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Revisió i actualització del Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona
VOLUM I – ESTAT ACTUAL , DIAGNÒSTIC I PROPOSTA

1. INTRODUCCIÓ
El fet que els marcs normatius estatal i autonòmic català hagin estat generats amb una
visió diferent, de vegades contradictòria i vinguin avançant amb una temporalització
diferent, dificulta l'aplicació al cent per cent d'aquestes normes que a continuació
enumerem.
Això no ha de ser un impediment per continuar millorant les condicions d’accessibilitat
de la ciutat de Girona ja que l'esperit de les mateixes permeten seguir avançant en
aquesta matèria.

2. LEGISLACIÓ ESTATAL
2.1. Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
2.2. Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, Condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
2.3. Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels modes de
transport per a persones amb discapacitat.
2.4. "Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic
de condicions bàsiques per a l’accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització
dels espais públics urbanitzats.

3. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
3.1. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques.
3.2. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació
del Codi d'Accessibilitat. El mateix inclou les Normes d’accessibilitat urbanística i
l'edificació.
3.3. Des de fa alguns anys la Generalitat de Catalunya està elaborant un nou marc
normatiu en relació a l’accessibilitat.
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