estgten banyani, qte faciliie la seta eixida de
l'aigta qtan consideren fnaliizai el bany i, sobreioi, en cas d'emergència.
df Tindrà a la disposició dels tstaris i atioriiais la doctmeniació constitïda pels esmeniais plans
d'acitació, emergència, períodes i horaris disponibles, així com els rectrsos htmans i el caiàleg de
prodtcies de stpori i serieis qte oferisqten.
ef Esiablirà les normes d'ús qte estme oporitnes i informarà sobre aqtesies a les persones tstàries.
Seccii 3a Elements d'urbanitzacii
Article 30.  Condicions generals dels elements d'urbanització
1. Es consideren elemenis comtns d'trbaniizació les peces, les paris i els objecies recognoscibles
indiiidtalmeni qte componen l'espai públic trbaniizai d'ús per als iiananis, com ara paiimeniació,
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sanejameni, claiegteram, disiribtció d'energia elècirica, gas, xarxes de ielecomtnicacions, proieïmeni i
disiribtció d'aigües, enlltmenai públic, jardineria, i ioies aqtelles qte maierialiizen les preiisions dels
insirtmenis d'ordenació trbanístca.
2. Els elemenis d'trbaniizació compliran les condicions generals de disseny, col·locació i manienimeni
esiablides en l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en aqtesi artcle qte són complemeniàries a les
esiablides en l'OMV.
3. El paiimeni de l'itnerari per als vianants accessible, inclòs el de les rampes i els gtals per als iiananis, així
com el de les escales, serà antlliscani en sec i banyai; el ialor de resisiència al lliscameni serà major o igtal a
45 deierminai segons la norma UNE-ENV 12633.
4. Les reixeies, els escocells i les iapes d'insial·lació hatran de ser resisienis a la deformació i en la mestra qte
siga possible antlliscanis.
5. Els gtals iehictlars compliran les condicions següenis:
af Es dissenyaran de manera qte mantngten alineai en ioi el set perímeire el rasiell de ioreres.
bf No es col·locarà paviment tàctl indicador d'adiertmeni ni direccional en el gtal iehictlar.
6. Les rampes en l'itnerari per als vianants accessible compliran les condicions següenis:
cf Preferiblemeni aniran acompanyades d'tna escala aliernatia.
df Les rampes disposaran, en iois dos cosiais, d'tn sòcol o elemeni de proiecció laieral de 10 cm
d'alçària en les setes iores llitres; així maieix els passamans compliran les condicions de l'artcle 33,
paràgraf 6.
ef Els irams de les rampes tndran tna longiitd màxima, en projecció horiizonial, de 9,00 m.
ff Els espais exisienis d'alçària inferior a 2,20 m soia les rampes hatran d'esiar proiegiis; aqtesia
proiecció podrà maierialiizar-se disposani elemenis fxos qte resiringisqten l'accés fns a aqtesis i
qte permeien la seta deiecció pels basions de persones amb discapaciiai iistal.
7. Les escales compliran les condicions següenis:
af Les escales qte seriisqten d'aliernatia de pas a tna rampa o a tn sisiema aliernatt siitai en
l'itnerari per als vianants accessible, hatran de siitar-se confronianis o pròximes a aqtesis.
bf Excepcionalmeni, podran ser corbes, en aqtesi cas compliran les condicions especifcades en el CTE.
cf Els espais exisienis d'alçària inferior a 2,20 m soia les escales hatran d'esiar proiegiis; aqtesia
proiecció podrà maierialiizar-se disposani elemenis fxos qte resiringisqten l'accés fns a aqtesis i
permeiran la seta deiecció pels basions de persones amb discapaciiai iistal.
df Els passamans compliran les condicions de l'artcle 33, paràgraf 6.
ef Si s'insial·len pilois o indicadors lltminosos en la conirapeija, aqtesis hatran d'esiar encasiais, sense
celles ni ressalis.
ff Les escalinaies compliran la condició següeni: longiitd peijada=n*0,63 +0,29 (mf, i n és tn nombre
enier igtal o menor a 3; la dimensió de la conirapeija no podrà ser stperior a 0,16 m.
8. Els ascensors accessibles compliran les condicions següenis:
af En els aspecies no regtlais per l'OMV s'obseriarà el qte disposa la norma UNE-EN 81-70 Regles de
seguretat per a la construccii i instal·lacii d'ascensors. Aplicacions partculars per als ascensors de
passatgers i de passatgers i càrregues. Part 70: Accessibilitat als ascensors de persones, incloses
persones amb discapacitat.
bf El color de les pories o almenys del set marc exierior tndrà conirasi cromàtc amb l'eniorn.
cf Les pories seran parcialmeni iransparenis, de manera qte permeien el coniacie iistal amb l'exierior,
i és recomanable tna stperfcie mínima de 0,10 m d'amplària per 1,40 m d'alçària, siitada a 0,40 m
del sòl.
df Preferenimeni, la cabina inclotrà tn iniercomtnicador atdioiistal qte acite com a iideoielèfon en
cas d'emergència i proporcione la informació necessària de forma atditia i iistal per a eiiiar
siitacions de pànic a ioies les persones.
ef Els ascensors accessibles se senyaliizaran miijançani el Símbol Internacional d'Accessibilitat, SIA, i
disposaran d’indicació en braille i aràbic d’ali rellet a tna alçària enire 0,80 i 1,20 m, del número de
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plania en el brancal drei en senti eixida de la cabina.
9. Els iapissos rodais i les escales mecàniqtes, en els aspecies no regtlais per l'OMV, compliran el qte disposa
la norma UNE EN 115-1 Seguretat d'escales mecàniiues i corredors rodats. Part 1: Construccii i instal·lacii.
Seccii 4a Encreuaments entre itneraris per als vianants i itneraris vehiculars
Article 31.  Condicions generals dels punts d'encreuament en l'itnerari per als vianants
1. Els ptnis d'encretameni enire itneraris per als iiananis i itneraris iehictlars compliran les condicions
esiablides en l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en aqtesi artcle qte són complemeniàries a les
esiablides en l'OMV.
2. Els gtals per als iiananis compliran les condicions següenis:
af No es disposaran en angles o xamfrans, ja qte poi indtir les persones amb cegtesa a iraiessar el
carrer en diagonal.
bf S'eiiiarà qte es prodtïsqten embassades en els gtals per als iiananis i es realiizaran operacions de
manienimeni per a permeire el irànsii de iiananis de forma esiable i segtra.
3. Els passos de iiananis compliran les condicions següenis:
af Podrà eleiar-se el pas de iiananis en ioia la seta stperfcie al niiell de les ioreres si es compleixen les
condicions esiablides en la legislació iigeni en maièria de xarxa de carreieres per als redtciors de
ielociiai de tpts irapezoïdal (maierials, geomeiria, drenaige, eic.f.
bf Les marqtes iiàries reciangtlars del pas de iiananis s'ajtsiaran al qte disposa el reglameni general
de circtlació, i seran antlliscanis i refleciores.
4. Els passos per als iiananis a difereni niiell, bé sigten eleiais o stbierranis, dins d'tn itnerari per als
iiananis, hatran de complir els reqtisiis següenis:
af Les escales dels passos de iiananis eleiais i stbierranis hatran de complemeniar-se amb rampes o
ascensors accessibles.
bf L'amplària de pas llitre d'obsiacles serà com a mínim d’1,80 m en els passos per als iiananis eleiais i
de 2,40 m en els passos stbierranis.
cf L'alçària llitre en passos stbierranis serà com a mínim de 2,50 m.
df Hatrà de resoldre's el iessameni de l'aigta i eiiiar les possibles embassades i es realiizaran
operacions de manienimeni per a permeire el irànsii de iiananis de forma esiable i segtra.
ef Els passos stbierranis disposaran de miijans qte garantsqten permanenimeni la seta il·ltminació.
5. Les illeies disposaran dels elemenis necessaris per a la seta senyaliizació i proiecció daiani del irànsii de
iehicles; en les illeies qte per no disposar d'espai stfcieni per a inserir els dos gtals per als iiananis calga
baixar el set niiell, la longiitd mínima en el senti de la marxa serà d’1,80 m.
6. En la regtlació dels semàfors, per a esiablir els cicles de pas, s'afegiran 5 segons de reacció a l'inici de la
marxa.
Seccii 5a Urbanitzacii de fronts de parcel·la
Article 32.  Condicions generals dels fronts de parcel·la
Els fronis de parcel·la compliran les condicions esiablides en l'OMV.
