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PREÀMBUL
La Constituci Espanyola de 1978 esiablecx, en el set artule 49, qte els poders públcus realcizaran polítqtes
qte permeien a les persones amb dcsuapauciai el gatdc dels dreis qte s'aiorga a iois els uctiadans c
uctiadanes. En línca amb aqtesis prcnucpcs c en relauci a l'auuesscbclciai dels eniorns, l'Esiaiti d'Ationomca de la
Comtnciai Valenucana, regtlai per la Llec Orgàncua 5/1982, d'1 de jtlcol, c modcfuai per la Llec Orgàncua 1/2006,
de 10 d'abrcl, esiablecx en el set artule 13 qte la Generalciai ha de proutrar la cniegrauci de les persones amb
dcsuapauciai, mcijançani tna polítua d'cgtaliai d'oporitnciais c mestres d'auuci posctia, acxí uom garantr
l'auuesscbclciai espaucal de les cnsial·laucons, edcfucs c seriecs públcus.
En uomplcmeni de l'aniercor, es ian aproiar, enire alires dcsposcucons, el Deurei 193/1988, de 12 de desembre,
del Consell, c, posiercormeni, la Llec 1/1998, de 5 de macg, de la Generalciai, d'Auuesscbclciai c Stpressci de
Barreres Arqtcieuiòncqtes, Urbanístqtes c de la Comtncuauci, acxí uom la Llec 9/2009, de 20 de noiembre, de
la Generalciai, d'Accessibilitat Universal al Scsiema de Transporis de la Comtnciai Valenucana, a f de garantr
l'auuesscbclciai al medc fscu de qtalseiol persona en uondcucons iendenis a la cgtaliai, en ioies les auitaucons
refercdes al planejameni, dcsseny, gesti c exeutuci d'auitaucons en maièrca d'edcfuaucons, trbancsme,
iranspori c uomtncuaucons, en l'àmbci ierrciorcal de la Comtnciai Valenucana.
Al set iorn, per al desenioltpameni, l'aplcuauci c el uomplcmeni de la Llec 1/1998 en els àmbcis de l'edcfuauci c
el medc trbà es ian aproiar, uonforme al qte s'esiablecx en la dcsposcuci fnal prcmera, les dcsposcucons
següenis: el Deurei 39/2004, de 5 de març, del Consell, pel qtal es desenioltpa la Llec 1/1998, de 5 de macg,
de la Generalciai, en maièrca d'auuesscbclciai en l'edcfuauci de públcua uonutrrènuca c en el medc trbà c les setes
ordres de desenioltpameni, l'Ordre de 25 de macg de 2004, de la Consellerca d'Infraesirtuitres c Transpori c
l'Ordre de 9 de jtny de 2004, de la Consellerca de Terrciorc c Habciaige; c en els àmbcis d'edcfuauci d'habciaige c
alloijameni, el Deurei 151/2009, de 2 d'ouitbre, del Consell, c la seta modcfuauci mcijançani el Deurei
184/2013, de 5 de desembre, acxí uom les ordres qte el desenioltpen, l'Ordre de 7 de desembre de 2009 de
la Consellerca de Medc Ambceni, Acgta, Urbancsme c Habciaige, per la qtal s'aproien les uondcucons de dcsseny c
qtalciai, c l'Ordre 19/2010, de 7 de seiembre, qte la modcfua.
D'alira banda, l'Admcncsirauci General de l'Esiai, c sense perjtdcuc de les uompeiènuces aircbtïdes a les
uomtnciais atiònomes c a les uorporaucons louals, esiablca a iraiés de la Llec 51/2003, de 2 de desembre,
d'cgtaliai d'oporitnciais, no-dcsurcmcnauci c accessibilitat universal de les persones amb dcsuapauciai, qte el
Goiern regtlarca tnes uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai c no-dcsurcmcnauci qte garantren tns maiecxos
nciells d'cgtaliai d'oporitnciais a iois els uctiadans c uctiadanes amb dcsuapauciai, en els dcferenis àmbcis
d'aplcuauci de la llec.
A l’efeuie es ia aproiar, en prcmer llou, el Recal-deurei 505/2007, de 20 d'abrcl, qte esiablca les uondcucons
bàscqtes d'auuesscbclciai c no-dcsurcmcnauci de les persones amb dcsuapauciai per a l'auués c ttlcizauci dels
espacs públcus trbancizais c edcfuaucons. Posiercormeni es ia desenioltpar el mandai uontngti en les
dcsposcucons fnals ieruera c qtaria del recal-deurei esmeniai, mcijançani doutmenis ièuncus ials uom el Recaldeurei 173/2010, de 19 de febrer, pel qtal es modcfua el Codc Tèuncu de l'Edcfuauci per a cnuorporar les
uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai c no-dcsurcmcnauci per a l'auués c ttlcizauci dels edcfucs, c l'Ordre Mcncsiercal
VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qtal es desenioltpa el doutmeni ièuncu de les uondcucons bàscqtes
d’auuesscbclciai c no dcsurcmcnauci per a l'auués c ttlcizauci dels espacs públcus trbancizais. Aqtesies uondcucons
bàscqtes sin aplcuables en ioi l'Esiai.
Un alire refereni en maièrca d'auuesscbclciai el uonstitecx la Conienuci Iniernauconal sobre els Dreis de les
Persones amb Dcsuapauciai c el set Proiouol Fautliatt, qte ian ser aproiais el 13 de desembre de 2006 per
l'Assemblea General de les Naucons Uncdes. Espanya ia ratfuar la Conienuci c el set Proiouol Fautliatt el 21
d'abrcl de 2008, c ia enirar en icgor el 3 de macg d'aqtecx maiecx any. A partr d'aqtell momeni, c uonforme al
qte s'esiablecx en l'apariai prcmer de l'artule 96 de la Constituci Espanyola de 1978, ia formar pari de
l'ordenameni cniern, per la qtal uosa ia restliar neuessàrca l'adapiauci c modcfuauci de dcierses normes per a
fer efeutts els dreis qte la Conienuci reutll. Enire aqtesies normes, ual desiauar la Llec 26/2011, d'1 d'agosi,
d'adapiauci normatia a la Conienuci Iniernauconal sobre els Dreis de les Persones amb Dcsuapauciai, c el Recaldeurei legcslatt 1/2013, de 29 de noiembre, pel qtal s'aproia el iexi refis de la Llec General de dreis de les
persones amb dcsuapauciai c de la seta cnultsci soucal, acxí uom la modcfuauci de la Llec 11/2003, de 10 d'abrcl,
de la Generalciai, sobre l'esiaiti de les persones amb dcsuapauciai per la Llec 9/2018, de 24 d'abrcl, de la
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Generalciai, per a cnuorporar, enire alires prcnucpcs, el de l'accessibilitat universal en el set artule 4, c els
ajustos raonables en tn not Capíiol X qte s'afg al Tíiol II. Acxí maiecx, segtcni els objeutts maruais per la
uonienuci de les Naucons Uncdes, la Unci Etropea ia elaborar l'Esiraiègca etropea sobre dcsuapauciai 20102020, amb la fnalciai qte ioies les persones amb dcsuapauciai pogteren gatdcr dels sets dreis c benefucar-se
plenameni de la seta partucpauci en l'euonomca c en la souceiai etropees.
La preseni dcsposcuci es gesia en icriti del prcnucpc de neuessciai, ja qte les cnnoiaucons normaties hagtdes
en els últms anys trgecxen proiecr tn not reglameni en la Comtnciai Valenucana qte harmoncize c tncfqte
iermes c paràmeires amb els esiablcis en la normatia esiaial c en les dcreuircts cniernauconals d’auuesscbclciai
en els àmbcis de l'edcfuauci c dels espacs públcus trbancizais. Acxí maiecx, el uaràuier eiolttt de l'auuesscbclciai
uomporia la neuessciai qte les normes es reicsen percòdcuameni per a adeqtar-les als aianços qte ptgten
donar-se en aqtesia maièrca. Pel qte uonuernecx el prcnucpc d'efuàuca, el reglameni restlia tn cnsirtmeni
adeqtai per a amplcar c preucsar algtnes de les excgènuces esiablcdes en la normatia esiaial c abordar àmbcis
no uoniemplais, uom sin els espacs públcus naitrals, enire alires. S'enién acxí l'accessibilitat universal uom tn
proués de mcllora uontnta qte promoga l'adopuci de les mestres neuessàrces perqtè les persones amb
dcsuapauciai ptgten ictre de forma cndependeni, c partucpar plenameni en iois els aspeuies de la icda.
El deurei desenioltpa els prcnucpcs generals reuollcis en la Llec 1/1998, de 5 de macg, de la Generalciai
Valenucana, iencni uom a base les dcsposcucons bàscqtes esiaials aniercormeni uciades; per iani, la preseni
dcsposcuci respon al prcnucpc de proporuconalciai, ja qte uomprén la regtlauci preucsa per a acxò. És de desiauar
en relauci a l'harmoncizauci de les dcferenis dcsposcucons, qte la denomcnauci dels nciells d'auuesscbclciai
reuollcis en l'artule 4 de la llec ialenucana c qte s’haica ttlcizai en les dcsposcucons de desenioltpameni, es
manié en l'àmbci uonuepital en la iermcnologca del preseni reglameni auitalcizada amb el llengtaige de les
últmes normaties. Acxí, el ierme adaptat es uorrespon amb la denomcnauci accessible, el nciell practcable es
relaucona amb el uomplcmeni de les toleràncies admissibles c el nciell convertble amb la preicsci d'asuensor en
deiermcnais edcfucs d'ús rescdenucal de noia uonsirtuuci. Aqtesia iermcnologca s'expressa amb major deiall en
l'Annex I del deurei.
En nom de l'accessibilitat universal, en el preseni deurei s'esiablecxen tnes úncqtes uondcucons bàscqtes
d'auuesscbclciai qte seran excgcbles en iois els edcfucs c espacs públcus nots, perqtè aqtesis scgten plenameni
accessibles. Igtalmeni dcies uondcucons sin aplcuables en les cnierienucons en els edcfucs c espacs públcus
excsienis.
Serà en deiermcnais uasos d'cnierienuci en els qtals, per cnuompatbclciai o cnicabclciai trbanístua, ièuncua o
euonòmcua per a aplcuar les uondcucons d'auuesscbclciai esiablcdes, podrà ser neuessarc adopiar ueris urciercs de
flexcbclcizauci prot jtstfuais. En aqtesis uasos, s'explcucia la posscbclciai de reuirrer a les toleràncies
admissibles o a alires urciercs de flexcbclciai qte permeien el grat més gran posscble d'adeqtauci efeutia a les
uondcucons d'auuesscbclciai, sense menysuapie de la segtreiai.
D'cgtal forma, s'exposa en el deurei el urcierc a segtcr per a adeqtar les edcfuaucons c espacs públcus excsienis
stsueptbles d'ajustos raonables a la normatia bàscua d'auuesscbclciai, segons s'esiablecx en el Recal-deurei
Legcslatt 1/2013, de 29 de noiembre. Per a la mcllor cnierpreiauci de les paties esmeniades, en la uonseutuci
de les uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai, es preiet en la dcsposcuci addcuconal ieruera, la ureauci d'tn Comciè
Tèuncu d’Auuesscbclciai.
En relauci a la seta maiercalcizauci, aqtesies noies uondcucons ièuncqtes d'auuesscbclciai qte es
desenioltpaien en els àmbcis de l'edcfuauci c dels espacs públcus trbancizais de forma cndependeni en
dciersos deureis c ordres, es uonjtmcnen en tna úncua dcsposcuci a la qtal s'cnuorporen els espacs públcus
naitrals, de manera qte se’n fauclcie el uonecxemeni c l’aplcuauci. En la seta uonfeuuci, s'ha segtci el prcnucpc de
segtreiai jtrídcua, esiablcni tna regtlauci d'auord amb la normatia bàscua c la de rang stpercor per a urear tn
cnsirtmeni jtrídcu de uaràuier esiable c ularcfuador qte responga, a més, al prcnucpc d'efucènuca, deftgcni
uàrregtes admcncsiraties cnneuessàrces o auuessòrces c rauconalcizani amb acxò la gesti dels reutrsos públcus.
El preseni deurei uonsia de ires tiols c qtaire annexos. En el tiol prelcmcnar s'aborden les dcsposcucons
generals en les qtals, a més de l'objeuie c l'àmbci d'aplcuauci, s'esularecx la iermcnologca ttlcizada; en l'Annex I
es uonureia aqtesia iermcnologca en relauci amb els nciells d'auuesscbclciai. En el tiol prcmer es desenioltpa
l'auuesscbclciai en l'edcfuauci. En prcmer llou s'esiablecxen tnes uondcucons generals c a uontntauci les
uondcucons d'aplcuauci per al uas d'cnierienuci en edcfucs excsienis, les iolerànuces c límcis dels qtals
s'espeucfqten en l'Annex II. Aqtesi tiol es dcferenuca en dos uapíiols, el prcmer uonié les uondcucons
espeuífqtes de l'edcfuauci d'ús rescdenucal habciaige, c el segon, les de l'edcfuauci d'ús dcfereni del rescdenucal
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habciaige, de manera qte en ftnuci de la tpologca de l'edcfuc s'aplcuarà tn uapíiol o tn alire, o els dos en el
uas d'edcfucs amb iois dos tsos. En el tiol segon es desenioltpen les uondcucons d'auuesscbclciai en els espacs
públcus. El prcmer uapíiol uoniempla cgtalmeni tnes uondcucons generals per als espacs públcus trbancizais c les
uondcucons d'aplcuauci per al uas d'cnierienuci en espacs trbancizais excsienis, les iolerànuces dels qtals
s'espeucfqten en l'Annex III. El segon uapíiol uoniempla les uondcucons dels espacs públcus naitrals. Fcnalmeni,
l'Annex IV uonstitecx tn glossarc d'abreicaitres c tna explcuauci del urcierc pel qtal s'expressen en la norma
deiermcnais uonuepies en lleira utrscia.
El preseni deurei s'aproia a l'empara del qte s'esiablecx en l'artule 49.1.9a de l'Esiaiti d'Ationomca de la
Comtnciai Valenucana; en el Recal-deurei 1.720/1984 de 18 de jtlcol; en el Recal-deurei 280/2000 de 25 de
febrer; en la Llec 1/1998, de 5 de macg, de la Generalciai, d'Auuesscbclciai c Stpressci de Barreres
Arqtcieuiòncqtes, Urbanístqtes c de la Comtncuauci; c en la Llec 3/2004, de 30 de jtny, de la Generalciai,
d'Ordenauci c Fomeni de la Qtalciai de l'Edcfuauci.
L'aproiauci d'aqtesi deurei fa auonsellable la derogauci del Deurei 39/2004 de 5 de març, del Consell, qte
desenioltpa la Llec 1/1998 en maièrca d'auuesscbclciai en l'edcfuauci de públcua uonutrrènuca c en el medc trbà,
c les setes ordres de desenioltpameni; l'Ordre de 25 de macg de 2004, de la Consellerca d'Infraesirtuitres c
Transpori, qte desenioltpa el Deurei 39/2004 en maièrca d'auuesscbclciai en l'edcfuauci de públcua
uonutrrènuca; c l'Ordre de 9 de jtny de 2004, de la Consellerca de Terrciorc c Habciaige, per la qtal es
desenioltpa el Deurei 39/2004, de 5 de març, del Consell, en maièrca d'auuesscbclciai en el medc trbà.
Acxí maiecx, s'cnirodtecxen en les dcsposcucons addcuconals qtaria c ucnqtena les modcfuaucons del Deurei
151/2009, de 2 d'ouitbre, del Consell, pel qtal s'aproien les excgènuces bàscqtes de dcsseny c qtalciai en
edcfucs d'habciaige c alloijameni, de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 c de l'Ordre 19/2010, de 7 de
setembre, de desenioltpameni de les normes DC/09, amb la fnalciai d'harmoncizar les uondcucons
d'auuesscbclciai esiablcdes en el preseni deurei en l'àmbci de l'edcfuauci d'habciaige c alloijameni.
En la iramciauci d'aqtesia dcsposcuci, a més de uompiar amb tn proués de uonueriauci prèica enire
admcncsiraucons c agenis soucals c professconals cmplcuais, s'ha realcizai la pertneni Informauci Públcua
mcijançani ptblcuauci en el Dcarc Ofucal de la Generalciai Valenucana, c s'ha donai atdcènuca públcua expressa a
les assoucaucons, uol·legcs professconals, Admcncsiraucons Públcqtes c alires seuiors afeuiais. Acxí maiecx, s'ha
reuapiai l'cnforme preueptt de l'Adiouauca General de la Generalciai. Per iani, amb l'exposcuci dels objeutts a
uomplcr amb aqtesi Deurei c amb ioi el proués de ptblcuciai c uopartucpauci qte s'ha segtci en la seta
iramciauci, qteda auredciai el uomplcmeni del prcnucpc de iransparènuca.
De uonformciai amb l'aniercor, eiautais la ioialciai dels cnformes c uonstlies preueptts de uonformciai amb el
qte es dcsposa en l'artule 43 de la Llec 5/1983, de 30 de desembre, del Consell c alires preuepies legals
d'aplcuauci, uonforme amb el Consell Jtrídcu Constltt de la Comtnciai Valenucana, a proposia de la uonsellera
d'Habciaige, Obres Públcqtes c Veriebrauci del Terrciorc, c prèica delcberauci del Consell, en la retnci del día
26 d’abrcl de 2019,

DECRETE
TÍTOL PRELIMINAR
Dcsposcucons generals
Artule 1. Objecte.
1. El preseni deurei ié per objeuie l'auitalcizauci c harmoncizauci normatia del desenioltpameni de la Llec
1/1998 de 5 de macg, de la Generalciai, d'Auuesscbclciai c Stpressci de Barreres Arqtcieuiòncqtes,
Urbanístqtes c de la Comtncuauci, iencni en uompie la legcslauci esiaial sorgcda amb posiercorciai, per a
fauclciar l'accessibilitat universal a ioies les persones c la ttlcizauci no-dcsurcmcnaiòrca, cndependeni c segtra en
els àmbcis de l'edcfuauci, els espacs públcus trbancizais c els espacs públcus naitrals. L'harmoncizauci de
iermcnologca s'aularecx en l'Annex I del preseni deurei.
2. Les uondcucons c paràmeires de dcsseny desenioltpais en el preseni deurei sin uomplemeniarcs de les
uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai esiablcdes en la normatia icgeni de l'Admcncsirauci General de l'Esiai, en
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partutlar, en el Codc Tèuncu de l'Edcfuauci (CTE) c en l'Ordre Mcncsiercal per la qtal es desenioltpa el doutmeni
ièuncu de uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai c no dcsurcmcnauci per a l'auués c ttlcizauci dels espacs públcus
trbancizais (OM).
3. El uomplcmeni de les uondcucons c els paràmeires de dcsseny esiablcis en el preseni deurei en uonjtnuci amb
la normatia esiaial ressenyada en l'apariai aniercor, garaniecxen l'accessibilitat universal en els eniorns uciais.
4. En el uas d'cnierienuci en edcfucs c espacs públcus excsienis, el preseni deurei deiermcna el uonuepie d'ajust
raonable a iraiés d'tnes toleràncies admissibles c d'tns límits als criteris de feeibilitat en ueris elemenis
uonsirtutts c espaucals per a posscbclciar la màxcma adeqtauci a les uondcucons bàscqtes d'accessibilitat
universal.
Artule 2. Àmbit d'aplicació.
1. El regtlai en el preseni deurei serà aplcuable a les auitaucons qte es realcizen en la Comtnciai Valenucana
per qtalseiol entiai, públcua o prciada, o persona fscua o jtrídcua, en els àmbcis de l'edcfuauci c dels espacs
públcus, iani trbancizais uom naitrals.
2. Tcndran la uonscderauci d'edcfuauci, a l'efeuie de l'aplcuauci de la preseni dcsposcuci, les edcfuaucons
públcqtes c prciades en els iermes esiablcis en la Llec 38/1999, de 5 de noiembre, d'Ordenauci de l'Edcfuauci c
en el CTE. Aqtesies edcfuaucons uomprenen, iani els edcfucs d'ús Residencial Habitatge, als qtals es referecx el
uapíiol I del tiol I, uom els edcfucs d'alires tsos dcferenis de l'ús Residencial Habitatge, qte sin objeuie del
uapíiol II del maiecx tiol. Acxí maiecx, en línca amb el qte s'esiablecx en el CTE, les uondcucons dels edcfucs seran
aplcuables als establiments qte aqtesis ptgten uontndre.
3. Els espacs públcus trbancizais, a l'efeuie de l'aplcuauci de la preseni dcsposcuci, uomprenen les doiaucons d'ús
públcu per a icananis (uom sin els ctnerarcs per a icananis, les àrees d'esiada c els sets elemenis) en les zones
trbancizades c en les zones de not desenioltpameni o expansci trbana, segons el qte s'esiablecx en la Llec
5/2014, de 25 de jtlcol, d'Ordenauci del Terrciorc, Urbancsme c Pacsaige, de la Comtnciai Valenucana.
4. Els espacs públcus naitrals, a l'efeuie de l'aplcuauci de la preseni dcsposcuci, uomprenen els sòls qte es iroben
en scitauci bàscua de sòl rtral, segons el qte s'esiablecx en la Llec 5/2014, de 25 de jtlcol, d'Ordenauci del
Terrciorc, Urbancsme c Pacsaige, de la Comtnciai Valenucana, c qte, a més, uompien amb cnfraesirtuitra per a
l'auués de icscianis, segons el qte es dcsposa en l'artule 35 d'aqtesi deurei.
Artule 3. Definicions i Terminologia.
1. A l'efeuie de la preseni dcsposcuci s'enién per:
a) Auuesscbclciai tnciersal: uondcuci qte han de uomplcr els eniorns per a ser uomprenscbles, ttlcizables c
prautuables per ioies les persones en uondcucons de segtreiai c uomodciai c de la forma més atiònoma
c naitral posscble.
b) Tolerànuces admcsscbles en cnierienucons c adeqtaucons d'edcfucs c espacs públcus trbancizais excsienis:
aqtelles iolerànuces de les uondcucons d'auuesscbclciai qte han de uomplcr els edcfucs de noia
uonsirtuuci c els espacs públcus trbancizais de not desenioltpameni, dcns de les qtals es poi
uonscderar qte l'auuesscbclciai d'tn edcfuc excsieni o espac públcu trbancizai excsieni és admcsscble, per
permeire el set ús en uondcucons de segtreiai c de forma atiònoma per les persones amb
dcsuapauciai.
u) Límcis als urciercs de flexcbclciai: aqtells límcis qte no es poden sobrepassar en aplcuar urciercs de
flexcbclciai en ueris elemenis uonsirtutts c espaucals, per a fauclciar la màxcma auuesscbclciai posscble en
uondcucons de segtreiai en el uas d'cnierienuci en edcfucs excsienis.
d)