Seccii 6a Mobiliari trbà
Article 33.  Condicions generals del mobiliari urbà
1. S'enién per mobiliari trbà el conjtni d'elemenis exisienis en els espais públics trbaniizais i àrees d'ús per
als iiananis, la modifcació o irasllai del qtal no genera alieracions stbsiancials, com ara bancs accessibles,
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fonts d'aigua potable, papereres accessibles, eic.
2. El mobiliari trbà complirà les condicions esiablides en l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en
aqtesi artcle qte són complemeniàries a les esiablides en l'OMV.
3. En relació amb el set disseny, els elemenis de mobiliari hatran de ser fàcilmeni deieciables per conirasi de
color amb el set eniorn, i no preseniaran stperfcies qte ptgten prodtir enllternamenis. Els elemenis
d'adorn públic, com ara fonis, làmines d'aigta, obres artstqtes, eic., se senyaliizaran en el perímeire al niiell
del sòl miijançani paviment tàctl indicador d'advertment o elemenis qte permeien la seta deiecció, i eiiiar
qte les persones amb discapaciiai iistal caigten, eniropessen o circtlen sobre aqtesis.
4. En el cas qte el mobiliari trbà incloga iidres, aqtesis hatran de complir les condicions de segtreiai daiani
del risc d'impacie amb elemenis fràgils i elemenis instfcienimeni perceptbles esiablides en el CTE.
5. Les fonts d'aigua potable disposaran de mecanismes d'accionameni siitais a tna alçària compresa enire
0,80 m i 0,90 m i de manera qte no hi haja obsiacles o iores per a accedir-hi. La zona d'aproximació a la foni
serà horiizonial.
6. Els elements de proteccii al vianant compliran les condicions següenis:
af S'assegtrarà la deiecció de les baranes a tna alçària mínima de 0,15 m mestrades des del niiell del
sòl, per a això podrà disposar-se tna barra o sòcol inferior.
bf La prolongació dels passamans d'escales i rampes almenys de 30 cm més enllà del fnal de cada iram
no eniairà iransiersalmeni l'itnerari per als vianants accessible, i el set disseny limiiarà el risc qte la
roba s'enganxe, per exemple, miijançani la seta remaiada cap aiall o prolongació fns al sòl, almenys
en les bandes qte no estgten al cosiai de pareis.
7. Els elemenis d'il·ltminació aporiaran el niiell d'il·ltminació esiablii en la reglameniació específca per a
insial·lacions d'enlltmenai exierior als parcs i jardins (iials principals, com ara accessos al parc o jardí, els sets
passejos i glorieies, àrees d'esiada i escales, qte estgten oberis al públic dtrani les hores nocitrnesf, les
rampes, les escales, els passos de iiananis, i els passos per als iiananis eleiais o stbierranis.
8. Els mosiradors d'aienció al públic compliran les condicions següenis:
af Els qtioscos i llocs comercials siitais en les àrees d'ús per als iiananis qte oferisqten mosiradors
d'aienció al públic disposaran d’tn espai llitre inferior al pla de ireball qte permeia l'aproximació
d'tna persona en cadira de rodes, amb tn espai mínim de 0,80 m d'amplària, de 0,70 m a 0,75 m
d'alçària i 0,50 m de proftndiiai.
bf La seta tbicació permeirà l'accés des de l'itnerari per als vianants accessible i inclotrà tna àrea d'ús
fronial llitre d'obsiacles en la qtal ptga inscritre's tn cercle d’1,50 m de diàmeire sense eniair
l'itnerari per als vianants accessible.
9. Les cabines de lavabo públic accessibles, excepie les cabines saniiàries mòbils, compliran les condicions
següenis:
af Les pories de les cabines hatran de deixar tna banda llitre en la pari inferior i tna alira en la stperior,
i possibiliiar tna comtnicació iistal en cas d'emergència; és aconsellable qte hi haja senyalitzacii
tàctl llitre-octpai sobre el trador.
bf El laiabo disposarà d'tn espai llitre inferior d'alçària mínima de 0,70 m i proftndiiai mínima 0,50 m.
cf L'espill, si n’hi ha, es col·locarà de manera qte el caniell inferior qtede a tna alçària màxima de 0,90
m, o bé serà orieniable fns a almenys 10 ° sobre la iertcal.
df El iàier disposarà en iois dos cosiais d'espai de iransferència laieral d'amplària mínima 0,80 m, amb
tn fons mínim de 0,75 m fns a la iora fronial de l'aparell i espai llitre de 0,80 m de diàmeire daiani
del iàier.
ef Qtan s'insial·len baieries d'trinaris de més de cinc tniiais, almenys en tn l'alçària de la iora esiarà
compresa enire 30 i 40 cm.
ff Les barres de stpori seran de secció preferenimeni circtlar de 30-40 mm de diàmeire i esiaran
separades de la parei enire 45 i 55 mm; les barres de stpori del iàier esiaran separades enire si enire
65 i 70 cm.
gf L'alçària d'ús de mecanismes i accessoris esiarà compresa enire 0,70 i 1,20 m.
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hf Es disposarà senyaliizació lltminosa d'emergència a l'inierior de les cabines.
if El ialor de resisiència al lliscameni del paiimeni esiarà comprés enire 35 i 45, deierminai segons la
norma UNE-ENV 12633.
jf Les cabines saniiàries mòbils compliran les condicions esiablides en la norma UNE EN 16194.
Seccii 7a Elements vinculats al transport
Article 34.  Condicions dels elements vinculats al transport
1. Els elemenis iinctlais al iranspori, com les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat
reduïda, parades i mariuesines d'espera del transport públic, eic., compliran les condicions esiablides en
l'OMV i, a més, les caracierístqtes esiablides en aqtesi artcle qte són complemeniàries a les esiablides en
l'OMV.
2. Les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda es localiizaran, bé siga en
stperfcie o stbierrànies, el més a prop possible dels edifcis d'inierés públic, així com dels cenires de ireball o
esitdi i domicili de les persones amb discapaciiai. Les places en línia disposaran d'tna zona d'aproximació i
iransferència, paral·lela a l'aparcameni d'amplària 1,20 m (ieget fgtra 5f.

Figura 5.  Possible confguració de places en línia
Les zones d'aproximació i iransferència compartdes enire dtes places disposaran de senyaliizació horiizonial
diferenciada de la senyaliizació de la plaça.
3. Els carrils reservats al trànsit de bicicletes es disposaran en la calçada.
Seccii 8a Obres i intervencions en la via pública
Article 35.  Condicions generals de les obres i intervencions en la via pública
Les obres i inieriencions en la iia pública compliran les condicions esiablides en l'OMV per a garantr les
condicions generals d'accessibiliiai i segtreiai de les persones en els itneraris per als iiananis, relaties a la
senyaliizació, disposició, si escat, d'itneraris per als iiananis aliernatts, delimiiació de zona d'obres, eic.
Seccii 9a Senyalitzacii i comunicacii sensorial
Article 36.  Condicions generals de la senaalització i comunicació sensorial
1. Amb la fnaliiai de faciliiar l'accés i la ttliizació independeni, no discriminaiòria i segtra dels eniorns
aqtesis se senyaliizaran i dissenyaran amb els criieris de disseny per a ioies les persones, segons les
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condicions esiablides en l'OMV i, a més, el qte esiableix aqtesi artcle qte complemenia les caracierístqtes
esiablides en l'OMV.
2. El paviment tàctl indicador, d'adiertmeni i direccional, complirà el qte esiableix l'OMV i la resia de
caracierístqtes indicades per la norma UNE 15209:2008.
Capíiol II
Accessibilitat en els espais públics naturals
Seccii 1a Disposicions generals
Article 37.  Àmbit d'aplicació
L'àmbii d'aplicació d'aqtesi capíiol esià constitïi pels espais següenis:
1. Espais naturals protegits amb infraesirtcitra per a l'accés de iisiianis de la Comtniiai Valenciana, qte es
defneixen com a àrees o fies geogràfqtes qte conienen elemenis o sisiemes naitrals de partctlar ialor,
inierés o singtlariiai, iani degtis a l'acció i eioltció de la naitralesa, com deriiais de l'actiiiai htmana, qte
es consideren mereixedors d'tna proiecció especial. Els espais naturals protegits a la Comtniiai Valenciana,
d’acord amb la legislació seciorial iigeni, poden esiar inclosos en tna de les caiegories següenis:
af Parcs naitrals.
bf Reseries naitrals.
cf Montmenis naitrals.
df Paisaiges proiegiis.
ef Paraiges naitrals mtnicipals.
ff Zones htmides caialogades.
gf Espais proiegiis de la Xarxa Naitra 2000.
2. La resia d'espais naitrals d'ús públic amb infraesirtcitra per a l'accés de iisiianis de la Comtniiai
Valenciana, bé sigten de titlariiai pública o priiada.
Article 38.  Condicions generals
1. En aqtesi capíiol s'esiableixen les condicions d'accessibiliiai per als espais públics naitrals a f d'iniegrar els
espais de major ialor ambienial, paisaigístc i ctlitral del ierriiori miijançani itneraris qte propicien la millora
de la qtaliiai de iida de les persones, el respecie dels elemenis ctlitrals, la iopografa, la iegeiació i la fatna,
així com la correcia iistaliizació del paisaige i l'accés de forma no discriminaiòria a l'eniorn naitral.
2. Els espais públics naitrals s'inclotran en l'àmbii d'aplicació dels plans d'accessibiliiai redaciais pels ens o
organismes compeienis. En els esmeniais plans d'accessibiliiai es tndran en compie els aspecies següenis:
af Es realiizarà tna anàlisi iècnica de la siitació acital d'accessibiliiai de l'espai naitral, així com tn
esitdi de la iiabiliiai iècnica, econòmica i de ialoració de l'impacie ambienial de les diferenis zones
de l'espai naitral perqtè ptgten ser ttliizades per ioies les persones. En relació amb la ialoració de
l'impacie ambienial en els espais naturals protegits aqtesia esiarà d’acord amb el qte disposen els
insirtmenis de planifcació i gestó.
bf Es desenioltparà tna proposia i tna planifcació d'acitacions de millora de l'accessibiliiai de l'espai
naitral basades en l'anàlisi iècnica i en l'esitdi de iiabiliiai preiis, qte hatran de ser compatbles amb
la preseriació dels espais naitrals. En relació amb els espais naturals protegits s'hatrà de disposar de
l’informe de compatbiliiai faiorable emés per l'òrgan compeieni de l'espai naitral.
cf Una iegada implaniades les soltcions es ierifcarà l'efcàcia d'aqtesies i, si escat, es planifcaran
accions de millora; en qtalseiol cas l'òrgan gesior planifcarà i realiizarà les operacions de
manienimeni de l'accessibiliiai i segtreiai dels espais.
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Seccii 2a Accés a l'espai natural
Article 39.  Condicions dels espais i elements en l'accés a l'espai natural
1. Els aparcamenis disposaran de places reseriades per a persones amb mobiliiai redtïda qte compliran les
condicions referenis a la doiació, les dimensions i la senyaliizació esiablides en els artcles 34 i 36.
L'aparcameni se siitarà pròxim a l'edifci d'ús públic o a l'inici de l'itnerari accessible dins de l'espai natural,
preferenimeni a tna disiància no stperior a 100 m. Les parades de iranspori públic compliran les condicions
esiablides en l'artcle 34.
2. Els edifcis en els qtals es desenioltpen actiiiais d'ús públic com ara esiablimenis d'alloijameni itrístc i
resiatració, cenires recreatts, esportts, eic., i les setes insial·lacions seran accessibles segons les condicions
esiablides en el tiol I d'aqtesi decrei i en el CTE. Així maieix, esiaran comtnicais enire si i amb les places
d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i les parades i mariuesines d'espera del
transport públic, almenys a iraiés d'itnerari per als vianants accessible.
3. Des de les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i les parades i
mariuesines d'espera del transport públic fns a l'inici de l'itnerari accessible dins de l'espai natural hi hatrà
tn itnerari per als vianants accessible. Si és iiable segons el grat de proiecció, l'itnerari se senyaliizarà amb
tna franja de paviment tàctl indicador direccional, amb conirasi iistal, d'tna amplària de 0,40 m, col·locada
en senti longiitdinal a la direcció del irànsii per als iiananis.
4. En l'accés a l'espai naitral es disposaran panells amb informació sobre la tbicació dels itneraris accessibles
dins de l'espai natural, així com la dels ptnis d'inierés accessibles. Els panells informatts es dissenyaran
segtini els esiàndards de les normes iècniqtes corresponenis, en partctlar, de la norma UNE 170002.
Aqtesis elemenis no eniairan l'itnerari per als vianants accessible.
Seccii 3a Itnerari accessible dins de l'espai natural
Article 40.  Condicions de l'itnerari accessible dins de l'espai natural
1. Si és iiable, segons el Pla d'accessibiliiai, es disposarà almenys d’itnerari accessible dins de l'espai natural.
2. L'itnerari accessible dins de l'espai natural, inclosos els ponis i les passarel·les, complirà les condicions
següenis:
af Preferenimeni es disposarà tn itnerari de iraçai circtlar, contnt i amb iistals clares per a afaiorir
l'orieniació de les persones; per a esctrçar disiàncies i faciliiar el reiorn al ptni de partda podran
disposar-se itneraris sectndaris qte permeien el gatdi de zones iniermèdies.
bf L'inici dels itneraris accessibles se senyaliizarà segons el qte esiableix l'artcle 45.
cf En ioi el set desenioltpameni l'itnerari posseirà tna amplària llitre de pas preferenimeni no inferior
a 1,80 m i com a mínim igtal a 1,20 m; en el cas d'itneraris d'amplària inferior a 1,50 m es disposaran
zones d'encretameni i maniobra cada 25 m com a màxim de dimensions mínimes 1,80 x 2,00 m
(amplària x proftndiiaif; excepcionalmeni, es permeiran esirenyimenis ptnitals, sempre qte
l'amplària llitre de pas restliani no siga inferior a 0,90 m.
df En ioi el set desenioltpameni posseirà tna alçària llitre de pas no inferior a 2,20 m; no s'admeiran
elemenis ixenis qtan es projecien més de 0,15 m en l'àmbii de l'itnerari accessible sense esiar
senyaliizais i, en ioi cas, si la seta projecció és menor de 0,15 m, qtan ptgten stposar perill per la
seta forma o tbicació per als iiananis.
ef No preseniarà escalons aïllais ni ressalis.
ff Els desniiells seran saliais amb rampes, i, si escat, amb escales aliernaties, d'acord amb les
caracierístqtes esiablides en l'artcle 42.
gf El paiimeni de l'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en l'artcle 42.
hf El pendeni iransiersal màxim serà del 2 %. Així maieix, el pla del sòl disposarà del pendeni mínim
necessari per a faciliiar l'eiactació d'aigües pltiials.
if El pendeni longiitdinal màxim serà del 6 %, els plans inclinais destnais a saliar inclinacions stperiors
es consideren rampes; si el pendeni de l'itnerari és stperior al 4 %, hatrà de disposar de plans qte no
stperen el pendeni del 4 % cada 25 m, de la maieixa amplària qte l'itnerari, i tna proftndiiai mínima
de 2,00 m.
jf Es disposaran àrees de descans al llarg de l'itnerari preferenimeni a inierials no stperiors a 100 m,
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excepie en aqtelles zones en les qtals no siga conienieni col·locar mobiliari per la seta fragiliiai o
itlnerabiliiai; les àrees de descans compliran les condicions següenis: se siitaran de manera qte
s'aprofie l'ombra naitral de l'eniorn pròxim o disposaran d'elemenis de proiecció solar; disposaran,
almenys, d’tn banc accessible per cada agrtpació i, en ioi cas, tna tniiai de cada cinc bancs o fracció,
qte tnga les caracierístqtes esiablides en l'artcle 43, i/o tn stpori isqtiàtc; el paiimeni complirà les
condicions esiablides en l'artcle 42.
kf Es disposaran baranes en els desniiells, els qtals compliran les condicions esiablides en l'artcle 43; si
hi ha tn desniiell stperior a 10 cm enire l'itnerari i les zones contgües, es disposarà tn sòcol a banda
i banda de 10 cm d'alçària.
Seccii 4a Àrees d'estada
Article 41.  Condicions de les àrees d'estada
1. Qtan en les àrees d'esiada es realiizen actiiiais qte reqterisqten la presència d'especiadors, es disposarà
del nombre de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda qte esiableix l’OMV, així com d'tn
sisiema qte faciliie l'accessibiliiai de persones amb discapaciiai atditia.