Ajtsios raonables: mestres d'adeqtauci d'tn edcfuc o espac públcu trbancizai excsieni per a fauclciar
l'accessibilitat universal de forma efuaç, segtra c pràutua, c sense qte stposen tna uàrrega
desproporuconada. Per a deiermcnar sc tna uàrrega és proporuconada o no, es tndran en uompie els
uosios de la mestra, els efeuies dcsurcmcnaiorcs qte la seta no-adopuci podrca represeniar, l'esirtuitra
c uarauierístqtes de les persones o entiais qte hagen de posar-la en pràutua, c la posscbclciai qte
tngten aqtelles d'obtndre fnançameni ofucal o qtalseiol alira ajtda.
Qtan l'auitauci neuessàrca per a auonsegtcr l'accessibilitat universal en tn edcfuc excsieni stpose tn
cost econòmic desproporcionat, s'hatrà d'esitdcar c, sc esuat, poriar a la pràutua, tna cnierienuci
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aliernatia ial qte, fns c ioi sense uomplcr esircuiameni algtn dels paràmeires qte defnecxen
l'accessibilitat universal, s'auonsegtcsua tna raonable auuesscbclciai iencni en uompie les uondcucons de
segtreiai de l'edcfuco.

e) Cosi euonòmcu desproporuconai: en els edcfucs uonstitïis en règcm de propceiai horcizonial,

s'eniendrà qte el uosi euonòmcu de l'auitauci per a fauclciar l'accessibilitat universal és
desproporuconai qtan el uosi de les obres reperutti antalmeni, c desuompiani les ajtdes públcqtes a
les qtals es ptga tndre drei, exuedcsua de doize menstalciais ordcnàrces de despeses uomtnes, o el
uosi deiermcnai sc esuat per la legcslauci bàscua esiaial.
En la resia d'edcfucs s'eniendrà qte les obres neuessàrces per a auonsegtcr l'accessibilitat universal
stposen tn cost econòmic desproporcionat, qtan el uosi de l'auitauci stpere el 10% del ialor de
uonsirtuuci de noia plania d'tn edcfuc de scmclars uarauierístqtes c cgtal stperfuce uonsirtïda qte
l'excsieni, en el uas qte l'edcfuc scga de titlarciai prciada, o stpere el 15% qtan la titlarciai de l'edcfuc
scga públcua.

2. Els iermes emprais en el preseni Deurei qte fgtren en lleira utrscia, s’aienen al scgncfuai c a les uondcucons
qte s'esiablecxen per a uadasutn d'ells en l'ANNEX IV d'aqtesia dcsposcuci (Glossarc d'abreicaitres c iermes en
lleira utrscia).
TÍTOL I
Auuesscbclciai en l'edcfuauci
Artule 4. Condicions generals.
1. Els edcfucs es projeuiaran, uonsirtcran, mantndran c ttlcizaran de manera qte es uomplcsqten les
uondcucons esiablcdes en el preseni tiol c en el Codc Tèuncu de l'Edcfuauci (CTE).
2. Les excgènuces qte s'esiablecxen en aqtesia dcsposcuci per als edcfucs seran cgtalmeni aplcuables als
establiments, segons la defncuci donada per a aqtesis en l'Annex SI A del Doutmeni Bàscu de Segtreiai en Cas
d'Inuendc del CTE.
3. Els elemenis exiercors d'trbancizauci dcns de la paruel·la de l'edcfuc uomplcran allò regtlai en el preseni tiol
Accessibilitat en l'edificació c en allò no regtlai, uom a gtals, mobclcarc trbà, eiu. es prendrà uom a referènuca el
qte s'esiablecx en el uapíiol I Accessibilitat en els espais públics urbanitzats del tiol II.
Artule 5. Intervenció en els edificis eeistents.
1. En les cnierienucons en els edcfucs excsienis, ials uom uanic d'ús, amplcauci o reforma, s'aplcuaran les
uondcucons esiablcdes en el preseni deurei per a l'edcfuauci de noia uonsirtuuci amb les partutlarciais
següenis:
a) Qtan tn uanic d'ús afeuie úncuameni pari d'tn edcfuc o qtan es realcize tna amplcauci a tn edcfuc
excsieni, aqtesies uondcucons hatran d'aplcuar-se a aqtesia pari, c dcsposar qtan scga excgcble, almenys
tn itnerari accessible qte la uomtncqte amb la ica públcua.
b) En les obres de reforma en les qtals es mantnga l'ús, aqtesies uondcucons han d'aplcuar-se als
elemenis de l'edcfuc modcfuais per la reforma.
u) Qtan en les reformes en edcfucs excsienis l'aplcuauci de les uondcucons esiablcdes en el preseni deurei
per a l'edcfuauci de noia uonsirtuuci no scga trbanístuameni, ièuncuameni o euonòmcuameni icable o,
sc esuat, scga cnuompatble amb la naitralesa de la cnierienuci o amb el grat de proieuuci de l'edcfuc,
s'hatran de realcizar els ajustos raonables qte en permeien el grat més gran posscble d'adeqtauci
efeutia, la qtal uosa hatrà de jtstfuar-se ièuncuameni, c icndre auompanyais de les adeqtades
mestres uomplemeniàrces o uompensaiòrces de segtreiai.
En aqtesis uasos es podrà uonscderar uom a ajust raonable l'aplcuauci de les toleràncies admissibles o
l'aplcuauci de urciercs de flexcbclciai dcns dels límits esiablcis en l'Annex II del preseni deurei, per a
fauclciar l'accessibilitat universal de la forma més efuaç, segtra c pràutua posscble.
La jtstfuauci de la soltuci uonureia en la qtal s'hagen adopiai les toleràncies admissibles o els urciercs
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de flexcbclciai, hatrà d'cnulotre's doutmenialmeni en el projeuie o la memòrca stbsurcis per ièuncu
uompeieni, c ser preseniada daiani l'ajtniameni uorresponeni, en la iramciauci admcncsiratia qte
prouedcsua per a l'exeutuci de les obres.
2. Qtan l'ajust raonable d'auuesscbclciai qte scga fautble realcizar en tn edcfuc excsieni no auonsegtcsua
uomplcr les toleràncies admissibles nc els límits de feeibilitat espeucfuais en l'Annex II, l'ajtniameni
uorresponeni, d'ofuc o a cnsiànuces de pari, podrà sol·lcuciar daiani la Consellerca uompeieni en maièrca
d'edcfuauci c habciaige, tn cnforme d’adeqtauci de l'auitauci proposada, aporiani la uorresponeni jtstfuauci
ièuncua sobre qte la soltuci planiejada és la qte auonsegtecx la màxcma auuesscbclciai posscble.
Aqtesi cnforme, poiesiatt c no icnutlani, s'hatrà d'emeire en senti faiorable o desfaiorable, dcns del iermcnc
de scs mesos a partr de la seta sol·lcucitd.
3. La cnuorreuia aplcuauci dels ajustos raonables, podrà uomporiar la cmposcuci de sanucons, uonforme a la
legcslauci icgeni.

Capíiol I
Auuesscbclciai en l'edcfuauci de noia uonsirtuuci d'ús Rescdenucal Habciaige

Secció 1a. Condicions funcionals
Artule 6. Accessibilitat en l'entrada de l'edifici i en l'eeterior.
1. L'enirada prcnucpal a l'edcfuc de més d'tn habciaige serà auuesscble, per a acxò es dcsposarà d'tn itnerari
accessible qte uomtncqte la ica públcua amb l'cniercor de l'edcfuc a iraiés d'aqtesia enirada.
En el uas de promoucons de més de 6 habciaiges tncfamclcars, almenys el nombre d'habciaiges qte s'cndcua en
la iatla 1 hatrà de dcsposar d'enirada auuesscble, per a acxò es dcsposarà d'tn itnerari accessible qte
uomtncqte la ica públcua amb l'cniercor d'aqtesis habciaiges.
Tatla 1. Nombre d'habciaiges tncfamclcars amb enirada auuesscble
Nombre ioial d'habciaiges
Nombre d'habciaiges amb enirada auuesscble
De 7 a 15
1
De 16 a 25
2
De 26 a 50
3
Més de 50
1 més uada 25 o frauuci
2. Sc excsiecxen zones uomtnes exiercors, en la paruel·la es dcsposaran itneraris accessibles qte uomtncqten
l'enirada a l'edcfuc amb aqtesies zones. En el uas de promoucons d'habciaiges tncfamclcars, en la paruel·la es
dcsposaran itneraris accessibles des de uada enirada a l'habciaige (no neuessàrcameni auuesscble) fns a la ica
públcua c les zones uomtnes exiercors.
3. L'itnerari accessible uomplcrà les uondcucons esiablcdes en el CTE c les esiablcdes en l'artule 11 del preseni
deurei.
4. L'auués a l'edcfuc, o a l'habciaige tncfamclcar amb enirada auuesscble, s'ha de promotre a uoia zero. No
obsiani acxò, serà admcsscble uom a màxcm tn desnciell menor o cgtal a 5 um saliai amb tn pendeni qte no
exuedcsua del 25%. En el uas de desnciells majors s'hatran de uomplcr les uondcucons esiablcdes per a rampes
auuesscbles.
Artule 7. Accessibilitat entre plantes de l'edifici.
Els edcfucs dcsposaran d'ascensor accessible o rampa auuesscble qte uomtncqte les planies d'enirada
auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no scgten d'ocupació nul·la en els uasos següenis:
a) Qtan ualga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc.
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ASCENSOR ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

SUPERFÍCIE ÚTIL > 200 m2

ASCENSOR ACCESSIBLE

PLANTA TERCERA
b) Qtan
excstsqten més de 6 habciaiges en planies dcferenis de les d'enirada prcnucpal auuesscble a
l'edcfuc (ieget fgtra 1).
PLANTA SEGONA
u) Qtan
excstsqten habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes, en aqtesi uas
l'ascensor accessible o la rampa auuesscble, les hatrà de uomtncuar a més amb les planies qte tngten
elemenis
assoucais a aqtesis habciaiges o zones uomtnciàrces, ials uom
irasier o plaça d'aparuameni
PLANTA PRIMERA
ZONA D'ÚS PÚBLIC
de l'habitatge accessible, sala de uomtnciai, esienedor, eiu. (ieget fgtra 2).

En la resia
dels
uasos el projeuie ha de preietre
en zones uomtnes de l'edcfuc,
la cnsial·lauci ftitra d'tn
PLANTA
D'ENTRADA
PLANTA D'ENTRADA
PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE
ACCESSIBLE
ascensor accessible
qte uomtncqte les planies
d'enirada prcnucpal auuesscble aACCESSIBLE
l'edcfuc amb les planies qte no
scgten d'ocupació nul·la, de manera qte no scga neuessarc modcfuar els fonamenis, l'esirtuitra, els espacs
prciatts nc les cnsial·laucons excsienis qtan s'cnsial·le l'asuensor, sc esuat. Els auuessos a l'asuensor esiaran
preicsios des dels espacs uomtns de ucrutlauci.

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

Fcgtra 1. Exemples d'excgcbclciai d'ascensor accessible o rampa auuesscble en edcfucs d'habciaige.

HABITATGE ACCESSIBLE U.C.R.

HABITATGES

PLANTA D'ENTRADA
ACCESSIBLE

ASCENSOR ACCESSIBLE

ESTENEDOR

APARCAMENT

TRASTER D'HABITATGE
ACCESSIBLE U.C.R.

Fcgtra 2. Ascensor accessible en edcfucs amb habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes
(U.C.R.)
Artule 8. Accessibilitat en les plantes de l'edifici.
1. Els edcfucs dcsposaran d'tn itnerari accessible qte uomtncqte l'auués auuesscble en uada plania (enirada
prcnucpal auuesscble a l'edcfuc, ascensor accessible o preicsci d'aqtesi, rampa auuesscble) amb:
a) Els habciaiges.
b) Les zones d'ús uomtnciarc.
u) Els elemenis assoucais a habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes, ials uom
irasiers, places d'aparcament accessibles, eiu.
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2. L'itnerari accessible uomplcrà les uondcucons esiablcdes en el CTE c les esiablcdes en l'artule 11 del preseni
deurei.
Artule 9. Accessibilitat a l'interior dels habitatges.
1. En els edcfucs de més d'tn habciaige en els qtals scga oblcgaiòrca la cnsial·lauci d'ascensor accessible o rampa
auuesscble c en els habciaiges tncfamclcars qte hagen de dcsposar d'enirada auuesscble, excstrà tn ctnerarc
sense esuales nc graons aïllais a l'cniercor dels habciaiges, qte uonneuie l'enirada a l'habciaige amb els reucnies
següenis, o espacs sc no esian uompartmeniais:
a)
b)
u)
d)

La sala d'esiar c el menjador.
La utcna.
Un bany.
Un dormciorc (o espac de reseria per a tn dormciorc).

2. Les pories d'enirada a l'habciaige c les dels reucnies de l’apariai aniercor tndran tna amplàrca llctre de pas
major o cgtal a 0,80 m, mestrada en el maru c aporiada per no més d'tna ftlla, exuepie en el uas d'habitatges
accessibles per a persones usuàries de cadires de rodes qte uomplcran el regtlai per a aqtesies.
Secció 2a. Dotació i característiues d'elements accessibles
Artule 10. Dotació d'elements accessibles.
Els edcfucs dcsposaran d'habitatges accessibles, places d'aparcament accessibles c mecanismes accessibles,
uonforme a la doiauci esiablcda en el CTE c la legcslauci seuiorcal icgeni. En el uas d'excsiènuca de pcsucnes
uomtnciàrces es uomplcran les uondcucons següenis:
a) Per a l'enirada al ias les pcsucnes dcsposaran d'tna esuala qte uomplcrà les uarauierístqtes següenis:
dcsposara de passamans, la peijada dels graons mestrarà 28 um uom a míncm c la uonirapeija 17,5 um
uom a màxcm, el ialor de rescsiènuca al llcsuameni de les peijades serà stpercor a 45, deiermcnai
mcijançani l'assacg del pèndol desurci en l'Annex A de la norma UNE-ENV 12633:2003; acxí maiecx, les
peijades dcsposaran de uonirasi uromàtu en les setes iores.
b) Les pcsucnes d'edcfucs amb habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes, o qtan es
reqtercsua en tn uas partutlar per tna persona rescdeni en l'edcfuc qte tnga uertfuai de dcsuapauciai
per mobclciai redtïda, dcsposaran d'algtna enirada al ias mcijançani grta per a pcsucna o qtalseiol
alire elemeni adapiai a ial efeuie. S'exuepiten les pcsucnes cnfantls.
Artule 11. Condicions d'elements accessibles.
Els elemenis c espacs, ials uom ascensor accessible, serveis higiènics accessibles, qte es dcsposen en l'edcfuc,
uomplcran les uarauierístqtes esiablcdes en el CTE. Els itneraris accessibles, els mecanismes accessibles, les
places d'aparcament accessibles, els habitatges accessibles per a persones usuàries de cadires de rodes c els
habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditva, a més de les uarauierístqtes esiablcdes en el
CTE, uomplcran les següenis:
a) Itnerarc auuesscble:
Els uorredors tndran tna amplàrca llctre de pas ≥ 1,20 m, seni admcsscbles els esirenycmenis ptnitals
esiablcis en el CTE.
Les pories en l'enirada prcnucpal a l'edcfuc c en els ctnerarcs qte iransuirregten fns a l'cniercor de les
zones d'ús uomtnciarc c fns a l'cniercor dels habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de
rodes, tndran tna amplàrca de pas ≥ 0,90 m, mestrada en el maru c aporiada per no més d'tna ftlla, c
en la seta poscuci de màxcma oberitra l'amplàrca llctre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplàrca redtïda pel grtcx de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories uorredcsses, amplàrca mestrada enire el maru c el uaniell de la ftlla (ieget fg. 3).
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0.85

0.85

0.80

0.90

0.90

0.90

Fcgtra 3. Amplàrca llctre de pories
b) Meuancsmes auuesscbles: exuepie en les zones d'ocupació nul·la, els cnierrtpiors, els dcsposctts
d'cnieruomtncuauci c els polsadors d'alarma seran mecanismes accessibles. Acxí maiecx, els extniors,
per a fauclciar-ne l’abasi a qtalseiol tstarc en scitauci d'emergènuca, se scitaran en les franges d'alitra
esiablcdes en el CTE per a mecanismes accessibles c uonforme a la reglameniauci espeuífua
d'cnsial·laucons de proieuuci d'cnuendcs icgeni. Preferenimeni se scitaran enuasiais; en uas uonirarc c, sc
sobrestrien més de 15 um, hatran de dcsposar d'elemenis fxos qte hc resircngcsqten l'auués c en
permeien la deieuuci pels basions de persones amb dcsuapauciai icstal, o bé se scitaran en aqtells
ptnis en els qtals, sense perjtdcuc de la seta ftnuci, mcncmcizen el rcsu d'cmpauie: rauons,
ecxamplamenis, eiu.
u) Plaça d'aparuameni auuesscble: les places d'aparcament accessibles en baierca c en línca uomplcran el
qte s'esiablecx en el CTE c, a més, les plaues en línca dcsposaran d'tn espac d'aproxcmauci c
iransferènuca laieral d'amplàrca ≥ 1,20 m, addcuconal a l'espac posiercor. En ioies les places
d'aparcament accessibles es garantrà l'auués des de la zona de iransferènuca fns a l'enirada a l'edcfuc
de forma atiònoma c segtra.
d) Habciaige auuesscble per a persones tstàrces de uadcra de rodes: s'adeqtarà al qte s'esiablecx en el
CTE c amb uaràuier general a les uondcucons de les normes de dcsseny c qtalciai de la Comtnciai
Valenucana icgenis. A més, l'amplàrca de la poria d'enirada a l'habciaige, mestrada en el maru, serà de
0,90 m uom a míncm, segons el qte s'esiablecx en l'apariai a), c el ierra del bany uomplcrà les
uondcucons esiablcdes en l'artule 13.
e) Habciaige auuesscble per a persones amb dcsuapauciai atdctia: s'adeqtarà al qte s'esiablecx en el CTE c
amb uaràuier general a les uondcucons de les normes icgenis de dcsseny c qtalciai de la Comtnciai
Valenucana.
Artule 12. Condicions de la senyalització per a l'accessibilitat.
Amb la fnalciai de fauclciar l'auués c la ttlcizauci cndependeni, no-dcsurcmcnaiòrca c segtra dels edcfucs, els
elemenis, ials uom les enirades a l'edcfuc auuesscbles qtan excstsqten dcierses enirades a l'edcfuc, els
itneraris accessibles qtan excstsqten dciersos reuorregtis aliernatts, els ascensors accessibles, eiu., se
senyalcizaran uonforme a les uondcucons esiablcdes en el CTE.
Secció 3a. Condicions de seguretat
Artule 13. Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat d'utlització.
Es lcmciarà el rcsu qte les persones tstàrces patsqten danys cmmedcais en l'ús preicsi dels edcfucs, uom és el
rcsu de uacgtda, cmpauie o airapameni amb elemenis fxos o prautuables de l'edcfuc, el uatsai per cl·ltmcnauci
cnadeqtada, acxí uom el rcsu uatsai per iehcules en moicmeni. Per a acxò els edcfucs uomplcran les uondcucons
esiablcdes en el CTE, a més de les uarauierístqtes següenis, qte sin més excgenis qte les esiablcdes en el CTE:
a) Per a lcmciar el rcsu de llcsuameni, els sòls de les zones uomtnes de ucrutlauci tndran la ulasse de
rescsiènuca al llcsuameni excgcda als sòls dels edcfucs d'ús residencial públic en el CTE. En els habitatges
accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes el sòl del bany serà, uom a míncm, de ulasse 2
de rescsiènuca al llcsuameni, exuepie el sòl no dcferenucai de dtixes qte manqten de plai, el qtal serà
de ulasse 3.
b) Les esuales d'ús general dcsposaran de uonirapeija c manuaran de bossell. En els replans de plania no
hc hatrà pories scitades a menys de 40 um de dcsiànuca del prcmer grai d'tn iram.
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Artule 14. Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat en situacions d'emergència.
Amb la fnalciai de redtcr a límcis auuepiables el rcsu qte les persones tstàrces d'tn edcfuc patsqten danys
derciais d'tn cnuendc o d'tna alira scitauci d'emergènuca, els edcfucs uomplcran les uondcucons esiablcdes en la
normatia icgeni. En partutlar, es uomplcran les uondcucons esiablcdes en el DB SI del CTE per a l'eiautauci de
persones amb dcsuapauciai, la senyalcizauci c la doiauci d'cnsial·laucons de proieuuci en uas d'cnuendc.

Capíiol II
Auuesscbclciai en l'edcfuauci de noia uonsirtuuci d'ús dcfereni del Rescdenucal Habciaige

Secció 1a. Condicions funcionals
Artule 15. Accessibilitat en l'entrada de l'edifici i en l'eeterior.
1. L'enirada prcnucpal a l'edcfuc o establiment serà auuesscble; per a acxò es dcsposarà d'tn itnerari accessible
qte uomtncqte la ica públcua amb l'cniercor de l'edcfuc a iraiés d'aqtesia enirada. Acxí maiecx, per a auuedcr a
les zones exiercors de l'edcfuc, ials uom aparuamenis propcs de l'edcfuc, jardcns, eiu., es dcsposarà en la paruel·la
tn itnerari accessible qte uomtncqte l'enirada prcnucpal a l'edcfuc amb aqtesies zones.
2. L'itnerari accessible uomplcrà les uondcucons esiablcdes en el CTE c les esiablcdes en l'artule 19 del preseni
deurei.
3. L'auués a l'edcfuc o a l'establiment s'ha de promotre a uoia zero. No obsiani acxò, serà admcsscble uom a
màxcm tn desnciell menor o cgtal a 5 um, saliai amb tn pendeni qte no exuedcsua del 25%. En el uas de
desnciells majors s'hatran de uomplcr les uondcucons esiablcdes per a rampes auuesscbles.
Artule 16. Accessibilitat entre plantes de l'edifici.
Els edcfucs dcsposaran d'ascensor accessible o rampa auuesscble, qte uomtncqte les planies d'enirada
auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no scgten d'ocupació nul·la en els uasos següenis:
a) Qtan ualga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc.
b) Qtan la stma de les superfcies útls (ieget defncuci en l'annex SI A del DB SI) de ioies les planies
dcferenis de les d'enirada auuesscble a l'edcfuc scga stpercor a 200 m 2, exulosa la stperfuce de zones
d'ocupació nul·la.
u) Qtan les planies tngten elemenis auuesscbles, ials uom places d'aparcament accessibles, allotjaments
accessibles, o places reservades.
d) Qtan les planies dcferenis de les d'enirada auuesscble a l'edcfuc tngten zones d'ús públic (ieget fgtra
4). (En cnierienucons en edcfucs excsienis qtan les planies tngten zones d'ús públic amb més de 100
m2 de stperfuce útl).

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

Fcgtra 4. Exemples d'excgcbclciai d'ascensor accessible o rampa auuesscble.
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Artule 17. Accessibilitat en les plantes de l'edifici.
1. Els edcfucs dcsposaran d'tn itnerari accessible qte uomtncqte l'auués auuesscble en uada plania (enirada
prcnucpal auuesscble a l'edcfuc, ascensor accessible, rampa auuesscble) amb:

a) Les zones d'ús públic.
b) Toi origen d'evacuació (ieget defncuci en l'annex SI A del DB SI) de les zones d'ús privat exuepitani

les zones d'ocupació nul·la.
A més, en aqtelles zones d'ús privat en les qtals el CTE uonscdera qte l'origen d'evacuació esià en
l'exiercor d'aqtesies zones (uom sin els reucnies, o uonjtni d'ells uomtncuais enire sc, en els qtals la
densciai d'outpauci no exuedcsua d'1 persona/5m 2 c la stperfuce ioial de la qtal no exuedcsua de 50
m²), les pories d'auués a aqtesis reucnies hatran de uomplcr les uondcucons qte s'esiablecxen per a les
pories d'tn itnerari accessible. Les pories d'auués als reucnies cniercors uomtncuais enire sc, en el uas
qte excstsqten, hatran de uomplcr iambé aqtesia uondcuci.
u) Els elemenis auuesscbles, ials uom places d'aparcament accessibles, serveis higiènics accessibles o
places reservades en sales d'auies c en zones d'espera amb secenis fxos.
2. L'itnerari accessible uomplcrà les uondcucons esiablcdes en el CTE c les esiablcdes en l'artule 19 del preseni
deurei.

Secció 2a. Dotació i característiues d'elements accessibles
Artule 18. Dotació d'elements accessibles.
Els edcfucs dcsposaran dels elemenis auuesscbles, ials uom plaues reseriades, enirades al ias de les pcsucnes c
meuancsmes, uonforme a la doiauci esiablcda en el CTE. Els alloijamenis, mobclcarc fx, plaues d'aparuameni c
seriecs hcgcèncus uomplcran les doiaucons següenis, qte sin més excgenis qte les esiablcdes en el CTE:
a) Alloijameni auuesscble: els establiments d'ús Residencial Públic hatran de dcsposar del nombre
d'allotjaments accessibles qte s'cndcua en la iatla 2.
Tatla 2. Nombre d'allotjaments accessibles
Nombre ioial d'alloijamenis
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 uada 50 o frauuci
b) Habciaucons auuesscbles en ús Sanitari: ioies les habciaucons d'hospcialcizauci c les habciaucons dels
uenires rescdenucals destnais a persones en scitauci de dependènuca o a persones amb dcsuapauciai,
acxí uom els sets laiabos assoucais, seran auuesscbles.
u) Mobclcarc fx de zones d'aienuci al públcu: el mobclcarc fx de zones d'aienuci al públcu cnulotrà almenys
tn punt d'atenció accessible. Qtan no excstsua mobclcarc es podrà dcsposar tn punt de trucada
accessible. El punt d'atenció accessible (uom fnesires, iaqtclles de ienda al públcu, iatlells
d'cnformauci, eiu.) qtedarà cniegrai en el dcsseny del mobclcarc d'ús general, c de manera qte no qtede
scitai en tn espac rescdtal. El mobclcarc se scitarà de forma lògcua c ordenada, preferenimeni adossai
als paramenis c sense cnierfercr en les zones de pas c ucrutlauci, de manera qte no uonstitïsua tn
obsiaule per a les persones amb dcsuapauciai icstal. El mobclcarc no tndrà aresies icies nc serà de
maiercals qte els sets auabais ptgten prodtcr enllternamenis.
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d) Plaça d'aparuameni auuesscble: ioi edcfuc o establiment amb aparuameni propc uompiarà amb el
nombre de places d'aparcament accessibles qte s'cndcua en la iatla 3.
Tatla 3. Nombre de places d'aparcament accessibles
Ús de l'edcfuc
Nombre de places d'aparcament accessibles
Residencial Públic
1 per uada allotjament accessible
Comercial,
Pública
concurrència, 1 per uada 33 plaues d'aparuameni o frauuci
Aparcament d'ús públic
Qtalseiol alire ús
1 per uada 50 plaues d'aparuameni o frauuci, fns
a 200 plaues c tna plaça auuesscble més per uada
100 plaues addcuconals o frauuci.
En ioi uas
Almenys 1 plaça d'aparcament accessible per
uada plaça reservada per a persones usuàries de
cadira de rodes en atdciorcs, ucnes o salons
d’auies, eiu.
e) Seriecs hcgcèncus auuesscbles: sempre qte scga excgcble l'excsiènuca de laiabos o de iesitarcs per algtna
dcsposcuci legal d'oblcgai uomplcmeni, excstrà la doiauci de serveis higiènics accessibles qte s'cndcua en
la iatla 4, c es dcsposarà almenys tn servei higiènic accessible en uada ntulc de seriecs hcgcèncus
(cnuremeniani la doiauci cndcuada en la iatla 4, sc ualgtera).
Laiabos
En uada iesitarc

Tatla 4. Nombre de serveis higiènics accessibles
1 laiabo auuesscble per uada 10 tnciais o frauuci de iàiers cnsial·lais,
podeni ser d'ús uomparti per a iois dos sexes.
1 uabcna de iesitarc auuesscble, 1 laiabo auuesscble c 1 dtixa auuesscble
per uada 10 tnciais o frauuci dels cnsial·lais.
En el uas qte el iesitarc no estga dcsircbtïi en uabcnes cndcicdtals, es
dcsposarà almenys 1 uabcna auuesscble.

Artule 19. Condicions dels elements accessibles.
Els elemenis c espacs, ials uom punt d'atenció accessible, punt de trucada accessible, serveis higiènics
accessibles, ascensors accessibles, qte es dcsposen en l'edcfuc, uomplcran les uarauierístqtes esiablcdes en el
CTE. Els allotjaments accessibles, itneraris accessibles, mecanismes accessibles, places d'aparcament
accessibles, c places reservades, a més de les uarauierístqtes esiablcdes en el CTE, uomplcran les següenis:
a) Alloijameni auuesscble: uomplcrà ioies les uarauierístqtes qte lc scgten aplcuables de les excgcbles als
habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes c persones amb discapacitat
auditva, c en el uas d'excsiènuca de scsiema d'alarma, aqtesi iransmeirà senyals icstals icscbles des de
ioi ptni cniercor, cnulòs el laiabo. A més, uomplcrà el següeni: en els dormciorcs, iora els llcis, almenys
en tn uosiai, l'espac llctre d'aproxcmauci c iransferènuca tndrà amplàrca major o cgtal a 1,20 m.
b) Itnerarc auuesscble:
Les pories en l'enirada prcnucpal a l'edcfuc, en les zones d'ús públic, acxí uom en els ctnerarcs qte
iransuirregten fns a l'cniercor dels allotjaments accessibles, tndran tna amplàrca de pas ≥ 0,90 m,
mestrada en el maru c aporiada per no més d'tna ftlla, c en la seta poscuci de màxcma oberitra
l'amplàrca llctre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplàrca redtïda pel grtcx de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories uorredcsses, amplàrca mestrada enire el maru c el uaniell de la ftlla (ieget fg. 3).
Els ctnerarcs hatran de ser el més reutlcnc posscble, uompiani amb el menor nombre d'eniranis c
sortnis c uonseriani la uontntïiai almenys en tn dels paramenis per a fauclciar l'orceniauci de les
persones amb dcsuapauciai icstal tstàrces de basii.
u) Habciauci auuesscble en ús Sanitari: tndrà tn espac per a gcr llctre d'obsiaules de dcàmeire 1,50 m,
uonscderani el moblameni de l'habciauci. Vora els llcis, almenys en tn uosiai, excstrà tn espac llctre
d'aproxcmauci c iransferènuca d'amplàrca major o cgtal qte 1,20 m c tn espac de pas als pets del llci
d'amplàrca major o cgtal qte 0,90 m. En el uas d'excsiènuca de scsiema d'alarma, aqtesi iransmeirà
senyals auústus c icstals icscbles des de ioi ptni cniercor, cnulòs el laiabo.
d) Meuancsmes auuesscbles: els extniors, per a fauclciar-ne l’abasi de qtalseiol tstarc en scitauci
d'emergènuca, se scitaran en les franges d'alitra esiablcdes per a mecanismes accessibles en el CTE c
uonforme a la reglameniauci espeuífua d'cnsial·laucons de proieuuci d'cnuendcs icgeni. Preferenimeni,
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se scitaran enuasiais, en uas uonirarc c, sc sobrestrien més de 15 um, hatran de dcsposar d'elemenis
fxos qte hc resircngcsqten l'auués c en permeien la deieuuci pels basions de persones amb
dcsuapauciai icstal, o bé se scitaran en aqtells ptnis en els qtals, sense perjtdcuc de la seta ftnuci,
mcncmcizen el rcsu d'cmpauie: rauons, ecxamplamenis, eiu.
e) Plaça d'aparuameni auuesscble: en edcfucs o establiments amb aparuameni propc, les places
d'aparcament accessibles en baierca c en línca uomplcran el qte s'esiablecx en el CTE c a més, les plaues
auuesscbles en línca dcsposaran d'tn espac d'aproxcmauci c iransferènuca laieral d'amplàrca ≥ 1,20 m,
addcuconal a l'espac posiercor. En ioies les places d'aparcament accessibles es garantrà l'auués des de
la zona de iransferènuca fns a l'enirada a l'edcfuc de forma atiònoma c segtra. En el uas d'excsiènuca de
ioreres, les plaues se scitaran al uosiai de passos de icananis amb gtals, de manera qte s’hc ptga
auuedcr dcreuiameni des de les zones de iransferènuca, o bé es realcizaran gtals espeuífus sense eniacr
l'itnerari accessible qte dcsuorre per la iorera.
f) Plaues reseriades en atdciorcs, ucnemes, sales d'auies: les places reservades per a persones usuàries
de cadira de rodes dcsposaran almenys d'tn itnerari accessible a l'cniercor del reucnie qte les
uomtncqte amb les esirades c esuenarcs, c amb l'auués c ecxcda del reucnie. En els uasos en els qtals el
nombre de plaues reseriades scga stpercor a dtes, preferenimeni es dcsposaran de manera qte
s'ofercsua iarceiai de icsies de llarg a llarg de la sala.
Artule 20. Condicions de senyalització per a l'accessibilitat.
Amb la fnalciai de fauclciar l'auués c la ttlcizauci cndependeni, no-dcsurcmcnaiòrca c segtra dels edcfucs, els
elemenis se senyalcizaran uonforme a la doiauci c uondcucons esiablcdes en el CTE c, a més, les uondcucons
següenis qte sin més excgenis qte les esiablcdes en el CTE:
a) En l'enirada prcnucpal es dcsposarà tn dcreuiorc amb cnformauci sobre la tbcuauci dels elemenis
auuesscbles d'ús públic c les zones d'ús públic excsienis en l'edcfuc.
b) En els itneraris accessibles d'ús públic, els reucnies d'ús públic se senyalcizaran amb uariells cnformatts
scitais eniorn de les setes pories o auuessos, preferenimeni en el uosiai drei, a l'alitra d'esuombraige
ergonòmcu (enire 0,90 c 1,75 m).
u) El dcreuiorc c els uariells cnformatts es dcssenyaran segtcni els esiàndards de les normes ièuncqtes
uorresponenis, en partutlar, de la norma UNE 170002:2009, uonirasiaran uromàtuameni amb el
parameni sobre el qtal se sciten c, al set iorn, els uaràuiers o pcuiogrames ttlcizais uonirasiaran amb
el fons; la stperfuce d'auabai no prodtcrà reflexos; la cnformauci hatrà de ser uonucsa, bàscua c amb
símbols senzclls, reuonegtis cniernauconalmeni o dcssenyais segtcni urciercs esiàndard; la cnformauci es
fauclciarà en braclle c en mauro uaràuiers en ali rellet; la tpografa serà fàuclmeni llegcble c de
reuonecxemeni ràpcd; la grandàrca de les lleires ttlcizades esiarà deiermcnai per la dcsiànuca a la qtal
hagen de ser llegcdes, d'auord amb la iatla 5:
Dcsiànuca
(m)
5
4
3
2
1
0,5

Tatla 5. Grandàrca de les lleires en ftnuci de la dcsiànuca
Grandàrca
Grandàrca
míncma
reuomanable
(mm)
(mm)
70
140
56
110
42
84
28
56
14
28
7
14

d) En els replans de plania de les rampes de zones d'ús públic es dcsposarà tna franja de paicmeni icstal c
iàutl en l'arrenuada dels irams. Aqtesia franja tndrà 80 um de longcitd en el senti de la marxa,
amplàrca la de l'ctnerarc c uanaleies perpendcutlars a l'ecx de la rampa (ieget fgtra 5). Les bandes
senyalcizadores icstals c iàutls seran de uolor uonirasiai amb el paicmeni, amb rellet d'alitra 3±1 mm
en cniercors c 5±1 mm en exiercors.
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Fcgtra 5. Exemple de senyalcizauci de rampa.