2. Les àrees d'esiada (miradors, obseriaioris d'animals, àrees recreaties, plaiges i piscines naitrals, àrees de
pesca i àrees d'acampadaf a les qtals es ptga arribar de forma accessible, tndran les condicions per a ser
accessibles, descriies en els apariais següenis. Així maieix, el paiimeni complirà les condicions esiablides en
l'artcle 42.
3. Els miradors accessibles compliran les condicions següenis:
af La seta stperfcie tndrà tn pendeni no stperior al 2 % en qtalseiol de les setes direccions i esiarà
enrasada amb l'accés.
bf Disposaran d'tna àrea llitre d'obsiacles on ptga inscritre's tn cercle de diàmeire 1,50 m; hi hatrà tn
espai almenys de 0,90 x 1,20 m siitai daiani o en paral·lel al ptni de iistaliizació, on ptga siitar-se
tna cadira de rodes.
cf Es disposaran baranes segons el qte esiableix l'artcle 42; aqtesis elemenis de proiecció no impediran
les iisies a persones en cadira de rodes i persones de baixa alçada, per a això no ha d'haier-hi
paramenis iertcals opacs d'alçària stperior a 0,80 m.
df Inclotran bancs accessibles, almenys tn per cada agrtpació, i tn stpori isqtiàtc.
4. Els obseriaioris accessibles d'animals compliran les condicions següenis, a més de les corresponenis
esiablides en el capíiol II del tiol I per a l'edifcació:
af Inclotran fnesires o btiis accessibles qte permeien l'obseriació a persones tstàries de cadira de
rodes o de baixa alçària, per a això la pari inferior de les fnesires esiarà a tna alçària no stperior a
0,95 m i l'alçària de les fnesires d'obseriació serà de 30 cm com a mínim.
bf Si les fnesires disposen d’ampii, aqtesies disposaran d’tn espai llitre inferior qte permeia
l'aproximació d'tna persona en cadira de rodes, amb tn espai mínim de 0,80 m d'amplària, de 0,70 m
a 0,75 m d'alçària, i de 0,50 m de proftndiiai.
5. Les àrees recreaties accessibles destnades a menjar a l'aire llitre compliran les condicions següenis:
af Inclotran bancs accessibles, almenys, tn per cada agrtpació. Així maieix esiaran doiades de papereres
i conienidors per a depòsii i recollida de residts qte compliran les condicions d'accessibiliiai dels
artcles corresponenis.
bf Disposaran d’tna taula accessible per cada det o fracció, conneciada amb l'accés miijançani tn
itnerari accessible; les taules accessibles tndran tna amplària de 0,80 m com a mínim, tna alçària de
0,80 m com a màxim, i tn espai llitre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alçària × amplària × fonsf, com a
mínim; deixaran tn espai llitre sense banc d'amplària mínima 0,80 m i es disposaran sobre tna
stperfcie aniiellada qte es prolongte almenys 1,50 m per cada cosiai de la iatla.
cf L'amplària llitre de pas mínima enire elemenis fxos serà almenys de 0,90 m.
df Es preietrà l'exisiència de zones d'ombra, especialmeni en eniorns amb fori assolellameni.
ef Si hi ha laiabos públics, aqtesis disposaran de cabines accessibles.
6. Les plaiges i piscines naitrals accessibles compliran les condicions següenis:
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af Disposaran almenys d’tn punt accessible qte hatrà de complir les condicions esiablides en l'artcle 29
refereni a dimensions i eqtipameni.
bf S'accedirà al punt accessible a iraiés d'tn itnerari accessible dins de l'espai natural.
7. Les àrees de pesca amb canya accessibles en tn moll o en tna plaiaforma sobre l'aigta compliran les
condicions següenis:
af Disposaran com a mínim d'tna plaça accessible per cada dos llocs de pesca, de dimensions 1,20 m
d'amplària per 1,50 m de proftndiiai. Es disposarà d'tn espai per a gir de diàmeire 1,50 m llitre
d'obsiacles.
bf Les places accessibles disposaran d’tn ampii d'alçària compresa enire 0,80 m i 0,85 m amb
reposabraços, y en el cas de disposar stpori isqtiàtc, aqtesi compiarà amb tn ampii d’1,05 m
d'alçària amb reposabraços.
cf En els cosiais oberis disposaran de baranes i tn sòcol de 10 cm d'alçària.
8. Les àrees d'acampada accessibles disposaran com a mínim de dos emplaçamenis d'acampada accessibles
per cada àrea. Els emplaçamenis d'acampada accessibles compliran les condicions següenis:
af L'espai iiial conformai al set ioliani esiarà siitai sobre tna stperfcie llitre d'obsiacles, esiable i
aniiellada.
bf Les setes àrees recreaties i elemenis de mobiliari seran accessibles.
cf L'àrea d'aixecameni de les iendes esiarà siitai sobre ierreny pla i esiable i serà adjaceni a les
stperfcies fermes.
df L'amplària llitre de pas enire elemenis fxos serà de 0,90 m.
Seccii 5a Elements d'urbanitzacii
Article 42.  Condicions dels elements d'urbanització
1. El paiimeni de l'itnerari accessible dins de l’espai natural i de les escales i rampes s'ajtsiarà a l'eniorn
naitral i serà dtr, esiable i sense peces ni elemenis solis. En la mestra qte siga possible, serà antlliscani en
sec i banyai. La seta col·locació i manienimeni assegtrarà la seta contntïiai i la inexisiència de ressalis, així
com el pendeni necessari per a l'eiactació de les aigües.
2. Les rampes siitades en els accessos als edifcis compliran les condicions esiablides en el CTE. Les rampes
siitades en l'accés a l'espai naitral i dins de l'espai naitral compliran preferenimeni les condicions esiablides
en l'OMV i el qte disposa l'artcle 30 d’aqtesia disposició, i qtan no siga possible complir les condicions
esiablides en l'OMV per als pendenis i dimensions, almenys es compliran les següenis:
af El pendeni longiitdinal màxim podrà ser del 12 % per a irams de longiitd fns a 3 m, i del 10 % per a
irams de longiitd fns a 6 m.
bf L'amplària llitre de pas podrà ser almenys d’1,20 m, la proftndiiai mínima de replà d’1,50 m i la
proftndiiai mínima de l'espai llitre d'obsiacles a l'inici i al fnal de la rampa podrà ser d’1,20 m.
3. Les escales siitades en els accessos a edifcis compliran les condicions esiablides en el CTE. Les escales
siitades en l'accés a l'espai naitral i dins de l'espai naitral compliran les condicions esiablides en l'OMV i el
qte es disposa en l'artcle 30 d’aqtesia disposició.
Seccii 6a Mobiliari
Article 43.  Condicions del mobiliari
1. En general, els elemenis de mobiliari s'iniegraran amb l'eniorn naitral.
2. Els bancs accessibles, les papereres accessibles, les fonts d'aigua potable, els mosiradors d'aienció al públic,
les cabines de lavabo públic accessibles i els elements de senyalitzacii compliran les condicions esiablides en
l'artcle 33.
3. Els stporis isqtiàtcs tndran tna alçària de stpori sobre el sòl de 0,70 a 0,75 m i tna amplària mínima de
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0,40 m.
4. S'ttliizaran baranes per a limiiar el risc qte les persones patsqten caigtdes al cosiai dels desniiells amb
tna diferència de coia de més de 0,55 m, amb les caracierístqtes següenis:
af Tindran tna alçària mínima de 0,90 m. L'alçària es mestrarà iertcalmeni des del niiell del sòl. En el
cas de les escales, l'alçària de les baranes es mestrarà des de la línia inclinada defnida pels ièriexs
dels escalons fns al límii stperior d'aqtesies.
bf Seran esiables, rígides i esiaran foriameni fxades.