Secció 3a. Condicions de seguretat
Artule 21. Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat d'utlització.
Es lcmciarà el rcsu qte les persones tstàrces patsqten danys cmmedcais en l'ús preicsi dels edcfucs, uom és el
rcsu de uacgtda, cmpauie o airapameni amb elemenis fxos o prautuables de l'edcfuc, el uatsai per cl·ltmcnauci
cnadeqtada o per scitaucons amb alia outpauci, el rcsu d'ofegameni, acxí uom el rcsu uatsai per iehcules en
moicmeni. Per a acxò es uomplcran les uondcucons esiablcdes en el CTE, c a més les uondcucons següenis, qte sin
més excgenis qte les esiablcdes en el CTE:
a) Esuales d'ús general: els graons dcsposaran de uonirapeija c manuaran de bossell.
b) Passamans: tndran tn dcsseny ergonòmcu, preferenimeni ucrutlar de dcàmeire uomprés enire 4 c 5 um.
En les esuales d'ús general c en les rampes en les qtals el passamà es prolongte 30 um en horcizonial,
per al stpori de les persones amb mobclciai redtïda c adiertmeni iàutl de les persones amb
dcsuapauciai icstal, s'eiciarà la seta cnierferènuca amb la ucrutlauci iransiersal. A més, el set dcsseny
lcmciarà el rcsu qte la roba s'enganxe, per exemple, mcijançani la seta remaiada uap aiall o
prolongauci fns al sòl, almenys en les bandes qte no estgten al uosiai de pareis.
Artule 22. Condicions d'accessibilitat vinculades a la seguretat en situacions d'emergència.
Amb la fnalciai de redtcr a límcis auuepiables el rcsu qte les persones tstàrces d'tn edcfuc patsqten danys
derciais d'tn cnuendc o d'tna alira scitauci d'emergènuca, els edcfucs uomplcran les uondcucons esiablcdes en la
normatia icgeni. En partutlar, es uomplcran les uondcucons esiablcdes en el DB SI del CTE per a l'eiautauci de
persones amb dcsuapauciai, la senyalcizauci c la doiauci d'cnsial·laucons de proieuuci en uas d'cnuendc.
TÍTOL II
Auuesscbclciai en els espacs públcus trbancizais c en els espacs públcus naitrals
Capíiol I
Auuesscbclciai en els espacs públcus trbancizais
Artule 23. Condicions generals.
1. Els espacs públcus trbancizais de not desenioltpameni es projeuiaran, uonsirtcran, mantndran c ttlcizaran
de manera qte es uomplcsqten les uondcucons esiablcdes en el preseni uapíiol c en l'Ordre Mcncsiercal per la
qtal es desenioltpa el doutmeni ièuncu de uondcucons bàscqtes d'auuesscbclciai c no dcsurcmcnauci per a l'auués
c ttlcizauci dels espacs públcus trbancizais (OM).
2. Els iermes ttlcizais en el preseni tiol, uom a itnerari per a vianants accessible, banc accessible, paviment
tàctl indicador, eiu., es uorresponen amb allò defnci en l'OM.
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Artule 24. Intervenció en els espais públics urbanitzats eeistents
En les cnierienucons en els espacs públcus trbancizais excsienis, s'aplcuaran les uondcucons esiablcdes en el
preseni deurei per als espacs públcus trbancizais de not desenioltpameni amb les partutlarciais següenis:
a) En les operaucons de reforma, aqtesies uondcucons han d'aplcuar-se als elemenis de l'espac públcu
trbancizai modcfuais per la reforma.
b) Qtan en les cnierienucons en espacs públcus trbancizais excsienis l'aplcuauci de les uondcucons
esiablcdes en el preseni deurei no scga trbanístuameni o ièuncuameni icable, uom és el uas de
deiermcnades zones de ialor hcsiorcuoartstu, deiermcnais espacs trbans uonsolcdais o uasos en els
qtals les uondcucons iopogràfqtes del ierreny o la dcsiànuca enire façanes no ho permeien, s'hatran
de realcizar els ajustos raonables qte fauclcien el grat més gran posscble d'adeqtauci efeutia, la qtal
uosa hatrà de jtstfuar-se ièuncuameni, c icndre auompanyais de les adeqtades mestres
uomplemeniàrces o uompensaiòrces de segtreiai.
En aqtesis uasos es podrà uonscderar uom a ajust raonable l'aplcuauci de les toleràncies admissibles
esiablcdes en l'Annex III del preseni deurei, acxí uom la flexcbclcizauci de deiermcnais paràmeires
ièuncus refercis a elemenis c espacs de l'espac públcu trbancizai respeuie a l'esircuie uomplcmeni de les
uondcucons reglameniàrces, sempre qte es jtstfqte ièuncuameni uom a mcllora en nom de
l'accessibilitat universal c es prengten les adeqtades mestres uomplemeniàrces o uompensaiòrces de
segtreiai.
La jtstfuauci de la soltuci uonureia en la qtal s'hagen adopiai les toleràncies admissibles c alires
mestres exuepuconals de flexcbclcizauci, hatrà d'cnulotre's doutmenialmeni en el projeuie stbsurci per
ièuncu o ièuncua uompeieni, c ser preseniada daiani l'atiorciai uompeieni, en la iramciauci
admcncsiratia qte prouedcsua per a l'exeutuci de les obres.

Secció 1a. Itnerari per a vianants accessible
Artule 25. Condicions de l'itnerari per a vianants accessible.
1. Els itneraris per a vianants accessibles c les plataformes úniiues d'ús miet uomplcran les uondcucons
esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en el preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les
esiablcdes en l'OM.
2. Itneraris per a vianants accessibles:
a) L'alitra del rasiell de les ioreres no hatrà de stperar 0,12 m exuepie en les plaiaformes d'auués a
iranspori públcu qte s'ajtsiarà als reqtcscis dels mcijans de iranspori. El rasiell no tndrà aresia icia.
b) Al llarg de l'itnerari per a vianants accessible hatran de preietre's àrees de desuans, preferenimeni
en cnierials no stpercors a 100 m; les àrees de desuans dcsposaran de, almenys, tn banc accessible.
u) Preferenimeni, el iraçai ofercrà tna icstal ulara c serà el més reutlcnc posscble per a afaiorcr l'orceniauci
de ioies les persones.
d) No s'admeiran iolais o sortnis de les façanes de les edcfuaucons qtan es projeuien més de 0,10
meires sobre l'ctnerarc c estgten scitais a menys de 2,20 m d'alitra c, en ioi uas, sc la seta projeuuci és
menor de 0,10 m, qtan ptgten stposar percll per la seta forma o tbcuauci per a les persones
icananis.
3. Plataformes úniiues d'ús miet (tsos per a icananis c iehcutlar al maiecx nciell): no s'atiorcizaran sense qte
uomplcsqten les uondcucons de segtreiai per a les persones, espeucalmeni per a les persones amb dcsuapauciai,
o qtan perjtdcqten, en el set dcsseny, el irànsci per a icananis, qte en ioi uas hc ienen preferènuca. En
partutlar, uomplcran les uondcucons següenis:

a) Qtan la plaiaforma tnga tna amplàrca major a 5,00 m, es delcmciaran les zones preferenis per a

icananis a banda c banda del uarrcl iehcutlar, per les qtals dcsuorrerà l'itnerari per a vianants
accessible; per a acxò es dcsposaran franges de paviment tàctl indicador d'advertment uontntes en
ioi el reuorregti, d'amplàrca 0,40 m, de uolor uonirasiai. Sc l'amplàrca de la ica ho permei, uom a
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aliernatia a les franges de paicmeni, es podran uol·louar elemenis de mobclcarc trbà de forma
alcneada; en el uas qte se stpere tna separauci d’1,80 m enire els elemenis de mobclcarc s'aliernaran
amb tna franja de paviment tàctl indicador d'advertment.
b) Els ptnis d'enuretameni enire l'ctnerarc per a icananis c el iehcutlar es dcsposaran en perpendcutlar al
iraçai de la plaiaforma c no en angles o xamfrans c uomplcran la resia de uondcucons de passos de
icananis, a més se senyalcizaran amb tna franja de paviment tàctl indicador direccional d'tna
amplàrca de 0,80 m enire la línca de façana c el paviment tàctl indicador d'advertment qte delcmcia el
uarrcl iehcutlar. Aqtesi tpts de senyalcizauci es dcsposarà de forma perpendcutlar a les zones segtres
de irànsci per a icananis.
u) Es dcsposarà senyalcizauci iertual c horcizonial de prcorciai per a icananis d'aiís als iehcules, c de límci
de ielouciai, uomprenscble c icscble des de dcferenis tbcuaucons.
Secció 2a. Àrees d'estada
Artule 26. Condicions dels parcs, jardins i sectors de joc.
1. Per a fauclciar a ioies les persones tn ús no dcsurcmcnaiorc, cndependeni c segtr, els parus, jardcns c seuiors de
jou uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en el preseni artule
qte sin uomplemeniàrces a les esiablcdes en l'OM.
2. Parus c jardcns:
a) Les zones enjardcnades uonfronianis amb l'itnerari per a vianants accessible qte no se sciten a tn
nciell stpercor, dcsposaran d'tn rasiell percmeiral d'alitra míncma de 5 um en els sets uosiais
adjauenis a l'ctnerarc per a icananis; qtedani prohcbcda la seta delcmciauci amb elemenis no rígcds o
esiables, uom uables o uordes.
b) Es dcsposarà, uom a míncm, tn stpori csqtcàtu per uada ucnu banus o frauuci.
3. Seuiors de jou:
a) Els parus cnfantls hatran d'esiar proiegcis del irànsci de iehcules, bé mcijançani ianua o iegeiauci, bé
mcijançani dcsianucameni.
b) La dcsposcuci de taules de jocs accessibles en els seuiors de jou serà, uom a míncm, tna tnciai de uada
ucnu iatles o frauuci.
u) El paicmeni dels seuiors de jou serà drenani, esiable c, en el uas de parus cnfantls, amortdor de
uacgtdes c dciers en uolors c formes, per a ajtdar a dcferenucar les dcferenis àrees de jous; acxí maiecx,
es dcsposarà tn paicmeni ferm per a permeire la deambtlauci a iois els jous.
d) Dcsposaran d'àrees de desuans amb bancs accessibles.
e) Dcsposaran d'tn nciell míncm d'cl·ltmcnauci a nciell del sòl de 50 ltxes.
f) Es dcsposarà senyalcizauci cnformatia, qte uomplcrà les uondcucons de l'artule 34.
g) Els elemenis de jou hatran de uomplcr el qte s'esiablecx en la seta reglameniauci espeuífua. Almenys,
excstrà tn elemeni de jou auuesscble, preferenimeni de tpts dcnàmcu, per uada qtaire tnciais o
frauuci perqtè els cnfanis amb mobclciai redtïda ptgten jtgar de manera atiònoma. Es uonscdera jou
auuesscble per a cnfanis amb mobclciai redtïda aqtell elemeni qte permei el set ús sense l'ajtda de
ieruera persona, c sense presucndcr del set prodtuie de stpori (urosses, uamcnador, uadcra de rodes
mantal o moiorcizada, eiu.). S'enién per jou dcnàmcu el qte genera moicmeni en cnirodtcr-se tna
persona en el set cniercor (uom els iaciens, uarrtsels gcraiorcs, ucrutcis amb rampes, eiu.).
Artule 27. Condicions de les platges urbanes.
1. Les plaiges trbanes uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en
el preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les esiablcdes en l'OM.
2. Les plaiges trbanes s'cnulotran en l'àmbci d'aplcuauci dels plans d'auuesscbclciai mtncucpals. Almenys, tna de
les plaiges deiermcnada uom a icable per a ser auuesscble dcsposarà d'tn punt accessible per a ioies les
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persones. El punt accessible se scitarà en zones qte uompien amb seriecs d'cnformauci, icgclànuca c saliameni.
3. Auués a la zona de plaija on se scita el punt accessible:
a) Parades de iranspori públcu: en el uas d'excsiènuca de parades i mariuesines d'espera del transport
públic per a auuedcr a aqtesies zones de plaija, aqtesies parades esiaran uomtncuades amb l'auués
mcijançani tn itnerari per a vianants accessible. Aqtesi ctnerarc esiarà senyalcizai per a persones amb
dcsuapauciai icstal, amb tna franja gtca de uolor blat de 0,40 m d'ample des de la parada de iranspori
públcu fns a l'auués a la plaija.
b) Places d'aparcament reservades: es dcsposarà, almenys, de 6 places d'aparcament reservades per a
persones amb mobilitat reduïda pròxcmes a l'auués a aqtesia zona de plaija; les plaues esiaran
uomtncuades amb l'auués mcijançani tn itnerari per a vianants accessible.
u) Itnerari per a vianants accessible: l'ctnerarc per a les persones icananis per a auuedcr a la plaija serà
auuesscble c, en el uas qte l'auués a aqtesia zona de plaija no estga delcmciai, per irauiar-se d'tn espac
oberi al qtal es poi auuedcr des de qtalseiol ptni de la iorera, passecg, eiu., aqtesi auués se
senyalcizarà mcijançani tna franja de paviment tàctl indicador direccional d'amplàrca 0,80 m,
enfroniada amb l'auués c dcsposada en la dcreuuci iransiersal a la marxa.
d) Senyalcizauci c cnformauci: els elemenis c ctnerarcs esmeniais en el preseni apariai dcsposaran de
senyalització visual c tàctl, en forma de uariells, qte cndcqten uom a míncm la dcreuuci uap a la plaija,
la dcsiànuca del reuorregti, els seriecs de qtè dcsposa la plaija c qtcns sin auuesscbles; a més, en les
parades i mariuesines d'espera del transport públic s'cndcuaran els horarcs o freqüènuca dels seriecs.
4. Zona de plaija:
a) Itnerarc auuesscble sobre l'arena: es dcsposaran passarel·les o cnfraesirtuitres de tpts fx en el iram
de plaija qte qteda per damtni de la línca de plenamar, realcizades a base de iatlers fermameni
anuorais al sòl c, preferenimeni, es uompleiaran amb irams no fxos fns a aproxcmadameni 5 m de la
rcba del mar, de iatlers enroillables; els iatlons es uol·louaran perpendcutlars al senti de ucrutlauci
amb tna separauci màxcma enire ells de 15 mm; l'amplàrca llctre de pas de l'ctnerarc fx serà de 2,40 m
c el pendeni màxcm del 6%, exuepie sc excsiecxen dtnes a stperar, en aqtesi uas el pendeni hatrà de
uomplcr el límci màxcm esiablci per a les rampes accessibles.
b) Mobclcarc: en cada punt accessible es dcsposarà almenys el mobclcarc següeni, al qtal es podrà auuedcr
mcijançani tn itnerari accessible de les uarauierístqtes esmeniades en l'apariai aniercor: tna zona
d'ombra, serveis higiènics accessibles c papereres accessibles. A més podrà preietre's la cnsial·lauci de
iaqtclles auuesscbles, la doiauci de les qtals s'esiablcrà uonforme al nombre de persones tstàrces
preicsi.
La zona d'ombra es dcsposarà sobre tna base esiable c esiarà eqtcpada amb dos iendals de stperfuce
míncma cgtal a 3 m per 6 m uadasutn o htci ombrel·les fxes de 3 m de dcàmeire uadasutna.
Els seriecs hcgcèncus dcsposaran almenys d'tn laiabo, tna dtixa c tn iesitarc auuesscbles per a ús
cndcicdtal, en tna uabcna o dcierses cndependenis, qte s'cnsial·laran sobre tna stperfuce esiable c
anciellada.
Les papereres accessibles se scitaran pròxcmes a les zones d'esiada.
En uas d'excsiènuca, les iaqtclles auuesscbles dcsposaran daiani d'elles d'tn espac llctre d'obsiaules en el
qtal ptga cnsurctre's tn uerule d’1,50 m de dcàmeire, qte permeia el gcr c l'abasi laieral, el meuancsme
d'oberitra se scitarà a tna alitra uompresa enire 0,70 c 1,20 m c el set auuconameni serà per pressci o
palanua.
A més, es dcsposarà d'tn magaizem per a gtardar el maiercal mòbcl al fnal de la iemporada, qte
podrà ser el maiecx iesitarc.
u) Prodtuies de stpori: en uada ptni de plaija auuesscble excstrà almenys tna uadcra de rodes per a la
dtixa, dtes uadcres amfbces c parells de urosses amfbces de dcferenis grandàrces, qte fauclcien l'auués
al mar a les persones amb dcsuapauciai, c tn ielèfon mòbcl per a l'organcizauci c uomtncuai d'aicsos.
d) Seriecs: els seriecs d'ús públcu amb qtè s'eqtcpe aqtesia zona de plaija seran auuesscbles c es podrà
auuedcr-hc mcijançani almenys tn ctnerarc auuesscble.
5. Zona de bany segtra: se senyalcizarà mcijançani dtes boces a tna dcsiànuca de la rcba de 25 m, sempre qte
la proftndciai no stpere 1,40 m, separades enire sc 25 m.
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6. L'organcizauci qte l'Ajtniameni esiablcsua gestonarà el punt accessible. S'enién per organcizauci el grtp de
persones qte dcspose d'tn pla de ftnuconameni, horarc c període de iemps dtrani el qtal qtede garantda la
presiauci del seriec, acxí uom d'tn pla d'emergènuca per als uasos d'cnucdènuces o auucdenis. L'organcizauci
ieilarà perqtè es uomplcsqten les uondcucons d'auuesscbclciai esiablcdes aniercormeni, c a més les següenis:
a) Dcsposarà dels prodtuies de stpori esmeniais en el paràgraf 4.u).
b) Esiablcrà la zona de bany segtra on uonscdere qte poi garantr l'asscsiènuca a les persones banycsies a
les qtals presia ajtda; aqtesia zona esiarà senyalcizada uonforme al qte s'esiablecx en el paràgraf 5.
u) Tcndrà preicsi tn scsiema d'ajtda a les persones qte s'estgten banyani, qte fauclcie la seta ecxcda de
l'acgta qtan uonscderen fnalcizai el bany, c sobreioi en uas d'emergènuca.
d) Tcndrà a la dcsposcuci de les persones tstàrces c atiorciais la doutmeniauci uonstitïda pels esmeniais
plans d'auitauci, d’emergènuca, períodes c horarcs dcsponcbles, acxí uom els reutrsos htmans c el
uaiàleg de prodtuies de stpori c seriecs qte ofercsqten.
e) Esiablcrà les normes d'ús qte estme oporitnes c cnformarà sobre elles a les persones tstàrces.

Secció 3a. Elements d'urbanització
Artule 28. Condicions generals dels elements d'urbanització.
1. Es uonscderen elemenis uomtns d'trbancizauci les peues, paris c objeuies reuognosucbles cndcicdtalmeni qte
uomponen l'espac públcu trbancizai d'ús per a icananis, ials uom paicmeniauci, sanejameni, ulaiegteram,
dcsircbtuci d'energca elèuircua, gas, xarxes de ieleuomtncuaucons, proieïmeni c dcsircbtuci d'acgües, enlltmenai
públcu, jardcnerca, c ioies aqtelles qte maiercalcizen les preicscons dels cnsirtmenis d'ordenauci trbanístua.
2. Els elemenis d'trbancizauci uomplcran les uondcucons generals de dcsseny, uol·louauci c maniencmeni
esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en el preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les
esiablcdes en l'OM.
3. El paicmeni de l'itnerari per a vianants accessible, cnulòs el de les rampes c els gtals per a icananis, acxí uom
el de les esuales, serà antllcsuani en seu c en mtllai; el ialor de rescsiènuca al llcsuameni serà major o cgtal a 45
deiermcnai segons la norma UNE-ENV 12633:2003.
4. Les recxeies c iapes d'cnsial·lauci a nciell del sòl, hatran de ser rescsienis a la deformauci c, en la mestra
posscble, antllcsuanis.
5. Els gtals iehcutlars uomplcran les uondcucons següenis:
a) Es dcssenyaran de manera qte mantngten alcneai l'enucniai de ioreres, per a no eniacr la zona de la
ualçada.
b) No es uol·louarà paviment tàctl indicador d'adiertmeni nc dcreuuconal en el gtal iehcutlar, perqtè les
persones amb dcsuapauciai icstal no el uonfongten amb el gtal d'ús per a icananis.
6. Les rampes en l'itnerari per a vianants accessible compliran les uondcucons següenis:
a) Prefercblemeni ancran auompanyades d'tna esuala aliernatia.
b) Les rampes dcsposaran, en iois dos uosiais, d'tn sòuol o elemeni de proieuuci laieral de 10 um d'alitra
en les setes iores llctres; acxí maiecx els passamans uomplcran les uondcucons de l'artule 31 paràgraf 6.
u) Els irams de les rampes tndran tna amplàrca míncma llctre de pas d’1,80 m c tna longcitd màxcma, en
projeuuci horcizonial, de 9,00 m.
d) Els espacs excsienis d'alitra cnfercor a 2,20 m soia les rampes hatran d'esiar proiegcis; aqtesia
proieuuci podrà maiercalcizar-se dcsposani elemenis fxos qte hc resircngcsqten l'auués c en permeien
la deieuuci pels basions de persones amb dcsuapauciai icstal.
7. Les esuales uomplcran les uondcucons següenis:
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a) Les esuales qte sericsqten d'aliernatia de pas a tna rampa o a tn scsiema aliernatt scitai en
l'itnerari per a vianants accessible, hatran de scitar-se uonfronianis o pròxcmes a aqtesis.
b) Exuepuconalmeni, podran ser uorbes, en aqtesi uas uomplcran les uondcucons espeucfuades en el CTE.
u) Els espacs excsienis d'alitra cnfercor a 2,20 m soia les esuales hatran d'esiar proiegcis; aqtesia
proieuuci podrà maiercalcizar-se dcsposani elemenis fxos qte hc resircngcsqten l'auués c en permeien
la deieuuci pels basions de persones amb dcsuapauciai icstal.
d) Els passamans uomplcran les uondcucons de l'artule 31, paràgraf 6.
e) Sc s'cnsial·len pclois o cndcuadors lltmcnosos en la uonirapeija, aqtesis hatran d'esiar enuasiais, sense
uelles nc regrtcxos.
f) Les esualcnaies uomplcran la uondcuci següeni: longcitd peijada = n x 0,63 + 0,29 (m), seni n tn
nombre enier cgtal o menor a 3; la dcmensci de la uonirapeija no podrà ser stpercor a 0,16 m.
8. Els ascensors accessibles uomplcran les uondcucons següenis:
a) En els aspeuies no regtlais per l'OM s'obseriarà el qte es dcsposa en la norma UNE-EN 81-70:2018
Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d'ascensors. Aplicacions partculars per als
ascensors de les persones iue l’utlitzen. Part 70: Accessibilitat als ascensors de persones, incloent-hi
persones amb discapacitat.
b) El uolor de les pories o almenys del set maru exiercor tndrà uonirasi uromàtu amb l'eniorn.
u) Les pories seran parucalmeni iransparenis, de manera qte permeien el uoniauie icstal amb l'exiercor,
seni reuomanable tna stperfuce míncma de 0,10 m d'ample per 1,40 m d'ali, scitada a 0,40 m del sòl.
d) Els ascensors accessibles se senyalcizaran mcijançani el Símbol Internacional d'Accessibilitat, SIA, c
uompiaran amb cndcuauci en Braclle c aràbcu en ali rellet a tna alitra enire 0,80 c 1,20 m, del número
de plania en el branual drei en senti ecxcda de la uabcna.
9. Els uorredors rodanis c les esuales meuàncqtes, en els aspeuies no regtlais per l'OM, uomplcran el qte es
dcsposa en la norma UNE EN 115-1:2018 Seguretat d'escales mecàniiues i corredors rodants. Part 1:
Construcció i instal·lació.
Secció 4a. Encreuaments entre itneraris per a vianants i itneraris vehiculars
Artule 29. Condicions generals dels punts d'encreuament en l'itnerari per a vianants.
1. Els ptnis d'enuretameni enire ctnerarcs per a icananis c ctnerarcs iehcutlars uomplcran les uondcucons
esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en el preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les
esiablcdes en l'OM.
2. Els gtals per a icananis uomplcran les uondcucons següenis:
a) No es dcsposaran en angles o xamfrans, ja qte poi cndtcr les persones amb uegtesa a iraiessar el
uarrer en dcagonal.
b) S'eiciarà qte es prodtïsqten bassals en els gtals per a icananis c es realcizaran operaucons de
maniencmeni per a permeire el irànsci de icananis de forma esiable c segtra.
3. Els passos de icananis uomplcran les uondcucons següenis:
a) Podrà eleiar-se el pas de icananis en ioia la seta stperfuce al nciell de les ioreres mcijançani
redtuiors de ielouciai, de tpts irapezocdal, de les uarauierístqtes esiablcdes en la legcslauci per a la
cnsial·lauci de redtuiors de ielouciai c bandes iransiersals en uarreieres (maiercals, geomeirca,
drenaige, eiu.).
b) Les marqtes icàrces reuiangtlars del pas de icananis s'ajtsiaran al qte es dcsposa en el reglameni
general de ucrutlauci, c seran antllcsuanis c refleuiores.
4. Els passos per a icananis a dcfereni nciell, scgten eleiais o stbierrancs, hatran de uomplcr els reqtcscis
següenis:
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a) Les esuales dels passos de icananis eleiais c stbierrancs hatran de uomplemeniar-se amb rampes o
ascensors accessibles.
b) L'amplàrca de pas llctre d'obsiaules serà uom a míncm d'1,80 m en els passos per a icananis eleiais c de
2,40 m en els passos stbierrancs.
u) L'alitra llctre en passos stbierrancs serà uom a míncm de 2,50 m.
d) Hatrà de resoldre's l'esuolameni de l'acgta eiciani-se les posscbles embassades c es realcizaran
operaucons de maniencmeni per a permeire el irànsci de icananis de forma esiable c segtra.
e) Els passos stbierrancs dcsposaran de mcijans qte garantsqten permanenimeni la seta cl·ltmcnauci.
5. Les clleies dcsposaran dels elemenis neuessarcs per a la seta senyalcizauci c proieuuci enfroni del irànsci de
iehcules; en les clleies en qtè, per no dcsposar d'espac stfuceni per a cnsercr els dos gtals per a icananis, ualga
bacxar el set nciell, la longcitd míncma en el senti de la marxa serà d'1,80 m.
6. En la regtlauci dels semàfors, els uàlutls preucsos per a esiablcr els ucules de pas es realcizaran des del stpòsci
d'tna ielouciai màxcma de pas per a les persones icananis de 0,5 m/s, c 5 segons més de reauuci a l'cncuc de la
marxa.

Secció 5a. Urbanització de fronts de parcel·la
Artule 30. Condicions generals dels fronts de parcel·la.
Els fronis de paruel·la uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM.
Secció 6a. Mobclcarc trbà
Artule 31. Condicions generals del mobiliari urbà.
1. S'enién per mobclcarc trbà el uonjtni d'elemenis excsienis en els espacs públcus trbancizais c àrees d'ús per a
icananis, la modcfuauci o irasllai del qtal no genera alieraucons stbsianucals, ials uom bancs accessibles, fonts
d'aigua potable, papereres accessibles, eiu.
2. El mobclcarc trbà uomplcrà les uondcucons esiablcdes en l'OM c, a més, les uarauierístqtes esiablcdes en el
preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les esiablcdes en l'OM.
3. En relauci al set dcsseny, els elemenis de mobclcarc hatran de ser fàuclmeni deieuiables per uonirasi de uolor
amb el set eniorn, c no preseniaran stperfuces qte ptgten prodtcr enllternamenis. Els elemenis d'ornameni
públcu, uom a fonis, làmcnes d'acgta, obres artstqtes, eiu., se senyalcizaran en el perímeire a nciell del sòl,
mcijançani paviment tàctl indicador d'advertment o elemenis qte en permeien la deieuuci, eiciani qte les
persones amb dcsuapauciai icstal uacgten, eniropessen o ucrutlen sobre ells.
4. En el uas qte el mobclcarc trbà cnuloga icdres, aqtesis hatran de uomplcr les uondcucons de segtreiai enfroni
del rcsu d'cmpauie amb elemenis fràgcls c elemenis cnstfucenimeni perueptbles, esiablcdes en el CTE.
5. Les fonts d'aigua potable dcsposaran de meuancsmes d'auuconameni scitais a tna alitra uompresa enire
0,80 m c 0,90 m, c de manera qte no excstsqten obsiaules o iores per a auuedcr-hc. La zona d'aproxcmauci a la
foni serà horcizonial.
6. Els elements de protecció al vianant uomplcran les uondcucons següenis:
a) S'assegtrarà la deieuuci de les baranes a tna alitra míncma de 0,15 m mestrais des del nciell del sòl,
per a acxò podrà dcsposar-se tna barra o sòuol cnfercor.
b) Sc esuat, la prolongauci dels passamans d'esuales c rampes d'almenys 30 um en horcizonial més enllà
del fnal de uada iram, per al stpori de les persones amb mobclciai redtïda c l’adiertmeni iàutl de les
persones amb dcsuapauciai icstal, no eniacrà iransiersalmeni l'itnerari per a vianants accessible, c el
23 de 39. 42

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

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

set dcsseny lcmciarà el rcsu qte la roba s'enganxe, per exemple, mcijançani la seta remaiada uap aiall o
prolongauci fns al sòl, almenys en les bandes qte no estgten al uosiai de pareis.
7. Els elemenis d'cl·ltmcnauci aporiaran el nciell d'cl·ltmcnauci esiablci en la reglameniauci espeuífua per a
cnsial·laucons d'enlltmenai exiercor als parus c jardcns (icals prcnucpals, ials uom auuessos al paru o jardí, els sets
passejos c glorceies, àrees d'esiada c esuales, qte estgten oberis al públcu dtrani les hores nouitrnes), les
rampes, les esuales, els passos de icananis, c els passos per a icananis eleiais o stbierrancs.
8. Els iatlells d'aienuci al públcu uomplcran les uondcucons següenis:
a) Els qtcosuos c llous uomerucals scitais en les àrees d'ús per a icananis qte ofercsqten iatlells d'aienuci
al públcu, uompiaran amb tn espac llctre cnfercor al pla de ireball qte permeia l'aproxcmauci d'tna
persona en uadcra de rodes, amb tn espac míncm de 0,80 m d'ample, de 0,70 m a 0,75 m d'alitra c 0,50
m de proftndciai.
b) La seta tbcuauci permeirà l'auués des de l'itnerari per a vianants accessible c cnulotrà tna àrea d'ús
fronial llctre d'obsiaules en la qtal ptga cnsurctre's tn uerule d’1,50 m de dcàmeire sense eniacr
l'itnerari per a vianants accessible.
9. Les cabines de lavabo públic accessibles, exuepie les uabcnes sanciàrces mòbcls, uomplcran les uondcucons
següenis:
a) Les pories de les uabcnes hatran de decxar tna banda llctre en la pari cnfercor c tna alira en la stpercor,
posscbclciani tna uomtncuauci icstal en uas d'emergènuca; és auonsellable qte excstsua senyalització
tàctl llctre-outpai sobre el trador.
b) El laiabo dcsposarà d'tn espac llctre cnfercor d'alitra míncma de 0,70 m c proftndciai míncma 0,50 m.
u) L'espcll, en uas d'excstr, es uol·louarà de manera qte el uaniell cnfercor qtede a tna alitra màxcma de
0,90 m, o bé serà orceniable, almenys fns a 10° sobre la iertual.
d) El iàier dcsposarà en iois dos uosiais d'espac de iransferènuca laieral d'amplàrca míncma 0,80 m, amb
tn fons míncm de 0,75 m fns a la iora fronial de l'aparell, c espac llctre de 0,80 m de dcàmeire daiani
del iàier.
e) Qtan s'cnsial·len baierces d'trcnarcs de més de ucnu tnciais, almenys en tn, l'alitra de la iora esiarà
uompresa enire 30 c 40 um.
f) Les barres de stpori seran de seuuci preferenimeni ucrutlar de 30-40 mm de dcàmeire c esiaran
separades de la parei enire 45 c 55 mm; les barres de stpori del iàier esiaran separades enire sc enire
65 c 70 um.
g) L'alitra d'ús de meuancsmes c auuessorcs esiarà uompresa enire 0,70 c 1,20 m.
h) Es dcsposarà senyalcizauci lltmcnosa d'emergènuca a l'cniercor de les uabcnes.
c) El ialor de rescsiènuca al llcsuameni del paicmeni esiarà uomprès enire 35 c 45, deiermcnai segons la
norma UNE-ENV 12633:2003.
j) Les uabcnes sanciàrces mòbcls uomplcran les uondcucons esiablcdes en la norma UNE EN 16194:2012.

Secció 7a. Elements vinculats al transport
Artule 32. Condicions dels elements vinculats al transport.
1. Els elemenis icnutlais al iranspori, uom les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat
reduïda, parades i mariuesines d'espera del transport públic, eiu., uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM
c en les normes seuiorcals referenis a l'auuesscbclciai en el scsiema de iranspori. A més, s'hatran de uomplcr les
uarauierístqtes esiablcdes en el preseni artule qte sin uomplemeniàrces a les esiablcdes en l'OM.
2. Les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda es loualcizaran, scga en stperfuce
o stbierrànces, el més a prop posscble dels edcfucs d'cnierès públcu, acxí uom dels uenires de ireball o esitdc c
domcuclc de les persones amb dcsuapauciai. Les plaues en línca, a més dcsposaran d'tna zona d'aproxcmauci c
iransferènuca, paral·lela c al maiecx nciell qte la plaça d'aparuameni d'ample 1,20 m (ieget fgtra 6).
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Fcgtra 6. Exemple de posscble uonfgtrauci de plaues en línca
Les zones d'aproxcmauci c iransferènuca dcsposaran de senyalcizauci horcizonial dcferenucada de la senyalcizauci
de la plaça.
3. Els carrils reservats al trànsit de bicicletes es dcsposaran en la ualçada.
Secció 8a. Obres i intervencions en la via pública
Artule 33. Condicions generals de les obres i intervencions en la via pública.
Les obres c cnierienucons en la ica públcua uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM per a garantr les
uondcucons generals d'auuesscbclciai c segtreiai de les persones en els ctnerarcs per a icananis, relaties a la
senyalcizauci, dcsposcuci sc esuat d'ctnerarcs aliernatts per a icananis, delcmciauci de zona d'obres, eiu.
Secció 9a. Comunicació i senyalització
Artule 34. Condcucons generals de la uomtncuauci c senyalcizauci.
1. Amb la fnalciai de fauclciar l'auués c la ttlcizauci cndependeni, no-dcsurcmcnaiòrca c segtra dels eniorns,
aqtesis se senyalcizaran c dcssenyaran amb els urciercs de dcsseny per a ioies les persones, uonforme a les
uondcucons esiablcdes en l'OM c, a més, el qte s'esiablecx en el preseni artule qte uomplemenia a les
uarauierístqtes esiablcdes en l'OM.
2. El paviment tàctl indicador, d'adiertmeni c dcreuuconal, uomplcrà el qte s'esiablecx en l'OM c la resia de
uarauierístqtes cndcuades per la norma UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
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Capíiol II
Auuesscbclciai en els espacs públcus naitrals

Secció 1a. Disposicions generals
Artule 35. Àmbit d'aplicació.
L'àmbci d'aplcuauci d'aqtesi uapíiol esià uonstitïi pels espacs públcus naitrals amb cnfraesirtuitra per a l'auués
de icscianis, bé scgten de titlarciai públcua o prciada.
Artule 36. Condicions generals.
1. En el preseni uapíiol s'esiablecxen les uondcucons d'auuesscbclciai per als espacs públcus naitrals a f d'cniegrar
els espacs de major ialor ambcenial, pacsaigístu c utlitral del ierrciorc, uom sin els espais naturals protegits,
mcijançani ctnerarcs qte propcucen la mcllora de la qtalciai de icda de les persones, el respeuie dels elemenis
utlitrals, la iopografa, la iegeiauci c la fatna, acxí uom la uorreuia icstalcizauci del pacsaige c l'auués de forma
no-dcsurcmcnaiòrca a l'eniorn naitral.
A tiol entnucatt, els espais naturals protegits, segons la legcslauci seuiorcal icgeni, poden esiar cnulosos en
tna de les següenis uaiegorces:
a) Parus naitrals.
b) Reseries naitrals.
u) Montmenis naitrals.
d) Pacsaiges proiegcis.
e) Paraiges naitrals mtncucpals.
f) Zones htmcdes uaialogades.
g) Espacs proiegcis de la Xarxa Naitra 2000.
2. En la redauuci c aplcuauci dels plans d’auuesscbclciai dels espacs públcus naitrals es tndran en uompie els
aspeuies següenis:
a) Es realcizarà tna anàlcsc ièuncua de la scitauci auital d'auuesscbclciai de l'espac naitral, acxí uom tn
esitdc de la icabclciai ièuncua, euonòmcua c de ialorauci de l'cmpauie ambcenial de les dcferenis zones
de l'espac naitral, perqtè ptgten ser ttlcizades per ioies les persones. En relauci amb la ialorauci de
l'cmpauie ambcenial en els espais naturals protegits, s'esiarà al qte es dcsposa en els cnsirtmenis de
Plancfuauci c Gesti.
b) Es desenioltparà tna proposia c tna plancfuauci d'auitaucons de mcllora de l'auuesscbclciai de l'espac
naitral basades en l'anàlcsc ièuncua c en l'esitdc de icabclciai preics, qte hatran de ser uompatbles amb
la preseriauci dels espacs naitrals. En relauci amb els espais naturals protegits, s'hatrà de uompiar
amb cnforme de uompatbclciai faiorable emès per l'òrgan uompeieni de l'espac naitral.
u) Una iegada cmplaniades les soltucons, se’n iercfuarà l'efuàuca c, sc esuat, es plancfuaran auucons de
mcllora; en qtalseiol uas l'òrgan gesior plancfuarà c realcizarà les operaucons de maniencmeni de
l'auuesscbclciai c segtreiai dels espacs.
Seuuci 2a. Auués a l'espac naitral
Artule 37. Condicions dels espais i elements en l'accés a l'espai natural.
1. Els aparuamenis uompiaran amb plaues reseriades per a persones amb mobclciai redtïda, qte uomplcran les
uondcucons referenis a la doiauci, les dcmenscons c la senyalcizauci esiablcdes en els artules 32 c 34.
L'aparuameni se scitarà pròxcm a l'edcfuc d'ús públcu o a l'cncuc de l'itnerari accessible dins de l'espai natural,
preferenimeni a tna dcsiànuca no stpercor a 100 m. Les parades de iranspori públcu uomplcran les uondcucons
esiablcdes en l'artule 32.
2. Els edcfucs en els qtals es desenioltpen auticiais d'ús públcu, ials uom esiablcmenis d'alloijameni itrístu c
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resiatrauci, uenires reureatts, esportts, eiu., c les setes cnsial·laucons seran auuesscbles uonforme a les
uondcucons esiablcdes en el tiol I del preseni deurei c en el CTE. Acxí maiecx, esiaran uomtncuais enire sc c amb
les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda c les parades i mariuesines d'espera
del transport públic, almenys a iraiés d'itnerari per a vianants accessible.
3. Des de les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda c les parades i
mariuesines d'espera del transport públic fns a l'cncuc de l'itnerari accessible dins de l'espai natural, excstrà tn
itnerari per a vianants accessible. Sc és icable segons el grat de proieuuci, l'ctnerarc se senyalcizarà amb tna
franja de paviment tàctl indicador direccional, amb uonirasi icstal, d'tna amplàrca de 0,40 m, uol·louada en
senti longcitdcnal a la dcreuuci del irànsci per a les persones icananis.
4. En l'auués a l'espac naitral es dcsposaran panells amb cnformauci sobre la tbcuauci dels itneraris accessibles
dins de l'espai natural, acxí uom la dels ptnis d'cnierès auuesscbles. Els panells cnformatts es dcssenyaran
segtcni els esiàndards de les normes ièuncqtes uorresponenis, en partutlar, de la norma UNE 170002:2009.
Aqtesis elemenis no eniacran l'itnerari per a vianants accessible.
Secció 3a. Itnerari accessible dins de l'espai natural
Artule 38. Condicions de l'itnerari accessible dins de l'espai natural.
1. Sc és icable, segons el Pla d'auuesscbclciai, es dcsposarà almenys tn itnerari accessible dins de l'espai natural.
2. S'enién per itnerari accessible dins de l'espai natural, cnulosos els ponis c passarel·les, el qte uomplecx les
uondcucons següenis:
a) Preferenimeni es dcsposarà tn ctnerarc de iraçai ucrutlar, uontnt c amb icstals ulares per a afaiorcr
l'orceniauci de les persones; per a esutrçar dcsiànuces c fauclciar el reiorn al ptni de partda podran
dcsposar-se ctnerarcs seutndarcs qte permeien el gatdc de zones cniermèdces.
b) L'cncuc dels ctnerarcs auuesscbles se senyalcizarà uonforme al qte s'esiablecx en l'artule 43.
u) En ioi el set desenioltpameni, l'ctnerarc possecrà tna amplàrca llctre de pas preferenimeni no
cnfercor a 1,80 m c uom a míncm cgtal a 1,20 m; en el uas d'ctnerarcs d'amplàrca cnfercor a 1,50 m es
dcsposaran zones d'enuretameni c mancobra uada 25 m uom a màxcm de dcmenscons míncmes 1,80 x
2,00 m (amplàrca x proftndciai); exuepuconalmeni, daiani cmposscbclciai fscua, es permeiran
esirenycmenis ptnitals, sempre qte l'amplàrca llctre de pas restliani no scga cnfercor a 0,90 m.
d) En ioi el set desenioltpameni possecrà tna alitra llctre de pas no cnfercor a 2,20 m; no s'admeiran
elemenis sortnis qtan es projeuien més de 0,15 m en l'àmbci de l'ctnerarc auuesscble sense esiar
senyalcizais c, en ioi uas, sc la seta projeuuci és menor de 0,15 m, qtan ptgten stposar percll per la
seta forma o tbcuauci per a les persones icananis.
e) No preseniarà esuales nc graons aïllais.
f) El paicmeni de l'ctnerarc auuesscble uomplcrà les uondcucons esiablcdes en l'artule 40.
g) El pendeni iransiersal màxcm serà del 2%. Acxí maiecx, el pla del sòl dcsposarà del pendeni míncm
neuessarc per a fauclciar l'eiautauci d'acgües plticals.
h) El pendeni longcitdcnal màxcm serà del 6%, els plans cnulcnais destnais a saliar cnulcnaucons stpercors
es uonscderen rampes c uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'artule 40; sc el pendeni de l'ctnerarc és
stpercor al 4%, s'hatran de dcsposar plans qte no stperen el pendeni del 4% uada 25 m, del maiecx
ample qte l'ctnerarc, c tna proftndciai míncma de 2,00 m.
c) Es dcsposaran àrees de desuans al llarg de l'ctnerarc preferenimeni a cnierials no stpercors a 100 m,
exuepie en aqtelles zones en les qtals no scga uonienceni uol·louar mobclcarc per la seta fragclciai o
itlnerabclciai; les àrees de desuans uomplcran les uondcucons següenis: se scitaran de manera qte
s'aprofie l'ombra naitral de l'eniorn pròxcm o dcsposaran d'elemenis de proieuuci solar; dcsposaran
uom a míncm, d’tn banc accessible per uada agrtpauci c, en ioi uas, d'tna tnciai de uada ucnu banus o
frauuci, qte retncsua les uarauierístqtes esiablcdes en l'artule 41; a més, en uada agrtpauci de banus
es dcsposarà uom a míncm d'tn stpori csqtcàtu; el paicmeni uomplcrà les uondcucons esiablcdes en
l'artule 40.
j) Es dcsposaran baranes en els desnciells amb tna dcferènuca de uoia de més de 0,55 m, les qtals
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uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'artule 41; sc excsiecx tn desnciell stpercor a 10 um enire
l'ctnerarc c les zones uontgües, es dcsposarà tn sòuol a banda c banda de 10 um d'alitra.