5. Els passamans es dissenyaran segons els criieris següenis:
af Tindran tna secció de disseny ergonòmic, preferenimeni amb tna amplària d'agarrada de 4,5 cm i 5
cm de diàmeire. En cap cas disposaran de caniells iits.
bf Esiaran separais del parameni iertcal almenys 4 cm, el sisiema de stbjecció serà ferm i no hatrà
d'inierferir el pas contnt de la mà en ioi el set desenioltpameni.
cf S'insial·laran passamans dobles en rampes i escales, l'alçària de col·locació dels qtals esiarà compresa,
en el passamà stperior, enire 0,95 i 1,05 m, i en l'inferior enire 0,65 i 0,75 m. En el cas de les rampes,
l'alçària dels passamans es mestrarà des de qtalseiol ptni del pla inclinai, i en el cas de les escales, es
mestrarà des de la línia inclinada defnida pels ièriexs dels escalons fns al límii stperior d'aqtesies.
df Els passamans no eniairan iransiersalmeni l'itnerari, hatran d'esiar remaiais cap aiall, prolongais
fns al sòl o dissenyais de manera qte s'eiiien enganxades.
ef Qtan tna rampa o escala fxa tnga tna amplària stperior a 4,00 m, disposarà de passamà doble
ceniral.
6. Els ielescopis ierresires esiaran col·locais sobre tna stperfcie ferma, aniiellada i antlliscani en sec i
banyai; tndran tn espai llitre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alçària × amplària × fonsf, com a mínim;
esiaran doiais d'tna mira siitada a tna alçària de 0,90 a 1,10 m per a persones en cadira de rodes i persones
de baixa alçada.
Seccii 7a Espais i elements vinculats al transport
Article 44.  Condicions dels espais i elements vinculats al transport
1. Els espais iinctlais al iranspori a l'inierior de l'espai naitral, com ara embarcadors, insial·lacions eqüesires,
eic. als qtals es ptga arribar de forma accessible, disposaran de les condicions per a ser accessibles, descriies
en els apariais següenis. Així maieix, el paiimeni complirà les condicions esiablides en l'artcle 42.
2. Per al iranspori aqtàtc els embarcadors accessibles com ara molls floianis de ftsia en zones de marea o
molls fxos en zones sense marea, compliran les condicions següenis:
af Hi hatrà tn itnerari accessible dins de l’espai natural fns a l'embarcador.
bf Les passarel·les d'accés a l'embarcador disposaran d’tna barana i sòcol de proiecció de 10 cm
d'alçària.
cf Les embarcacions d'esbarjo garantran l'accés i l’ús a ioies les persones.
3. Les insial·lacions eqüesires amb caialcadors o plaiaformes de iransferència al caiall disposaran d'tn espai
per a gir de diàmeire 1,50 m llitre d'obsiacles, siitai a tna alçària compresa enire 0,60 i 0,92 m, amb baranes,
sòcol i rampa d'accés qte complisca les condicions esiablides en l'artcle 30.
4. Els miijans de iranspori per a accedir a zones d'especial inierés com ara iehicles moioriizais ierresires
(escúiers, iehicles ioi ierreny, xicoieis irens, eic.f, o aeris (com ara ielefèricsf seran accessibles i tndran les
caracierístqtes de segtreiai esiablides en la seta reglameniació específca.
Seccii 8a Senyalitzacii i comunicacii sensorial
Article 45.  Senyalització
1. Esiaran identfcais amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat, SIA, els accessos, els itneraris per als
vianants accessibles, els itneraris accessibles dins de l'espai natural, les àrees d'esiada accessibles (miradors,
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obseriaioris d'animals, àrees recreaties, plaiges i piscines naitrals, àrees de pesca i àrees d'acampadaf i els
espais iinctlais al iranspori accessibles.
2. En l'inici dels itneraris accessibles dins de l'espai natural es disposaran elemenis amb informació sobre les
setes caracierístqtes, almenys sobre les següenis:
af
bf
cf
df
ef

Tipts de recorregti (anada i iornada, circtlar o iraiessiaf.
Pendeni.
Longiitd.
Temps miijà de recorregti.
Disiància enire àrees de descans i els elemenis de mobiliari accessibles disposais al llarg del set
desenioltpameni (fonts d'aigua potable, cabines de lavabo públic accessibles, eic.f.

3. Per a afaiorir l'orieniació, en els ptnis d'encretameni dels itneraris es disposaran senyals direccionals. Un
criieri per al iraçai dels itneraris seria localiizar-los al cosiai de ctrsos d'aigta, planies aromàtqtes, eic., qte
permeien la identfcació de l'itnerari miijançani sons i olors. Així maieix, la disposició dels encretamenis al
cosiai de fies naitrals (arbres o formacions rocoses singtlarsf reforça la identfcació iistal.
4. Se senyaliizaran aqtells itneraris qte no són accessibles per a eiiiar recorregtis innecessaris, o siitacions
de perill.
5. Els elements de senyalitzacii dels itneraris es col·locaran perpendictlarmeni al senti de la marxa de
manera qte no qteden octlis per cap elemeni ni obsiactliizen iisies.
6. Els elements de senyalitzacii compliran el qte es disposa en l'artcle 36. La informació sobre l'espai naitral
es disposarà en formais accessibles aliernatts. Preferenimeni s'inclotran mapes en rellet i senyaliizació de
forma reiierada i en formai de fàcil lecitra i comprensió, per a faciliiar la informació i orieniació a persones
amb discapaciiai cognitia. Els mapes en rellet es dissenyaran amb conirasi iistal i iàctl, i en cas de tndre
llegenda, aqtesia serà accessible miijançani la incorporació de macrocaràciers i braille.
Annex I
Toleràncies admissibles i límits als criteris de feeibilitat en edifcis existents
Toleràncies admissibles en edificis eeistents
En els casos d'inierienció en edifcis exisienis especifcais en l'artcle 5.1 cf es podrà considerar com a ajust
raonable l'aplicació de les toleràncies admissibles esiablides en els apariais següenis:
1. Podran admeire's les ioleràncies esiablides en els doctmenis addicionals a la reglameniació d'edifcació
qte sigten aproiais o promogtis per la Generaliiai o el minisieri compeieni en la maièria, com ara els
doctmenis de stpori al CTE.
2. Podrà considerar-se com a tolerància admissible l'aplicació de les condicions i dels paràmeires de disseny
esiabliis en el CTE (incloses les ioleràncies preiisies en els sets doctmenis de stporif qtan les condicions i els
paràmeires esiabliis en aqtesi decrei sigten més exigenis qte els esiabliis en el CTE per al maieix objecie.
Límits als criteris de feeibilitat en edificis eeistents
1. Qtan s'inieriinga en tn edifci en el qtal, a catsa de les redtïdes dimensions dels espais comtns o dels
habiiaiges, siga impossible realiizar tna adeqtació d'accessibiliiai complini ioies les condicions de disseny de
l'edifcació de noia consirtcció, ni iampoc aplicani les toleràncies admissibles preiisies en l'apariai anierior,
es podran aplicar criieris de flexibiliiai d'acord amb l'artcle 5.1 cf i serà accepiable l'acitació si les condicions
qte s'incompleixen s'ajtsien almenys als límiis següenis:
af Vestbtl d'enirada: qtan les dimensions del iestbtl d'enirada d'tn edifci no permeia insial·lar tna
rampa amb l'amplària regtlada en aqtesi decrei, es permeirà tna amplària de rampa de 0,80 m i es
deixarà com a mínim tn pas de 0,80 m per a l'accés sense rampa, sempre qte es complisca l'amplària
de càlctl d'eiactació segons el DB SI.
bf Cabina de l'ascensor: excepcionalmeni, serà admissible la insial·lació d'tn ascensor en tn edifci
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exisieni sense qte complisca les dimensions mínimes de la cabina esiablides en aqtesi decrei,
sempre qte es jtstfqte la seta impossibiliiai iècnica.
Ascensors en pat inierior: qtan la soltció raonable siga insial·lar l'ascensor en tn pat inierior,
l'octpació màxima en plania del set recinie no stperarà el 20 % de la stperfcie ioial del pat en
aqtells casos en els qtals recaigten btiis de la sala d'esiar o dormiioris.
En aqtells pats en els qtals per la seta geomeiria o redtïdes dimensions, la inirodtcció d'tn ascensor
incidisca en el complimeni normatt de les condicions d'il·ltminació i ientlació de les esiances qte
donen a aqtesi, el iancameni de la caixa d'ascensor serà de iidre iranspareni o de malla qte el set
calai minimiize la pèrdta de lltminosiiai del pat. La seta disposició no implicarà la redtcció de la
stperfcie mínima de btiis legalmeni esiablida. En el cas de banys, laiabos i irasiers, podran iancar-se
sempre qte se'ls doie d'tn sisiema de ientlació forçada.
L'ascensor tndrà tna programació de reiorn atiomàtc de la cabina a la plania baixa després de cada
ús.