Secció 4a. Àrees d'estada
Artule 39. Condicions de les àrees d'estada.
1. Les àrees d'esiada en l’espac naitral sin aqtelles àrees on es desenioltpen auticiais de tpts reureatt o
cnierpreiatt en les qtals les persones romanen dtrani ueri iemps, ials uom mcradors, obseriaiorcs d'ancmals,
àrees reureaties, plaiges c pcsucnes naitrals o àrees de pesua c àrees d'auampada. Les àrees d’esiada a les
qtals es ptga arrcbar de forma auuesscble, segons el pla d’auuesscbclciai, uomplcran amb les uondcucons per a ser
auuesscbles, desurcies en els apariais següenis.
2. Es dcsposarà del nombre de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda qte esiablecx l'OM, acxí
uom d'tn scsiema qte fauclcie l'auuesscbclciai de persones amb dcsuapauciai atdctia en les àrees d'esiada on es
realcizen auticiais qte reqtercsqten la presènuca de persones espeuiadores.
3. Els mcradors auuesscbles uomplcran les uondcucons següenis:
a) La seta stperfuce tndrà tn pendeni no stpercor al 2% en qtalseiol de les setes dcreuucons c esiarà
enrasada amb l'auués.
b) Dcsposaran d'tna àrea llctre d'obsiaules on ptga cnsurctre's tn uerule de dcàmeire 1,50 m; excstrà tn
espac d'almenys 0,90 x 1,20 m scitai froni o paral·lel al ptni de icstalcizauci, on ptga scitar-se tna
persona tstàrca de uadcra de rodes.
u) Es dcsposaran baranes segons el qte s'esiablecx en l'artule 41; aqtesis elemenis de proieuuci no
cmpedcran les icsies a persones en uadcra de rodes c persones de bacxa alçada, per a acxò no han
d'excstr paramenis iertuals opaus d'alitra stpercor a 0,80 m.
d) Inulotran uom a míncm tn banc accessible c tn stpori csqtcàtu, per uada agrtpauci de banus.
4. Els obseriaiorcs auuesscbles d'ancmals uomplcran les uondcucons següenis, a més de les uorresponenis
esiablcdes en el uapíiol II del tiol I per a l'edcfuauci:
a) Inulotran fnesires o btcis auuesscbles qte permeien l'obseriauci a persones tstàrces de uadcra de
rodes o de bacxa alçada, per a acxò la pari cnfercor de les fnesires esiarà a tna alitra no stpercor a
0,95 m c l'alitra de les fnesires d'obseriauci serà de 30 um uom a míncm.
b) Sc les fnesires dcsposen d'ampcis o uariel·les, aqtesies uompiaran amb tn espac llctre cnfercor qte
permeia l'aproxcmauci d'tna persona en uadcra de rodes, amb tn espac míncm de 0,80 m d'ample, de
0,70 m a 0,75 m d'alitra, c de 0,50 m de proftndciai.
5. Les àrees reureaties auuesscbles destnades a menjar a l'acre llctre uomplcran les uondcucons següenis:
a) Inulotran bancs accessibles, almenys, tn per uada agrtpauci. Acxí maiecx, esiaran doiades de
papereres c uoniencdors per a dcpòsci c reuollcda de rescdts qte uomplcran les uondcucons d'auuesscbclciai
regtlades en els artules uorresponenis.
b) Compiaran amb tna taula accessible per uada ucnu o frauuci, uonneuiada amb l'auués mcijançani tn
ctnerarc auuesscble; les taules accessibles tndran tna amplàrca de 0,80 m uom a míncm, tna alitra de
0,80 m uom a màxcm, c tn espac llctre cnfercor de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alitra × amplàrca × fons), uom a
míncm; es decxaran dciersos espacs llctres sense banu, d'amplàrca míncma 0,80 m uadasutn, qte
permeien l'agrtpauci de dcierses persones tstàrces de uadcra de rodes, c es dcsposaran sobre tna
stperfuce anciellada qte es prolongte almenys 1,50 m per uada uosiai de la iatla.
u) L'amplàrca llctre de pas míncma enire elemenis fxos serà almenys de 0,90 m.
d) Es preietrà l'excsiènuca de zones d'ombra, espeucalmeni en eniorns amb fori assolellameni.
e) En el uas d'excsiènuca de laiabos públcus, aqtesis dcsposaran de uabcnes auuesscbles.
6. Les plaiges c pcsucnes naitrals auuesscbles uomplcran les uondcucons següenis:
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a) Compiaran amb almenys tn punt accessible qte hatrà de uomplcr les uondcucons esiablcdes en l'artule
27 en el uas de plaiges naitrals, c les uondcucons d'aqtesi artule qte scgten prouedenis en el uas de
pcsucnes naitrals.
b) S'auuedcrà al punt accessible a iraiés d'tn itnerari accessible dins de l'espai natural.
7. Les àrees de pesua amb uanya auuesscbles en tn moll o en tna plaiaforma sobre l'acgta uomplcran les
uondcucons següenis:
a) Dcsposaran uom a míncm d'tna plaça auuesscble per uada dos llous de pesua, de dcmenscons 1,20 m
d'amplàrca per 1,50 m de proftndciai. Es dcsposarà d'tn espac per a gcr de dcàmeire 1,50 m llctre
d'obsiaules.
b) Les plaues auuesscbles uompiaran amb tn ampci d'alitra uompresa enire 0,80 m c 0,85 m amb
reposabraços, c en uas de dcsposar stpori csqtcàtu aqtesi uompiarà amb tn ampci d’1,05 m d'alitra
amb reposabraços.
u) En els uosiais oberis dcsposaran de baranes c tn sòuol de 10 um d'alitra.
8. Les àrees d'auampada auuesscbles dcsposaran uom a míncm de dos emplaçamenis d'auampada auuesscbles
per uada àrea. Els emplaçamenis d'auampada auuesscbles uomplcran les uondcucons següenis:
a) L'espac icial uonformai al set al ioliani esiarà scitai sobre tna stperfuce llctre d'obsiaules, esiable c
anciellada.
b) Les setes àrees reureaties c elemenis de mobclcarc seran auuesscbles.
u) L'àrea d'acxeuameni de les iendes de uampanya esiarà scitai sobre ierreny pla c esiable, c serà adjaueni
a les stperfuces fermes.
d) L'amplàrca llctre de pas enire elemenis fxos serà de 0,90 m.
9. El paicmeni de les àrees d'esiada, sc esuat, uomplcrà les uondcucons esiablcdes en l'artule 40.

Secció 5a. Elements d'urbanització
Artule 40. Condicions dels elements d'urbanització.
1. El paicmeni de l'itnerari accessible dins de l'espai natural c de les esuales c rampes s'ajtsiarà a l'eniorn
naitral c serà dtr, esiable c sense peues nc elemenis solis, c senscblemeni regtlar. En la mestra qte scga
posscble, serà antllcsuani en seu c en mtllai. La seta uol·louauci c maniencmeni assegtrarà la seta uontntïiai c
la cnexcsiènuca de regrtcxos autsais, acxí uom el pendeni neuessarc per a l'eiautauci de les acgües.
2. Les rampes scitades en els auuessos als edcfucs uomplcran les uondcucons esiablcdes en el CTE. Les rampes
scitades en l'auués a l'espac naitral c dcns de l'espac naitral, uomplcran preferenimeni les uondcucons esiablcdes
en l'OM c el qte es dcsposa en l'artule 28 de la preseni dcsposcuci, c qtan no scga posscble uomplcr les
uondcucons esiablcdes en l'OM per als pendenis c dcmenscons, almenys es uomplcran les següenis:
a) El pendeni longcitdcnal màxcm podrà ser del 12% per a irams de longcitd fns a 3 m, c del 10% per a
irams de longcitd fns a 6 m.
b) L'amplàrca llctre de pas podrà ser d'almenys 1,20 m, la proftndciai míncma de replà d’1,50 m c la
proftndciai míncma de l'espac llctre d'obsiaules a l'cncuc c al fnal de la rampa podrà ser d’1,20 m.
3. Les esuales scitades en els auuessos a edcfucs uomplcran les uondcucons esiablcdes en el CTE. Les esuales
scitades en l'auués a l'espac naitral c dcns de l'espac naitral uomplcran les uondcucons esiablcdes en l'OM c el qte
es dcsposa en l'artule 28 de la preseni dcsposcuci.
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Secció 6a. Mobiliari
Artule 41. Condicions del mobiliari.
1. En general, els elemenis de mobclcarc s'cniegraran amb l'eniorn naitral.
2. Els bancs accessibles, les papereres accessibles, les fonts d'aigua potable, els iatlells d'aienuci al públcu, les
cabines de lavabo públic accessibles c els elements de senyalització uomplcran les uondcucons esiablcdes en
l'artule 31.
3. Els stporis csqtcàtus tndran tna alitra de stpori sobre el sòl de 0,70 a 0,75 m c tna amplàrca míncma de
0,40 m.
4. S'ttlcizaran baranes per a lcmciar el rcsu qte les persones patsqten uacgtdes al uosiai dels desnciells amb
tna dcferènuca de uoia de més de 0,55 m, amb les uarauierístqtes següenis:
a) Tcndran tna alitra míncma de 0,90 m. L'alitra es mestrarà iertualmeni des del nciell del sòl. En el uas
de les esuales, l'alitra de les baranes es mestrarà des de la línca cnulcnada defncda pels ièriexs dels
graons fns al límci stpercor d'aqtesies.
b) Seran esiables, rígcdes c esiaran foriameni fxades.
5. Els passamans es dcssenyaran segons els urciercs següenis:
a) Tcndran tna seuuci de dcsseny ergonòmcu, preferenimeni amb tn ample d'agafada de 4,5 um c 5 um de
dcàmeire. En uap uas dcsposaran de uanis icts.
b) Esiaran separais del parameni iertual almenys 4 um, el scsiema de stbjeuuci serà ferma c no hatrà
d'cnierfercr el pas uontnt de la mà en ioi el set desenioltpameni.
u) S'cnsial·laran passamans dobles en rampes c esuales, l'alitra de les qtals de uol·louauci esiarà
uompresa, en el passamà stpercor, enire 0,95 c 1,05 m, c en l'cnfercor enire 0,65 c 0,75 m. En el uas de
les rampes, l'alitra dels passamans es mestrarà des de qtalseiol ptni del pla cnulcnai, c en el uas de
les esuales, es mestrarà des de qtalseiol ptni de la línca cnulcnada defncda pels ièriexs dels graons.
d) Els passamans no eniacran iransiersalmeni l'ctnerarc, hatran d'esiar remaiais uap aiall, prolongais
fns al sòl o dcssenyais de manera qte s'eicien enganxamenis.
e) Qtan tna rampa o esuala fxa tnga tn ample stpercor a 4,00 m, dcsposarà de passamà doble ueniral.
6. Els ielesuopcs ierresires esiaran uol·louais sobre tna stperfuce ferma, anciellada c antllcsuani en seu c mtllai;
tndran tn espac llctre cnfercor de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alitra × amplàrca × fons), uom a míncm; esiaran doiais
d'tna mcra scitada a tna alitra de 0,90 a 1,10 m per a persones en uadcra de rodes c persones de bacxa alçada.

Secció 7a. Espais i elements vinculats al transport
Artule 42. Condicions dels espais i elements vinculats al transport.
1. Els espacs icnutlais al iranspori a l'cniercor de l'espac naitral, ials uom embaruadors, cnsial·laucons eqüesires,
eiu., als qtals es ptga arrcbar de forma auuesscble, uompiaran amb les uondcucons per a ser auuesscbles,
desurcies en els apariais següenis. Acxí maiecx, el paicmeni uomplcrà les uondcucons esiablcdes en l'artule 40.
2. Per al iranspori aqtàtu els embaruadors auuesscbles uom a molls floianis de ftsia en zones de marea o
molls fxos en zones sense marea, uomplcran les uondcucons següenis:
a) Excstrà tn itnerari accessible dins de l'espai natural fns a l'embaruador.
b) Les passarel·les d'auués a l'embaruador uompiaran amb tna barana c sòuol de proieuuci de 10 um
d'alitra.
u) Les embaruaucons d'esbarjo garantran l'auués c ús a ioies les persones.
3. Les cnsial·laucons eqüesires amb uaialuadors o plaiaformes de iransferènuca al uaiall, dcsposaran d'tn espac
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per a gcr de dcàmeire 1,50 m llctre d'obsiaules, scitai a tna alitra uompresa enire 0,60 c 0,92 m, amb baranes,
sòuol c rampa d'auués qte uomplcsua les uondcucons esiablcdes en l'artule 28.
4. Els mcijans de iranspori per a auuedcr a zones d'espeucal cnierès, uom iehcules moiorcizais ierresires
(esuúiers, iehcules ioi ierreny, xcuoieis irens, eiu.), o aercs (uom a ielefèrcus), seran auuesscbles c retncran les
uarauierístqtes de segtreiai esiablcdes en la seta reglameniauci espeuífua.

Secció 8a. Senyalització i comunicació sensorial
Artule 43. Senyalització.
1. Esiaran cdentfuais amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat, SIA, els auuessos, els itneraris per a
vianants accessibles, els itneraris accessibles dins de l'espai natural, les àrees d'esiada auuesscbles (mcradors,
obseriaiorcs d'ancmals, àrees reureaties, plaiges c pcsucnes naitrals, àrees de pesua c àrees d'auampada) c els
espacs icnutlais al iranspori auuesscbles.
2. En l'cncuc dels itneraris accessibles dins de l'espai natural es dcsposaran elemenis amb cnformauci sobre les
setes uarauierístqtes, almenys sobre les següenis:
a)
b)
u)
d)
e)

Tcpts de reuorregti (anada c iornada, ucrutlar o iraiessca).
Pendeni.
Longcitd.
Temps mcijà de reuorregti.
Dcsiànuca enire àrees de desuans c els elemenis de mobclcarc auuesscbles dcsposais al llarg del set
desenioltpameni (fonts d'aigua potable, cabines de lavabo públic accessibles, eiu.).

3. Per a afaiorcr l'orceniauci, en els ptnis d'enuretameni dels ctnerarcs es dcsposaran senyals dcreuuconals. Un
urcierc per al iraçai dels ctnerarcs serca loualcizar-los al uosiai de utrsos d'acgta, planies aromàtqtes, eiu., qte
permeien la cdentfuauci de l'ctnerarc mcijançani sons c olors. Acxí maiecx, la dcsposcuci dels enuretamenis al
uosiai de fies naitrals (arbres o formaucons rouoses scngtlars), reforça la cdentfuauci icstal.
4. Se senyalcizaran aqtells ctnerarcs qte no sin auuesscbles per a eiciar reuorregtis cnneuessarcs o scitaucons
de percll.
5. Els elements de senyalització dels ctnerarcs es uol·louaran perpendcutlarmeni al senti de la marxa, de
manera qte no qteden outlis per uap elemeni nc obsiautlcizen icsies.
6. Els elements de senyalització uomplcran el qte es dcsposa en l'artule 34. La cnformauci sobre l'espac naitral
es dcsposarà en formais auuesscbles aliernatts. Preferenimeni s'cnulotran mapes en rellet c senyalcizauci de
forma recierada c en formai de fàucl leuitra c uomprensci, per a fauclciar la cnformauci c orceniauci a persones
amb dcsuapauciai uognctia. Els mapes en rellet es dcssenyaran amb uonirasi icstal c iàutl, c en uas de uompiar
amb llegenda, aqtesia serà auuesscble mcijançani la cnuorporauci de mauro uaràuiers c Braclle.

Disposicions addicionals
Prcmera. Clàusula de no despesa.
L'aproiauci c ptblcuauci del preseni deurei no podrà tndre uap cnucdènuca en la doiauci de iois c uadasutn dels
uapíiols de despesa asscgnais a la uonsellerca c, en ioi uas, hatrà de ser aiès amb els mcijans personals c
maiercals de la uonsellerca uompeieni en la maièrca.
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Segona. Facultat de desenvolupament
Es fautlia el uonseller o uonsellera uompeieni en la maièrca per a dcuiar les dcsposcucons neuessàrces per al
desenioltpameni c aplcuauci del qte es dcsposa en aqtesi deurei, c modcfuar els Annexos I, II, III c IV.
Teruera. Comciè Tècnic d'Accessibilitat
L'Admcncsirauci Públcua uompeieni en el maru de la Llec 1/1998 de 5 de macg, de la Generalciai Valenucana,
d'Auuesscbclciai c Stpressci de Barreres Arqtcieuiòncqtes c de la Comtncuauci, uonforme als sets artules 1.u)
qte garaniecx els mcijans adeqtais de uonirol del uomplcmeni de la llec; 21.b) sobre assessorameni ièuncu a
professconals c cnstitucons per a la cmplaniauci de plans d'auitauci en auuesscbclciai; c l'ari. 29.b) c u) qtani a la
seta ftnuci d'assessorar c adopiar les mestres qte scgten neuessàrces per a auonsegtcr la fnalciai de la pròpca
llec, urearà tn Comciè Tèuncu d’Auuesscbclciai, amb represenianis de dcferenis seuiors soucals c professconals, per
a la proposcuci de mcllores normaties c l'esitdc de uasos d'ajust raonable de major uomplexciai qte es
pogteren planiejar, sense perjtdcuc de la posscbclciai d'cnstitcr tn organcsme de major entiai qte, enire
alires, cnuorpore aqtesies ftnucons. El iermcnc per a la ureauci d'aqtesi Comciè, amb el set uorresponeni
reglameni de ftnuconameni, serà de scs mesos des de la ptblcuauci del preseni deurei.
Qtaria. Modificació del Decret 151/2009 de 2 d'octubre, del Consell, pel iual s'aproven les eeigències bàsiiues
de disseny i iualitat en edificis d'habitatge i allotjament.
Es modcfqten els artules següenis del Deurei 151/2009 de 2 d'ouitbre, del Consell, pel qtal s'aproien les
excgènuces bàscqtes de dcsseny c qtalciai en edcfucs d'habciaige c alloijameni, qte qteden redauiais en els
iermes esiablcis a uontntauci:
Modcfuauci de l'artule 3, apariai 5:
5. Edcfuc per a alloijameni: és tn edcfuc en el qtal s'agrtpen dcferenis espacs qte permeien el
desenioltpameni de ioies les ftnucons htmanes cndcuades en aqtesi deurei. Aqtesis edcfucs dcsposen d'tna
pari d'espacs d'ús prciatt, qte es denomcnen tnciais d'alloijameni, c tna alira de seriecs uomtns dels
rescdenis, haieni de uomplcr el qte s'esiablecx en aqtesia dcsposcuci c en la seta normatia de
desenioltpameni. Les tnciais d'alloijameni jtniameni amb els seriecs uomtns es uonscderen ús residencial
habitatge, per ser zones destnades a alloijameni permaneni.
Modcfuauci de l'artule 12:
Artule 12. Excgènuces d'auuesscbclciai
1. Els habciaiges, els edcfucs d'habciaiges c els edcfucs per a alloijameni hatran de permeire a les persones amb
mobclciai redtïda o lcmciauci sensorcal l'auués c la ucrutlauci per ells, en els iermes c uondcucons preicsies en la
Llec 1/1998, de 5 de macg, de la Generalciai, d'Auuesscbclciai c Stpressci de Barreres Arqtcieuiòncqtes,
Urbanístqtes c de la Comtncuauci.
2. Tcndran la uonscderauci d’habciaiges auuesscbles, aqtells qte garantsqten la seta ttlcizauci atiònoma c
uòmoda per persones amb dcsuapauciai. Per a acxò, hatran de uomplcr amb les uondcucons qte, per a aqtesi
tpts d'habciaiges, expressameni c espeuífuameni, es preieten en la normatia de desenioltpameni del
preseni deurei.
Modcfuauci de l'artule 13:
Artule 13. L'auuesscbclciai als edcfucs d'habciaige c als edcfucs per a alloijameni.
1. L'enirada prcnucpal als edcfucs d'habciaige c els edcfucs per a alloijameni serà auuesscble.
2. Els edcfucs d'habciaige c els edcfucs per a alloijameni hatran de dcsposar d'asuensor o rampa en els uasos
següenis:
a) Qtan el nombre de planies qte ualga saliar des de l'enirada a l'edcfuc fns a algtn habciaige o tnciai
d'alloijameni, fira stpercor al nombre de planies qte reglameniàrcameni es deiermcne.
b) Qtan la qtantiai d'habciaiges o alloijamenis stpere el nombre qte reglameniàrcameni es deiermcne.
u) Qtan excstsqten habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes o allotjaments
accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes.
3. En els edcfucs sense oblcgauci de dcsposar d'asuensor o rampa, el projeuie hatrà de preietre, almenys
dcmensconalmeni c esirtuitralmeni, la cnsial·lauci d'tn asuensor.
4. En els edcfucs d'habciaige c en els edcfucs per a alloijameni, excstrà tn ctnerarc auuesscble mcijançani el qtal
es uomtncuarà l'auués a ioia plania (enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc, ascensor accessible o preicsci
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d'asuensor, rampa auuesscble) amb:
a) Els habciaiges c les tnciais d'alloijameni.
b) Les zones uomtnes destnades a ucrutlauci c a tsos o auticiais uol·leuties dels tstarcs.
u) Les plaues d'aparuameni.
d) Els elemenis assoucais als habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes o als allotjaments
accessibles per a usuaris de cadires de rodes, ials uom irasiers, places d'aparcament accessibles, eiu., scitais
en la maiecxa plania.
5. En els edcfucs d'habciaige exultsciameni, a l'cniercor dels habciaiges excstrà tn ctnerarc sense esuales nc
graons aïllais qte uonneuie l’enirada de l'habciaige amb tn reucnie dedcuai a la relauci, tn reucnie dedcuai a la
hcgcene personal c amb aqtells alires reucnies qte reglameniàrcameni es deiermcne. Aqtesi ctnerarc hatrà de
uomplcr les uondcucons per a ucrutlaucons uontngtdes en l'ordre de desenioltpameni d'aqtesi deurei .
6. Els espacs d'ús uol·leutt dels edcfucs per a alloijameni uomplcran el qte s'esiablecx en les dcsposcucons qte
desenioltpen la Llec 1/1998, de 5 de macg, de la Generalciai, en maièrca d'auuesscbclciai en l'edcfuauci c en els
espacs públcus.
7. En l'ordre de desenioltpameni de la preseni dcsposcuci s'expressaran les uondcucons c paràmeires el
uomplcmeni dels qtals assegtre la satsfauuci d'aqtesies excgènuces.
Ccnqtena. Modificació de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, per la iual s'aproven les condicions de disseny i iualitat, i de l'Ordre 19/2010 iue la
modifica.
1. Es modcfqten els artules següenis de l'Annex I de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 de la Consellerca de
Medc Ambceni, Acgta, Urbancsme c Habciaige, per la qtal s'aproien les uondcucons de dcsseny c qtalciai, c de
l'Ordre 19/2010 qte la modcfua, qte qteden redauiais en els iermes esiablcis a uontntauci:
Modcfuauci de l'artule 4.1.u):
“u) L'esuala de l'cniercor de l'habciaige:
Les esuales qte permeien l'auués neuessarc als espacs bàscus c als reucnies qte els uonienen, acxí uom la qte
uonneuia el garaige amb l'cniercor de l'habciaige, hatran de uomplcr les uondcucons qte s'esiablecxen en el DB
SUA del CTE.
L'alitra llctre míncma serà de 2,20 m, mestrada des de l'aresia exiercor de l'esglai fns a la uara cnfercor
del iram cmmedcaiameni stpercor, admeieni-se despenjades fns a 2,10 m, l'outpauci en plania de la qtal no
scga stpercor al 25% de la stperfuce de l'esuala.
Els replans o replanells, tndran tn ample míncm cgtal a l'ample del iram major qte hc desembarua, c tna
longcitd míncma de 0,70 m, mestrai en la línca de peijada”.
Modcfuauci de l'artule 4, apariai 2 c addcuci de l’apariai 3:
“2. En les promoucons de més de 6 habciaiges tncfamclcars, almenys el nombre d'habciaiges qte s'cndcua en la
iatla 4, hatrà de dcsposar d'enirada auuesscble, per a acxò es dcsposarà d'tn ctnerarc auuesscble qte
uomtncqte la ica públcua amb l'cniercor d'aqtesis habciaiges.
Tatla 4. Nombre d'habciaiges tncfamclcars amb enirada auuesscble.
Nombre ioial d'habciaiges
De 7 a 15
De 16 a 25
De 26 a 50
Més de 50

Nombre d'habciaiges amb enirada auuesscble
1
2
3
1 més uada 25 o frauuci

L'auués a l'habciaige tncfamclcar amb enirada auuesscble s'ha de promotre a uoia zero. No obsiani acxò, serà
admcsscble uom a màxcm tn desnciell menor o cgtal a 5 um, saliai amb tn pendeni qte no exuedcsua del 25%.
En el uas de desnciells majors s'hatran de uomplcr les uondcucons esiablcdes per a rampes auuesscbles.
3. En els edcfucs de més d'tn habciaige en els qtals scga oblcgaiòrca la cnsial·lauci d'asuensor o rampa
auuesscble, c en els habciaiges tncfamclcars qte hagen de dcsposar d'enirada auuesscble, excstrà tn ctnerarc
sense esuales nc graons aïllais a l'cniercor dels habciaiges, qte uonneuie l'enirada a l'habciaige amb: sala d'esiar
c el menjador, la utcna, tn bany c tn dormciorc (o espac de reseria per a tn dormciorc). Les pories d'aqtesis
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reucnies tndran tna amplàrca llctre de pas major o cgtal qte 0,80 m, mestrada en el maru c aporiada per no
més d'tna ftlla”.
Modcfuauci de l'artule 6:
“Artule 6. Ccrutlaucons horcizonials c iertuals.
1. En iois els edcfucs de més d'tn habciaige, els espacs uomtnciarcs de ucrutlauci uompiaran amb les
dcmenscons següenis:
a) Auués: La poria d'enirada tndrà tn btci llctre míncm de 0,90 m d'ample c 2,10 m d'ali. L'auués a l'edcfuc s'ha
de promotre a uoia zero. No obsiani acxò, serà admcsscble uom a màxcm tn desnciell menor o cgtal a 5 um
saliai amb tn pendeni qte no exuedcsua del 25%. En el uas de desnciells majors s'hatran de uomplcr les
uondcucons esiablcdes per a rampes auuesscbles.
b) Vestbtl: Alitra llctre míncma 2,30 m. Ample míncm 1,20 m.
u) Espacs de ucrutlauci: es dcsposarà d'tn ctnerarc auuesscble qte uomtncqte l'auués auuesscble en uada plania
(enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc, ascensor auuesscble o preicsci d'aqtesi, rampa auuesscble) amb:
- Els habciaiges.
- Les zones d'ús uomtnciarc.
- Els elemenis assoucais a habciaiges auuesscbles per a persones tstàrces de uadcra de rodes, ials uom irasiers,
plaues d'aparuameni auuesscbles, eiu.
L'ctnerarc auuesscble uomplcrà les uondcucons esiablcdes en el DB SUA del CTE c les següenis:
- Corredors: L'ample míncm dels uorredors serà d’1,20 m c l'alitra llctre míncma serà de 2,30 m. Es permeiran
esirenycmenis ptnitals uonforme al qte s'esiablecx en el DB SUA del CTE.
- Pories: Les pories dels ctnerarcs qte iransuirregten fns a l'cniercor de les zones d'ús uomtnciarc c fns a
l'cniercor dels habciaiges auuesscbles per a persones tstàrces de uadcra de rodes, tndran tna amplàrca de pas ≥
0,90 m, mestrada en el maru c aporiada per no més d'tna ftlla, c en la seta poscuci de màxcma oberitra
l'amplàrca llctre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplàrca redtïda pel grtcx de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories uorredcsses, amplàrca mestrada enire el maru c el uaniell de la ftlla.
- Sòls: Per a lcmciar el rcsu de llcsuameni, els sòls de les zones uomtnes de ucrutlauci tndran la ulasse de
rescsiènuca al llcsuameni excgcda als sòls dels edcfucs d'ús residencial públic en el CTE.
d) Esuales: Les esuales qte scgten pas neuessarc des de la ica públcua als habciaiges d'tn edcfuc, o als espacs
d'ús uomú, hatran de uomplcr les uondcucons esiablcdes en el DB SUA del CTE per a les escales d'ús general c, a
més, dcsposaran de uonirapeija c manuaran de bossell.
L'alitra llctre míncma de l'esuala serà de 2,20 m, mestrada des de l'aresia exiercor de l'esuali fns a la uara
cnfercor del iram cmmedcaiameni stpercor.
En el uas de replanells o replans qte sericsqten d'auués a habciaiges o louals, l'ample míncm d'aqtesis serà
d’1,20 m c la dcsiànuca míncma enire l'aresia de l'últm grai c el btci de les pories a les qtals sericsua serà de
0,40 m.
(Annex III, gràfu 5)
e) Els espacs de ucrutlauci en edcfucs de més d'tn habciaige permeiran la ucrutlauci horcizonial d'tn prcsma de
2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.
f) Rampes: Les rampes uomplcran les uondcucons esiablcdes en el DB SUA del CTE per a rampes en itneraris
accessibles.
2. L'asuensor:
a) Els edcfucs dcsposaran d'ascensor accessible o rampa auuesscble qte uomtncqte les planies d'enirada
auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no scgten d'ocupació nul·la en els uasos següenis:
- Qtan ualga saliar més dtes planies des d'algtna enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc.
- Qtan excstsqten més de 6 habciaiges en planies sense enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc.
- Qtan excstsqten habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes, en aqtesi uas l'ascensor
accessible o la rampa auuesscble les hatrà de uomtncuar a més amb les planies qte tngten elemenis assoucais
a aqtesis habciaiges o zones uomtnciàrces, ials uom irasier o plaça d'aparuameni de l'habciaige auuesscble,
sala de uomtnciai, esienedor, eiu.
b) En la resia dels uasos el projeuie ha de preietre en zones uomtnes de l'edcfuc la cnsial·lauci ftitra d'tn
ascensor accessible qte uomtncqte les planies d'enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no
scgten d'ocupació nul·la, de manera qte no scga neuessarc modcfuar la fonameniauci, l'esirtuitra, els espacs
prciatts nc les cnsial·laucons excsienis qtan s'cnsial·le l'asuensor, sc esuat. Els auuessos a l'asuensor esiaran
preicsios des dels espacs uomtns de ucrutlauci.
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u) S'afegcrà tn segon asuensor sc es uomplecx almenys tna de les uondcucons següenis:
- Sc l'alitra A és stpercor a 23,50 m.
- Sc el nombre d'habciaiges sericis per l'asuensor és stpercor a 24.
d) Almenys tn asuensor hatrà d'esiar uonneuiai amb l'itnerari accessible c uomplcrà les uondcucons esiablcdes
en el DB SUA del CTE per als ascensors accessibles.
e) Enfroni de l'ascensor accessible o a l'espac decxai en preicsci per a ells, es dcsposarà d'tn espac per a gcr de
dcàmeire 1,50 m llctre d'obsiaules”.
Modcfuauci de l'artule 10.u):
“u) Rampa
Rampa reuia: Pendeni no major del 18%, sempre qte es resolga la iranscuci enire irams de dcfereni
pendeni. En el uas qte iambé estga preicsi per a la ucrutlauci de persones, c no perianga a tn itnerari
accessible, el pendeni serà, uom a màxcm, del 16%. (Annex III gràfu 10)
Rampa uorba: Pendeni no major del 15%.
Radc de gcr míncm en l'ecx: 6,00 m.
L'ample míncm de la rampa serà de 3,00 m.
Les rampes qte sericsqten a més de 100 plaues, tndran tn ample míncm de 6,00 m, amb dos sentis de
ucrutlauci dcferenucais o excstran dtes rampes cndependenis amb tn ample míncm de 3,00 m uadasutna”.
Modcfuauci de l'artule 10.e), apariai Alitra:
“e) Dcsircbtuci cniercor
Alitra
En ioia la stperfuce del loual l'alitra lliure general mínima serà de 2,40 m, c l'alitra lliure mínima en ioi ptni
no serà cnfercor a 2,20 m, exuepie en tna franja màxcma de 0,80 m, en el fons de la plaça d'aparuameni en la
qtal es permeirà dcsmcntcr l'alitra llctre fns a 1,80 m”.
Modcfuauci de l'artule 10.g):
“g) Plaues d'aparuameni auuesscbles:
En edcfucs on scga excgcble la reseria d'habciaiges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes, uom a
urcierc general almenys es reseriarà tna plaça d'aparcament accessible per uada habciaige auuesscble.
Les places d'aparcament accessibles en baierca c en línca uomplcran el qte s'esiablecx en el CTE c, a més, les
plaues en línca dcsposaran d'tn espac d'aproxcmauci c iransferènuca laieral d'amplàrca ≥ 1,20 m, addcuconal a
l'espac posiercor. En ioies les places d'aparcament accessibles es garantrà l'auués des de la zona de
iransferènuca fns a l'enirada a l'edcfuc de forma atiònoma c segtra”.
Modcfuauci de l'artule 16:
“Artule 16. Generalciais
Els habitatges accessibles s'adeqtaran amb uaràuier general al qte s'esiablecx en el Capíiol I, edcfucs
d'habciaige, qte s'aproia per la preseni dcsposcuci, c al qte s'esiablecx en el DB SUA del CTE per als habitatges
accessibles, exuepie en les uondcucons qte a uontntauci s'esiablecxen”.
Modcfuauci de l'artule 17:
“Artule 17. Poria d'enirada a l'habciaige.
L'amplàrca de la poria d'enirada a l'habciaige accessible per a persones usuàries de cadira de rodes, mestrada
en el maru, serà de 0,90 m uom a míncm”.
Modcfuauci de l'artule 18:
“Artule 18. Sòl del bany.
En els habitatges accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes el sòl del bany serà, uom a míncm, de
ulasse 2 de rescsiènuca al llcsuameni, exuepie el sòl no dcferenucai de dtixes qte manqten de plai, el qtal serà
de ulasse 3. Les ulasses de rescsiènuca al llcsuameni es uorresponen amb les deiermcnades en el DB SUA del CTE
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segons l'assacg espeucfuai”.
Modcfuauci de l'artule 19.3:
“3. L'edcfuc per a alloijamenis dcsposarà del nombre d'tnciais d'alloijamenis auuesscbles en la maiecxa
proporuci qte es marua en la normatia icgeni per a habciaiges. Les tnciais d'alloijameni auuesscbles
s'adeqtaran amb uaràuier general al qte s'esiablecx en el preseni uapíiol c al qte s'esiablecx en el uapíiol II per
a l'habitatge accessible”.
Modcfuauci de l'artule 21.1:
“1. Ccrutlaucons iertuals.
a) Els edcfucs dcsposaran d'ascensor accessible o rampa auuesscble qte uomtncqte les planies d'enirada
auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no scgten ocupació nul·la en els uasos següenis:
- Qtan ualga saliar més de dtes planies des d'algtna enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc.
- Qtan excstsqten més de 10 tnciais d'alloijameni en planies dcferenis de les d'enirada auuesscble a
l'edcfuc.
- Qtan les planies tngten elemenis auuesscbles, ials uom places d'aparcament accessibles, allotjaments
accessibles, places reservades, eiu.
b) En la resia dels uasos el projeuie ha de preietre en zones uomtnes de l'edcfuc la cnsial·lauci ftitra d'tn
ascensor accessible qte uomtncqte les planies d'enirada prcnucpal auuesscble a l'edcfuc amb les planies qte no
scgten d'ocupació nul·la, de manera qte no scga neuessarc modcfuar la fonameniauci, l'esirtuitra, els espacs
prciatts nc les cnsial·laucons excsienis qtan s'cnsial·le l'asuensor, sc esuat. Els auuessos a l'asuensor esiaran
preicsios des dels espacs uomtns de ucrutlauci.
u) S'afegcrà tn segon asuensor sc es uomplecx tna de les uondcucons següenis:
La dcferènuca d'alitra enire el nciell del paicmeni en l'ecx del btci d'auués a l'edcfuc c el nciell del paicmeni
de la plania més alltnyada és stpercor a 23,50 m.
El nombre d'tnciais d'alloijameni sericdes per l'asuensor és stpercor a 48”.
Modcfuauci de l'artule 23.1.a):
“a) Dcmenscons c relauci enire els espacs o reucnies, uonforme als artules 1, 2 c 3”.
Modcfuauci de l'artule 23.1.b):
“b) Auués a la tnciai d'alloijameni c ucrutlaucons, serà cgtal qte l'auués a l'habciaige, artule 4. A més, la
poria d'auués a l'allotjament accessible uomplcrà el qte s'esiablecx en l'apariai e)”.
Modcfuauci de l'artule 23.1.e):
“e) Ccrutlaucons horcizonials c iertuals de l'edcfuc uonforme a l'artule 6, exuepie el urcierc per a l'asuensor
segons el qte s'esiablecx en l'artule 21. A més, les pories en l'enirada prcnucpal a l'edcfuc c en els ctnerarcs qte
iransuirregten fns a l'cniercor de les zones d'ús uomtnciarc c fns a l'cniercor dels allotjaments accessibles,
tndran tna amplàrca de pas ≥ 0,90 m, mestrada en el maru c aporiada per no més d'tna ftlla, c en la seta
poscuci de màxcma oberitra l'amplàrca llctre de pas serà:
≥ 0,85 m en pories abatbles, amplàrca redtïda pel grtcx de la ftlla;
≥ 0,80 m en pories uorredcsses, amplàrca mestrada enire el maru c el uaniell de la ftlla”.
Modcfuauci de l'artule 24.2:
“2. En la rehabclciauci dels elemenis uomtns, en edcfucs d'habciaige, als qtals segons la seta sol·lcucitd de
llcuènuca mtncucpal d'obres els uorrespongtera la ulasscfuauci d'habciaige excsieni o d'habciaige de noia plania
segons l'Ordre de 22 d'abrcl de 1991, HD-91, se'ls aplcuaran les uondcucons qte els uorresponga segons aqtesia
ulasscfuauci. En allò no uoniemplai en l'ordre uciada, s'esiarà al qte s'esiablecx en el uapíiol I de la preseni
dcsposcuci, exuepie en les uondcucons qte s'esiablecxen en l'annex II del deurei pel qtal es regtla l'auuesscbclciai
en l'edcfuauci c en els espacs públcus, c les qte a uontntauci s'esiablecxen”.
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Modcfuauci de l'artule 25. a):
“a) Poria d'auués: La poria d'enirada tndrà tn btci llctre míncm de 0,80 m d'ample c 2,00 m d'ali”.
Modcfuauci de l'artule 25. b):
“b) Rampes:
L'ample míncm de les rampes serà de 0,90 m.
El pendeni màxcm per a saliar tn desnciell mcijançani rampa esiarà en ftnuci de la longcitd del iram,
uom s'cndcua en la iatla 25”.
Tatla 25. Pendenis de les rampes de l'edcfuc.
Pendeni
Longcitd màxcma del iram
12%
3m
10%
8%

10 m
15 m

6%.