Espai llitre en el desembarcameni de l'ascensor: excepcionalmeni, s'admeiran redtccions de
l'amplària de l'espai de circtlació on desembarca l'ascensor fns a 0,90 m, sempre qte es complisca
l'amplària de càlctl d'eiactació segons el DB SI, i s’admei tn esirangtlameni de 0,80 m en la irobada
de l'ascensor amb el replà.
Alçària llitre de pas en la zona de l'escala: s'admeirà tna alçària llitre mínima de 2,10 m.
escalons: s'admeiran conirapeiges de 19,5 cm com a màxim i es podran redtir les peijades fns a tn
mínim de 26 cm.
Trams d'escales: s'admeiran escales amb irams mixios sempre qte la pari corba del iram complisca
les condicions següenis:
- En l'eix de l'escala l'escaló tndrà la maieixa peijada qte en la resia del iram.
- La dimensió de la peijada en el cosiai més esirei del iram serà de 12 cm.
En els casos ff i gf s'adopiaran les mestres compensaiòries més oporitnes, com per exemple, reforçar
la il·ltminació normal i d'emergència, ttliizar elemenis foioltminiscenis o escalons amb conirasi
cromàtc qte identfqten els sets límiis per a incremeniar la percepció del iraçai de l'escala.
Acitacions a l'inierior dels habiiaiges: jtstfcadameni s'admeiran soltcions arqtiieciòniqtes qte
milloren l'accessibiliiai encara qte no es complisqten iois els paràmeires qte exigeix aqtesi decrei o
les normes de disseny i qtaliiai iigenis.
Annex II
Toleràncies admissibles en espais públics urbanitzats existents

1. En els casos d'inierienció en espais trbans consolidais especifcais en l'artcle 25 bf es podrà considerar
com a ajust raonable l'aplicació de les toleràncies admissibles següenis:
af Itnerari per als iiananis accessible:
- L'amplària llitre de pas de l'itnerari per als vianants accessible no serà inferior a 1,50 m en ioi el
set desenioltpameni, i es permeien esirenyimenis ptnitals sempre qte l'amplària llitre de pas
restliani no siga inferior a 1,20 m.
- El pendeni longiitdinal en ioi el recorregti no hatrà de stperar el 8 %.
- En el cas d'obres i inieriencions en la iia pública podrà ser admissible tna amplària llitre de pas
d’1,20 m.
- Al llarg de l'itnerari per als vianants accessible, es preietran àrees de descans en el cas qte
l'amplària i la morfologia de la iia ho permeia, en les qtals es disposarà almenys tn banc qte
tnga les caracierístqtes d'accessibiliiai esiablides en l'OMV.
bf Rampes: en les rampes en itneraris accessibles s'admei el següeni:
- El pendeni longiitdinal màxim podrà ser del 12 % per a irams de longiitd fns a 3 m i del 10 % per
a irams de longiitd fns a 6 m.
- L'amplària llitre de pas podrà ser almenys d’1,20 m, la proftndiiai mínima de replà d’1,50 m i la
proftndiiai mínima de l'espai llitre d'obsiacles a l'inici i al fnal de la rampa podrà ser d’1,20 m.
cf Ascensors: s'admeien les ioleràncies per a ascensors accessibles esiablides en el DA DB-SUA.
df Gtals per als iiananis: excepcionalmeni, podrà admeire's la disposició de gtals per als iiananis en
angles o xamfrans en el cas de zones trbanes consolidades amb ioreres moli esireies qtan no siga
possible efecitar el gir de 90° en cadira de rodes. En aqtesi cas podrà eleiar-se la calçada en la seta
irobada amb les ioreres i s'hatran de senyaliizar els passos de iiananis segons el qte esiableix la
lleira ef.
ef Passos de iiananis: els passos de iiananis se senyaliizaran amb bandes de iora amb rellet qte
delimiien l'espai d'encretameni en els casos següenis:
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- Qtan excepcionalmeni el gtal per als iiananis es dispose en angles o xamfrans.
- Qtan no siga possible eiiiar l'obliqüiiai del pas de iiananis.
ff Illeies: en les illeies en les qtals, per no disposar d'espai stfcieni per a inserir els dos gtals per als
iiananis, calga baixar el set niiell s'admei tna longiitd mínima en el senti de la marxa d’1,50 m.
gf Elemenis de senyaliizació i il·ltminació: qtan l'amplària llitre de pas no permeia la insial·lació de
semàfors o elements de senyalitzacii i il·luminacii al cosiai de l'itnerari per als vianants accessible,
aqtesis podran esiar adossais en façana i qteda la iora inferior a tna alçària mínima de 2,20 m.
hf Alires elemenis: en els elemenis qte reqterisqten maniptlació, com ara màqtines expenedores,
caixers atiomàtcs i tns alires, s'admei tna àrea d'ús fronial llitre d'obsiacles en la qtal ptga
inscritre's tn cercle d’1,20 m de diàmeire sense eniair l'itnerari per als vianants accessible.
if Elemenis iinctlais a actiiiais comercials: en la tbicació dels mosiradors d'aienció al públic s'admei
tna àrea d'ús fronial llitre d'obsiacles en la qtal ptga inscritre's tn cercle d’1,20 m de diàmeire sense
eniair l'itnerari per als vianants accessible.
jf Places d'aparcameni reseriades per a persones amb mobiliiai redtïda: en les places en línia s'admei
la disposició d'tna zona d'aproximació i iransferència posierior d'tna amplària igtal a la de la plaça i
tna longiitd mínima d’1,50 m.
kf Carrils reseriais al irànsii de bicicleies: en el cas de carrils siitais en ioreres es compliran les
condicions esiablides en l’OMV i, a més, la iniersecció iianani ciclisia en els encretamenis de calçada
qtedarà clarameni identfcada incorporani senyaliizació iertcal i horiizonial en el carril prèiia al gtal
per als iiananis. Els carrils tndran tn ali conirasi cromàtc i de iexitra respecie a les àrees de
paiimeni adjacenis.
2. A més, podrà considerar-se com a iolerància admissible l'aplicació de les condicions i paràmeires de disseny
esiabliis en l’OMV qtan les condicions i paràmeires esiabliis en el preseni decrei sigten més exigenis qte els
esiabliis en l’OMV per al maieix objecie.
Annex III
Glossari d'abreviatures i termes en lletra cursiva
Aqtesi glossari defneix les abreiiaitres i iermes qte s'ttliizen en aqtesi decrei.
-

DB SI: Doctmeni Bàsic de Segtreiai en cas d'incendi.
DB SUA: Doctmeni Bàsic de Segtreiai d'ttliizació i accessibiliiai.
CTE: Codi Tècnic de l'Edifcació.
OMV: Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qtal es desenioltpa el doctmeni iècnic de
condicions bàsiqtes d'accessibiliiai i no discriminació per a l'accés i ttliizació dels espais públics
trbaniizais.

A l'efecie de l'aplicació d'aqtesi decrei, els iermes qte fgtren en lleira ctrsiia han d'ttliizar-se segons el
signifcai i les condicions qte s'esiableixen per a cadasctn d'aqtesis en els apariais següenis:
1. En aqtesia disposició, els següenis iermes es corresponen amb els defniis en l'artcle 3 del tiol preliminar
d'aqtesi Decrei:
- Accessibilitat universal.
- Toleràncies admissibles.
- Límits als criteris de fexibilitat.
- Ajustos raonables.
- Cost econòmic desproporcionat.
2. En el tiol I Accessibiliiai en l'edifcació d'aqtesi Decrei, els següenis iermes es corresponen amb els defniis
en els següenis apariais del CTE:
af

Annex A del DB SUA del CTE:
- Allotjament accessible.
- Ascensor accessible.
- Itnerari accessible.
- Mecanismes accessibles.
- Plaça d'aparcament accessible.
- Plaça reservada per a usuaris de cadira de rodes.
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- Punt d'atencii accessible.
- Punt de crida accessible.
- Serveis higiènics accessibles.
- Ús aparcament.
- Ús comercial.
- Ús general.
- Ús pública concurrència.
- Ús públic.
- Ús residencial públic.
- Ús residencial habitatge.
- Habitatge accessible per a usuaris de cadira de rodes.
- Habitatge accessible per a persones amb discapacitat auditva.
bf Annex SI A del DB SI del CTE:
- Establiment.
- Origen d'evacuacii.
- Superfcie útl.
- Zona d'ocupacii nul·la.
3. En el capíiol I Accessibiliiai en els espais públics trbaniizais del tiol II d'aqtesi Decrei, els següenis iermes
es corresponen amb el signifcai i les condicions esiablides en l'Ordre minisierial VIV/561/2010:
- Ascensors accessibles.
- Bancs accessibles.
- Cabines de lavabo públic accessibles.
- Carrils reservats al trànsit de bicicletes
- Elements de proteccii al vianant.
- Elements de senyalitzacii i il·luminacii.
- Fonts d'aigua potable.
- Itnerari per als vianants accessible.
- Taules de jocs accessibles.
- Papereres accessibles.
- Parades i mariuesines d'espera del transport públic.
- Paviment tàctl indicador d'advertment.
- Paviment tàctl indicador direccional.
- Plataformes úniiues d'ús mixt.
- Places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Punt accessible.
- Rampes accessibles.
- Senyalitzacii tàctl.
- Senyalitzacii visual.
- Símbol Internacional d’Accessibilitat.
4. En el capíiol II Accessibiliiai en els espais públics naitrals del tiol II d'aqtesi Decrei, els següenis iermes es
corresponen amb les condicions esiablides en les disposicions qte s’indiqten a contntació:
af Capíiol II Accessibiliiai en els espais públics naitrals del tiol II d'aqtesi Decrei:
- Baranes.
- Espais naturals protegits.
- Itnerari accessible dins de l'espai natural.
- Taula accessible.
bf Ordre minisierial VIV/561/2010:
- Banc accessible.
- Cabines de lavabo públic accessibles.
- Elements de senyalitzacii.
- Fonts d'aigua potable.
- Itnerari per als vianants accessible.
- Papereres accessibles.
- Parades i mariuesines d'espera del transport públic.
- Paviment tàctl indicador direccional.
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- Places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Punt accessible.
- Símbol Internacional d'Accessibilitat.
Disposicions addicionals
Primera.  Facultat de desplegament
Es factlia el conseller o consellera compeieni en la maièria per a diciar les disposicions necessàries per al
desplegameni i l’aplicació del qte disposa aqtesi Decrei i modifcar els Annexos I, II i III.
Segona.  Comité de persones eepertes
L'Adminisiració pública compeieni en el marc de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generaliiai Valenciana,
d'Accessibiliiai i Stpressió de Barreres Arqtiieciòniqtes i de la Comtnicació, segons els artcles 1.cf qte
garanieix els miijans adeqtais de conirol del complimeni de la llei, 21.bf sobre assessorameni iècnic a
professionals i institcions per a la implaniació de plans d'acitació en accessibiliiai i l’artcle 29.bf i cf qtani a
la seta ftnció d'assessorar i adopiar qtanies mestres sigten necessàries per a aconsegtir la fnaliiai de la llei,
crearà tn comiié de persones experies amb represenianis de diferenis seciors socials i professionals per a la
proposició de millores normaties i l'esitdi de casos d'ajust raonable de major complexiiai qte es pogteren
planiejar. El iermini per a la creació d'aqtesi comiié, amb el set reglameni de ftncionameni corresponeni,
serà d'tn any des de la ptblicació d'aqtesi decrei.
Tercera.  Modificació de les normes DC/09
Es modifqten els següenis artcles de l'Ordre de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambieni,
Aigta, Urbanisme i Habiiaige, per la qtal s'aproien les condicions de disseny i qtaliiai, i de l'Ordre 19/2010,
qte la modifca, qte qteden redaciais en els iermes següenis:
Modifcació de l'artcle 4.1 cf:
“cf L'escala de l'inierior de l'habiiaige:
Les escales qte permeien l'accés necessari als espais bàsics i als recinies qte els conienen, així com la qte
connecia el garaige amb l'inierior de l'habiiaige, hatran de complir les condicions qte s'esiableixen en el DB
SUA del CTE.
L'alçària llitre mínima serà de 2,20 m mestrada des de l'aresia exierior de l'escaló fns a la cara inferior del
iram immediaiameni stperior, i s’admeien despenges fns a 2,10 m l'octpació de la qtal en plania no siga
stperior al 25 % de la stperfcie de l'escala.
Els replans tndran tna amplària mínima igtal a l'amplària del iram major qte en aqtesia desembarca, i tna
longiitd mínima de 0,70 m, mestrada en la línia de peijada.”
Modifcació de l'artcle 4.2:
“2. En els edifcis de més d'tn habiiaige en els qtals siga obligaiòria la insial·lació d'ascensor o rampa
accessible i en els habiiaiges tnifamiliars qte hagen de disposar d'enirada accessible segons el qte esiableix
el Decrei d'accessibiliiai en l'edifcació i en els espais públics, hi hatrà tn itnerari sense escales ni escalons
aïllais a l'inierior dels habiiaiges, qte connecie l'enirada a l'habiiaige amb: la sala d'esiar i el menjador, la
ctina, tn bany i, almenys, tn dormiiori. Les pories d'aqtesis recinies tndran tna amplària llitre de pas major
o igtal qte 0,80 m mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla.”
Modifcació de l'artcle 6:
“Artcle 6. Circtlacions horiizonials i iertcals
1. En iois els edifcis de més d'tn habiiaige, els espais comtniiaris de circtlació tndran les dimensions
següenis:
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af Accés: la poria d'enirada tndrà tn btii llitre mínim de 0,90 m d'amplària i 2,10 m d'alçària. Per a accedir
sense rampa des de l'espai exierior, es disposarà d'tn pla inclinai amb tn desniiell màxim de 0,05 m, tn
pendeni màxim del 25 % i tna amplària mínima de 0,90 m.
bf Vestbtl: alçària llitre mínima 2,30 m. Amplària mínima 1,20 m.
cf Espais de circtlació: es disposarà d'tn itnerari accessible qte comtniqte l'accés accessible en cada plania
(enirada principal accessible a l'edifci, ascensor accessible o preiisió d'aqtesi, rampa accessiblef amb:
- Els habiiaiges.
- Les zones d'ús comtniiari.
- Els elemenis associais a habiiaiges accessibles per a tstaris de cadira de rodes, ials com irasiers, places
d'aparcameni accessibles, eic.
L'itnerari accessible complirà les condicions esiablides en el DB SUA del CTE i les següenis:
- Corredors: L'ample mínim dels corredors serà de 1,20 m i l'alitra llitre mínima serà de 2,30 m. Es permeiran
esireiamenis ptnitals d'amplària major o igtal qte 1,00 m, de longiitd menor o igtal qte 0,50 m, i amb
separació major o igtal qte 0,65 m a btiis de pas o a caniis de direcció.
- Pories: Les pories dels itneraris qte iranscórregten fns a l'inierior de les zones d'ús comtniiari i fns a
l'inierior dels habiiaiges accessibles per a tstaris de cadira de rodes, tndran tna amplària de pas ≥ 0,90 m
mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla, i en la seta posició de màxima oberitra l'amplària
llitre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplària redtïda pel grtix de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories corredisses, amplària mestrada enire el marc i el caniell de la ftlla.
df Escales: les escales qte sigten pas necessari des de la iia pública als habiiaiges d'tn edifci, o als espais d'ús
comú, hatran de complir les condicions esiablides en el DB SUA del CTE per a les escales d'ús general i, a més,
disposaran de conirapeija i no tndran bossell.
L'alçària llitre mínima de l'escala serà de 2,20 m, mestrada des de l'aresia exierior de l'escaló fns a la cara
inferior del iram immediaiameni stperior.
En el cas de replans qte seriisqten d'accés a habiiaiges o locals, l'amplària mínima d'aqtesis serà d’1,20 m i
la disiància mínima enire l'aresia de l'últm escaló i el btii de les pories a les qtals seriisca serà de 0,40 m.
ef Els espais de circtlació en edifcis de més d'tn habiiaige permeiran la circtlació horiizonial d'tn prisma de
2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.
ff Rampes: les rampes compliran les condicions esiablides en el DB SUA del CTE per a rampes en itneraris
accessibles.
2. L'ascensor:
af Els edifcis disposaran d'ascensor accessible o rampa accessible qte comtniqte les planies d'enirada
accessible a l'edifci amb les planies qte no sigten d'ocupacii nul·la en els casos següenis:
- Qtan calga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada principal accessible a l'edifci.
- Qtan hi haja més de 6 habiiaiges en planies sense enirada principal accessible a l'edifci.