Sense límci

Modcfuauci de gràfus:
S'elcmcnen els gràfus 6, 7 c 12 de l'Annex III de l'Ordre de 7 de desembre de 2009, de la Consellerca de Medc
Ambceni, Acgta, Urbancsme c Habciaige, per la qtal s'aproien les uondcucons de dcsseny c qtalciai.

Disposició transitòria
Úncua. Règim d'aplicació
Aqtesi deurei no serà aplcuable a les obres de noia uonsirtuuci c a les d'amplcauci, modcfuauci, reforma o
rehabclciauci d'edcfucs excsienis qte tngten sol·lcuciada la llcuènuca mtncucpal d'obres a l'enirada en icgor
d'aqtesi deurei.
Tampou serà d'aplcuauci oblcgaiòrca als espacs públcus trbancizais nots nc als espacs públcus naitrals, els plans c
projeuies dels qtals scgten aproiais defnctiameni dtrani el iransutrs dels scs prcmers mesos posiercors a la
seta enirada en icgor.

Disposició derogatòria
Úncua. Derogació de normatva
A partr de l'enirada en icgor d'aqtesi deurei qteden derogais:
-

El Deurei 39/2004, de 5 de març, del Consell, pel qtal es desenioltpa la Llec 1/1998, de 5 de macg,
de la Generalciai, en maièrca d'auuesscbclciai en l'edcfuauci de públcua uonutrrènuca c en el medc
trbà.
L'Ordre de 25 de macg de 2004, de la Consellerca d'Infraesirtuitres c Transpori, per la qtal es
desenioltpa el Deurei 39/2004, de 5 de març, del Consell, en maièrca d'auuesscbclciai en
l'edcfuauci de públcua uonutrrènuca.
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L'Ordre de 9 de jtny de 2004, de la Consellerca de Terrciorc c Habciaige, per la qtal es desenioltpa
el Deurei 39/2004, de 5 de març, del Consell, en maièrca d'auuesscbclciai en el medc trbà.
Qtalseiol alira norma d'cgtal o cnfercor rang qte s'opose al qte s'esiablecx en el preseni deurei.

Disposició final
Úncua. Entrada en vigor
El preseni deurei enirarà en icgor al uap de dos mesos de la ptblcuauci en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

ANNEX I
Conceptes i eiuivalències de terminologia
La Llec 1/1998, de 5 de macg, d'Auuesscbclciai c Stpressci de Barreres Arqtcieuiòncqtes, Urbanístqtes c de la
Comtncuauci, defnecx c esiablecx els nciells d'auuesscbclciai qte sin aplcuable a l'edcfuauci c als espacs públcus
trbancizais. A f d'harmoncizar la iermcnologca ttlcizada en aqtesi deurei amb la de les dcsposcucons
reglameniàrces més reuenis, els nciells d'auuesscbclciai uoniemplais en la uciada llec s'auonsegtecxen uom
segtecx:
–

Nciell adapiai: aqtesi nciell s'auonsegtecx qtan es uomplecxen les uondcucons esiablcdes en el preseni
deurei per a l'edcfuauci de noia uonsirtuuci c els espacs públcus trbancizais de not desenioltpameni.
El ierme “auuesscble” ttlcizai en el preseni deurei és eqtcparable a “adapiai”.

–

Nciell prautuable: aqtesi nciell s'auonsegtecx qtan, almenys es uomplecxen les toleràncies admissibles
defncdes en l'artule 3 del preseni deurei o s’aplcqten alires urciercs de flexcbclciai dcns dels límcis fxais
en l’Annex II, en el uas de no ser icable el uomplcmeni del nciell aniercor.

– Nciell uoniertble: aqtesi nciell s'auonsegtecx qtan es uomplecx la uondcuci esiablcda en el preseni

deurei, de preicsci d'ascensor accessible en aqtells edcfucs d'ús residencial habitatge en els qtals no
scga oblcgaiòrca la cnsial·lauci d'ascensor accessible o de rampa auuesscble.

ANNEX II
Toleràncies admissibles i límits als criteris de feeibilitat en edificis eeistents
Qtan s'cniericnga en tn edcfuc en el qtal, a uatsa de les redtïdes dcmenscons dels espacs dcsponcbles o a
uondcuconanis esirtuitrals cnsaliables, no scga posscble realcizar tna adeqtauci d'auuesscbclciai uomplcni ioies
les uondcucons de dcsseny de l'edcfuauci de noia uonsirtuuci, es podrà admeire deiermcnades iolerànuces a
aqtesies uondcucons d'auuesscbclciai acxí uom l'aplcuauci de urciercs de flexcbclciai dcns de ueris límcis.
1. Toleràncies admissibles en intervencions en edificis eeistents
Es uonscderen toleràncies admissibles a l'efeuie d'aqtesia norma les iolerànuces esiablcdes en els doutmenis
addcuconals a la reglameniauci d'edcfuauci qte scgten aproiais o promogtis pel Mcncsierc uompeieni en la
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maièrca, ials uom els doutmenis de stpori al CTE.
2. Límits als criteris de feeibilitat en edificis eeistents
1. Auitaucons en els elemenis uomtns de l'edcfuc:
a) Auuessos c xcuoieis desnciells:
1. Per a saliar els desnciells excsienis enire planies de l'edcfuc, es prolongarà el reuorregti de
l'asuensor fns a la uoia uorresponeni o se saliarà el desnciell mcijançani rampa qte uomplcsua
almenys les toleràncies admissibles.
En el uas qte es jtstfqte doutmenialmeni la cmposscbclciai d'exeutiar algtna de les soltucons
aniercors, per a saliar desnciells no majors a tna plania es podrà cnsial·lar tna plaiaforma eleiadora
iertual.
En ucrutmsiànuces exuepuconals c jtstfuadameni, daiani la cmposscbclciai d'cnsial·lar tna plaiaforma
eleiadora iertual, per a saliar desnciells no majors a tna plania es podrà cnsial·lar tna plaiaforma
eleiadora cnulcnada (salia-esuales), sempre qte no enire en uonflcuie amb les uondcucons excgcbles
d'eiautauci c ús de l'esuala.
2. Qtan les dcmenscons del iestbtl d'enirada d'tn edcfuc no permeien cnsial·lar tna rampa amb
l'amplàrca regtlada en aqtesi deurei nc ian sols aplcuani les toleràncies admissibles, es permeirà
redtcr-la fns a 0,80 m decxani uom a míncm tn pas de 0,80 m per a l'auués sense rampa, sempre qte
es uomplcsua l'amplàrca de uàlutl d'eiautauci uonforme al DB SI.
b) Cabcna de l'asuensor: exuepuconalmeni, serà admcsscble la cnsial·lauci d'tn asuensor en tn edcfuc
excsieni sense qte uomplcsua les dcmenscons míncmes de la uabcna esiablcdes en aqtesi deurei nc en la
regtlauci de les toleràncies admissibles, sempre qte es jtstfqte la seta cmposscbclciai ièuncua.
En el uas d'cnsial·lauci d'asuensor outpani stperfuces d'espacs llctres o de domcnc públcu, dcns de les
uompeiènuces mtncucpals, l'ajtniameni afaiorcrà qte l'asuensor dcspose de les mcllors uondcucons
d'auuesscbclciai posscbles, qtedani assegtrada la ftnuconalciai dels espacs llctres, doiaucons c alires
elemenis del domcnc públcu.
u) Asuensors en pat cniercor: qtan la soltuci raonable scga cnsial·lar l'asuensor en tn pat cniercor c
reuacgten al maiecx btcis de l'esiar, utcna o dormciorcs, l'outpauci màxcma en plania del set reucnie no
stperarà el 20% de la stperfuce ioial del pat c la seta dcsposcuci no redtcrà la stperfuce míncma
legalmeni esiablcda per a aqtesis btcis.
En aqtells pats en els qtals per la seta geomeirca o redtïdes dcmenscons, la cnirodtuuci d'tn asuensor
cnucdcsua en el uomplcmeni normatt de les uondcucons d'cl·ltmcnauci c ientlauci de les esianues qte
donen a aqtesi, el ianuameni de la uacxa d'asuensor serà de icdre iranspareni o de malla qte el set
ualai mcncmcize el mcniameni de lltmcnosciai del pat c la seta àrea perforada scga cgtal o stpercor al
25% de la seta stperfuce ioial.
L'asuensor uompiarà amb programauci de reiorn atiomàtu de la uabcna a la plania bacxa després de
uada ús.
d) Espac llctre en el desembaruameni de l'asuensor: exuepuconalmeni, s'admeiran redtuucons de
l'amplàrca de l'espac de ucrutlauci on desembarua l'asuensor fns a 0,90 m, sempre qte es uomplcsua
l'amplàrca de uàlutl d'eiautauci uonforme al DB SI, admeieni-se tn esirenycmeni fns a 0,80 m en la
irobada de l'asuensor amb el replà.
e) Alitra llctre de pas en la zona de l'esuala: s'admeirà tna alitra llctre míncma de 2,10 m.
f)

Graons: s'admeiran uonirapeiges de 19,5 um uom a màxcm c es podran redtcr les peijades fns a tn
míncm de 26 um.

g) Esuales: s'admeiran esuales amb irams mcxios sempre qte la pari uorba del iram uomplcsua les
següenis uondcucons:
- En l'ecx de l'esuala l'esglai tndrà la maiecxa peijada qte en la resia del iram.
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- La dcmensci de la peijada en el uosiai més esirei del iram serà de 12 um.
Exuepuconalmeni, en el uas d'cnsial·lauci d'asuensor (o modcfuauci de la seta uoia de
desembaruameni) en edcfuc excsieni d'ús uarauierístu habciaige, enuara qte l'esuala sericsua a més de
8 habciaiges o l'alitra d'eiautauci exuedcsua de 14 m, s'admeiran replans partis amb esglaons a 45°
en els irams de l'esuala des de la plania bacxa a la prcmera, sempre qte la cnsial·lauci dels uciais
replans partis eicie la demolcuci dels mtnianis o iolies de l'esuala d'aqtesis irams.
En els uasos f) c g) s'adopiaran les mestres uompensaiòrces qte mclloren les uondcucons de segtreiai
de l'esuala, uom per exemple, reforçar la cl·ltmcnauci artfucal o naitral c la d'emergènuca, ttlcizar
elemenis foio-ltmcnesuenis o esglaons amb uonirasi uromàtu qte cdentfqten els sets límcis per a
cnuremeniar la peruepuci del iraçai de l'esuala.
2. Auitaucons a l’cniercor dels habciaiges:
Jtstfuadameni, s'admeiran soltucons arqtcieuiòncqtes qte mclloren l'auuesscbclciai de l'habciaige
enuara qte no es uomplcsqten iois els paràmeires qte excgecx aqtesi Deurei o les normes de dcsseny c
qtalciai icgenis.
ANNEX III
Toleràncies admissibles en espais públics urbanitzats eeistents
1. En els uasos d'cnierienuci en espacs trbans uonsolcdais espeucfuais en l'artule 24.b) es podrà uonscderar
uom a ajust raonable l'aplcuauci de les toleràncies admissibles següenis:
a) Itnerarc per a icananis auuesscble:
- L'amplàrca llctre de pas de l'itnerari per a vianants accessible no serà cnfercor a 1,50 m en ioi el
set desenioltpameni, permeieni-se esirenycmenis sempre qte l'amplàrca llctre de pas restliani
no scga cnfercor a 1,20 m c es dcsposen espacs d'enuretameni c mancobra uada 20 m.
- El pendeni longcitdcnal en ioi el reuorregti no hatrà de stperar el 8%.
- En el uas d'obres c cnierienucons en la ica públcua podrà ser admcsscble tna amplàrca llctre de pas
d’1,20 m.
- Al llarg de l'itnerari per a vianants accessible, es preietran àrees de desuans en el uas qte l'ample
c la morfologca de la ica ho permeia, en les qtals es dcsposarà almenys tn banu qte retncsua les
uarauierístqtes d'auuesscbclciai esiablcdes en l'OM.
b) Rampes: en les rampes en ctnerarcs auuesscbles s'admei el següeni:
- El pendeni longcitdcnal màxcm podrà ser del 12% per a irams de longcitd fns a 3 m c del 10% per a
irams de longcitd fns a 6 m.
- L'amplàrca llctre de pas podrà ser d'almenys 1,20 m.
u) Asuensors: s'admeien les iolerànuces per a ascensors accessibles esiablcdes en el DA DB-SUA.
d) Gtals per a icananis: exuepuconalmeni, podrà admeire's la dcsposcuci de gtals per a icananis en angles
o xamfrans en el uas de zones trbanes uonsolcdades amb ioreres moli esireies, qtan no scga posscble
efeuitar el gcr de 90° en uadcra de rodes. En aqtecx uas podrà eleiar-se la ualçada en la seta irobada
amb les ioreres c s'hatran de senyalcizar els passos de icananis segons el qte s'esiablecx en la lleira e).
e) En els gtals per a icananis en ioreres amb forma arredoncda, el paicmeni iàutl d'adiertmeni es
dcsposarà de manera qte els boions formen tna retutla oriogonal orceniada en el senti de la marxa,
fauclciani acxí el pas d'elemenis amb rodes c no proiouani uonftsci a les persones amb dcsuapauciai
icstal.
f) Passos de icananis: els passos de icananis se senyalcizaran amb bandes de iora amb rellet qte
delcmcien l'espac d'enuretameni en els uasos següenis:
- Qtan exuepuconalmeni el gtal per a icananis es dcspose en angles o xamfrans.
- Qtan no scga posscble eiciar l'oblcqüciai del pas de icananis.
g) Elemenis de senyalcizauci c cl·ltmcnauci: qtan l'ample llctre de pas no permeia la cnsial·lauci de
semàfors o elements de senyalització i il·luminació al uosiai de l'itnerari per a vianants accessible,
aqtesis podran esiar adossais en façana qtedani la iora cnfercor a tna alitra míncma de 2,20 m.
h) Alires elemenis: en els elemenis qte reqtercsqten mancptlauci, ials uom màqtcnes expenedores,
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uacxers atiomàtus c tns alires, s'admei tna àrea d'ús fronial llctre d'obsiaules en la qtal ptga
cnsurctre's tn uerule d’1,20 m de dcàmeire sense eniacr l'itnerari per a vianants accessible.
c) Elemenis icnutlais a auticiais uomerucals: en la tbcuauci dels iatlells d'aienuci al públcu s'admei tna
àrea d'ús fronial llctre d'obsiaules en la qtal ptga cnsurctre's tn uerule d'1,20 m de dcàmeire sense
eniacr l'itnerari per a vianants accessible.
j) Plaues d'aparuameni reseriades per a persones amb mobclciai redtïda: en les plaues en línca s'admei
la dcsposcuci d'tna zona d'aproxcmauci c iransferènuca laieral llctre d'obsiaules sobre la iorera,
paral·lela c d'cgtal longcitd qte la plaça c d'ample 1,50 m, a més de la zona d'aproxcmauci c
iransferènuca posiercor.
k) Carrcls reseriais al irànsci de bcuculeies: en el uas de uarrcls scitais en ioreres es uomplcran les
uondcucons esiablcdes en l'OM c, a més, en la cnierseuuci icanani-uculcsia, la prcorciai per als icananis
qtedarà ularameni cdentfuada en el uarrcl, prèicameni a l'enuretameni. Els uarrcls tndran tn ali
uonirasi uromàtu c de iexitra respeuie a les àrees de paicmeni adjauenis.
2. A més, podrà uonscderar-se uom a tolerància admissible l'aplcuauci de les uondcucons c paràmeires de dcsseny
esiablcis en l'OM, qtan les uondcucons c paràmeires esiablcis en el preseni deurei scgten més excgenis qte els
esiablcis en l'OM per al maiecx objeuie.
ANNEX IV
Glossarc d'abreicaitres c iermes en lleira utrscia
Aqtesi glossarc defnecx les abreicaitres c iermes qte s'ttlcizen en el preseni Deurei.
-

CTE: Codc Tèuncu de l'Edcfuauci.
DB SI: Doutmeni Bàscu de Segtreiai en uas d'cnuendc.
DB SUA: Doutmeni Bàscu de Segtreiai d'ttlcizauci c auuesscbclciai.
OM: Ordre Mcncsiercal per la qtal es desenioltpa el doutmeni ièuncu de uondcucons bàscqtes
d'auuesscbclciai c no-dcsurcmcnauci per a l'auués c ttlcizauci dels espacs públcus trbancizais; esiani
icgeni en el momeni de redauuci del preseni deureie l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer.

A l'efeuie de l'aplcuauci del preseni deurei, els iermes del set iexi qte fgtren en lleira utrscia s’aienen c han
d'ttlcizar-se uonforme al scgncfuai c a les uondcucons qte s'esiablecxen per a uadasutn en els apariais següenis:
1. En aqtesia dcsposcuci, els iermes següenis es uorresponen amb els defncis en l'artule 3.1 del tiol
prelcmcnar d'aqtesi Deurei:
- Accessibilitat universal.
- Toleràncies admissibles.
- Límits als criteris de feeibilitat.
- Ajustos raonables.
- Cost econòmic desproporcionat.
2. En el tiol I Auuesscbclciai en l'edcfuauci d'aqtesi deurei, els iermes següenis es uorresponen amb els defncis
en els següenis apariais del CTE:
a)

Annex A del DB SUA del CTE:
- Allotjament accessible.
- Ascensor accessible.
- Itnerari accessible.
- Mecanismes accessibles.
- Plaça d'aparcament accessible.
- Plaça reservada per a persones usuàries de cadira de rodes.
- Punt d'atenció accessible.
- Punt de trucada accessible.
- Serveis higiènics accessibles.
- Ús Aparcament.
- Ús Comercial.
- Ús general.
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- Ús Pública Concurrència.
- Ús públic.
- Ús Residencial Públic.
- Ús Residencial Habitatge.
- Ús Sanitari.
- Habitatge accessible per a persones usuàries de cadira de rodes.
- Habitatge accessible per a persones amb discapacitat auditva.
b) Annex SI A del DB SI del CTE:
- Establiment.
- Origen d'evacuació.
- Superfcie útl.
- Zona d'ocupació nul·la.
3. En el uapíiol I Auuesscbclciai en els espacs públcus trbancizais del tiol II d'aqtesi deurei, els iermes següenis
es uorresponen amb el scgncfuai c les uondcucons esiablcdes en l'Ordre Mcncsiercal, OM:
- Ascensors accessibles.
- Bancs accessibles.
- Cabines de lavabo públic accessibles.
- Carrils reservats al trànsit de bicicletes
- Elements de protecció al vianant.
- Elements de senyalització i il·luminació.
- Fonts d'aigua potable.
- Itnerari per a 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 miet.
- Places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Punt accessible.
- Rampes accessibles.
- Senyalització tàctl.
- Senyalització visual.
- Símbol Internacional d'Accessibilitat.
4. En el uapíiol II Auuesscbclciai en els espacs públcus naitrals del tiol II d'aqtesi deurei, els iermes següenis es
uorresponen amb les uondcucons esiablcdes en les dcsposcucons qte es relauconen a uontntauci:
a) Capíiol II Auuesscbclciai en els espacs públcus naitrals del tiol II del preseni deurei:
- Baranes.
- Espais naturals protegits.
- Itnerari accessible dins de l'espai natural.
- Taula accessible.
b) Ordre Mcncsiercal, OM:
- Banc accessible.
- Cabines de lavabo públic accessibles.
- Elements de senyalització.
- Fonts d'aigua potable.
- Itnerari per a vianants accessible.
- Papereres accessibles.
- Parades i mariuesines d'espera del transport públic.
- Paviment tàctl indicador direccional.
- Places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
- Punt accessible.
- Símbol Internacional d'Accessibilitat.
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