- Qtan hi haja habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes, en aqtesi cas l'ascensor accessible o la
rampa accessible les hatrà de comtnicar a més amb les planies qte tngten elemenis associais a aqtesis
habiiaiges o zones comtniiàries, com ara irasier o plaça d'aparcameni de l'habiiaige accessible, sala de
comtniiai, esienedor, eic.
bf En la resia dels casos el projecie ha de preietre la insial·lació d'tn ascensor accessible qte comtniqte
aqtesies planies, de manera qte no siga necessari modifcar els fonamenis, l'esirtcitra ni les insial·lacions
exisienis qtan s'insial·le l'ascensor.
cf S'afegirà tn segon ascensor si es compleix almenys tna de les condicions següenis:
- Si l'alçària A és stperior a 23,50 m.
- Si el nombre d'habiiaiges seriiis per l'ascensor és stperior a 24.
df Almenys tn ascensor hatrà d'esiar conneciai amb l'itnerari accessible i complirà les condicions esiablides
en el DB SUA del CTE per als ascensors accessibles.
ef Daiani de l'ascensor accessible o a l'espai deixai en preiisió per a aqtesis, es disposarà d'tn espai per a gir
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de diàmeire 1,50 m llitre d'obsiacles.”
Modifcació de l'artcle 10 cf:
“cf Rampa
Rampa recia: Pendeni no major del 18%, sempre qte es resolga la iransició enire irams de difereni
pendeni. En el cas qte iambé estga preiisia per a la circtlació de persones, i no perianga a tn itnerari
accessible, el pendeni serà, com a màxim, del 16%.
(Annex III gràfc 10f
Rampa corba: Pendeni no major del 15%.
Radi de gir mínim en l'eix: 6,00 m.
L'ample mínim de la rampa serà de 3,00 m.
Les rampes qte seriisqten a més de 100 places tndran tn ample mínim de 6,00 m amb dos sentis de
circtlació diferenciais o existran dtes rampes independenis amb tn ample mínim de 3,00 m cadasctna.”
Modifcació de l'artcle 10 gf:
“gf Places d'aparcameni accessibles:
En edifcis on siga exigible la reseria d'habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes, com a criieri
general almenys es reseriarà tna plaça d'aparcament accessible per cada habiiaige accessible.
Les places d'aparcament accessibles en baieria i en línia compliran el qte s'esiableix en el CTE i, a més, les
places en línia disposaran d'tn espai d'aproximació i iransferència laieral d'amplària ≥ 1,20 m, addicional a
l'espai posierior. En ioies les places d'aparcament accessibles es garantrà l'accés des de la zona de
iransferència fns a l'enirada a l'edifci de forma atiònoma i segtra.”
Modifcació de l'artcle 16:
“Artcle 16. Generaliiais
Els habitatges accessibles s'adeqtaran amb caràcier general a allò qte s'esiableix en el Capíiol I, edifcis
d'habiiaige, qte s'aproia per la preseni disposició, i a allò qte s'esiableix en el DB SUA del CTE per als
habitatges accessibles, excepie en les condicions qte a contntació s'esiableixen.”
Modifcació de l'artcle 17:
“Artcle 17. Poria d'enirada a l'habiiaige.
L'amplària de la poria d'enirada a l'habitatge accessible per a usuaris de cadira de rodes, mestrada en el marc,
serà de 0,90 m com a mínim.”
Modifcació de l'artcle 18:
“Artcle 18. Sòl del bany.
En els habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes el sòl del bany serà, com a mínim, de classe 2 de
resisiència al lliscameni, excepie el sòl no diferenciai de dtixes qte manqten de placa, el qtal serà de classe
3. Les classes de resisiència al lliscameni es corresponen amb les deierminades en el DB SUA del CTE segons
l'assaig especifcai.”
Modifcació de l'artcle 19.3:
“3. L'edifci per a alloijamenis disposarà del nombre d'tniiais d'alloijamenis accessibles en la maieixa
proporció qte es marca en la normatia iigeni per a habiiaiges. Les tniiais d'alloijameni accessibles
s'adeqtaran amb caràcier general a el qte s'esiableix en el preseni capíiol i a el qte s'esiableix en el DB SUA
del CTE per als allotjaments accessibles.”
Modifcació de l'artcle 21.1 af:
“Artcle 21. Eqtipameni i insial·lacions en tniiais d'alloijameni i en edifcis per a alloijameni
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1. Circtlacions iertcals.
af Els edifcis disposaran d'ascensor accessible o rampa accessible qte comtniqte les planies d'enirada
accessible a l'edifci amb les planies qte no sigten ocupacii nul·la en els casos següenis:
- Qtan calga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada principal accessible a l'edifci.
- Qtan hi ha més de 10 tniiais d'alloijameni en planies diferenis de les d'enirada accessible a l'edifci.
- Qtan en ioial hi haja més de 200 m2 de superfcie útl (ieget defnició en l'annex SI A del DB SIf, exclosa la
stperfcie de zones d'ocupacii nul·la, en planies diferenis de les d'enirada accessible a l'edifci.
- Qtan les planies tngten elemenis accessibles, com ara places d'aparcament accessibles, allotjaments
accessibles, places reservades, eic.
- Qtan les planies diferenis de les d'enirada accessible a l'edifci tngten zones d'ús públic.”
Modifcació de l'artcle 23 af:
“af Dimensions i relació enire els espais o recinies, conforme als artcles 1, 2 i 3. A més, en els dormiioris dels
allotjaments accessibles, al cosiai dels lliis, almenys en tn cosiai, l'espai llitre d'aproximació i iransferència
tndrà amplària major o igtal qte 1,20 m.”
Modifcació de l'artcle 23 bf:
“bf Accés a la tniiai d'alloijameni i circtlacions, serà igtal qte l'accés a l'habiiaige, artcle 4. A més, a la
poria d'accés a l'allotjament accessible complirà allò esiablii en l'apariai ef.”
Modifcació de l'artcle 23 ef:
“ef Circtlacions horiizonials i iertcals de l'edifci conforme a l'artcle 6, excepie el criieri per a l'ascensor
segons el qte s'esiableix en l'artcle 21. A més, les pories en l'enirada principal a l'edifci i en els itneraris qte
iranscórregten fns a l'inierior de les zones d'ús comtniiari i fns a l'inierior dels allotjaments accessibles,
tndran tna amplària de pas ≥ 0,90 m mestrada en el marc i aporiada per no més d'tna ftlla, i en la seta
posició de màxima oberitra l'amplària llitre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplària redtïda pel grtix de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories corredisses, amplària mestrada enire el marc i el caniell de la ftlla.”
Eliminació dels gràfcs 6 i 7.
Disposicii transitòria
Única.  Règim d'aplicació
Aqtesi decrei no serà aplicable a les obres de noia consirtcció i a les d'ampliació, modifcació, reforma o
rehabiliiació d'edifcis exisienis qte tngten sol·liciiada la llicència mtnicipal d'obres a l'enirada en iigor
d'aqtesi decrei.
Tampoc serà d'aplicació obligaiòria als espais públics trbaniizais nots ni als espais públics naitrals, els plans i
projecies dels qtals sigten aproiais defnitiameni dtrani el iransctrs dels sis primers mesos posieriors a la
seta enirada en iigor.
Disposicii derogatòria
Única.  Derogació de normatva
A partr de l'enirada en iigor d'aqtesi decrei qteden derogais:
-

El Decrei 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generaliiai, pel qtal es desenioltpa la Llei
1/1998, de 5 de maig, de la Generaliiai, en maièria d'accessibiliiai en l'edifcació de pública
conctrrència i en el medi trbà.
L'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraesirtcitres i Transpori, per la qtal es
desplega el Decrei 39/2004, de 5 de març, del Goiern Valencià en maièria d'accessibiliiai en
33 de 34

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana

-

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

l'edifcació de pública conctrrència.
L'Ordre de 9 de jtny de 2004, de la Conselleria de Terriiori i Habiiaige, per la qtal es desplega el
Decrei 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generaliiai, en maièria d'accessibiliiai en el medi
trbà.

Així com qtalseiol alira disposició d'igtal o inferior rang qte s'opose al qte esiableix aqtesi decrei.
Disposicii fnal
Única.  Entrada en vigor
Aqtesi decrei enirarà en iigor als dos mesos de la ptblicació en el Diari Ofcial de la Generalitat aalenciana.
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