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El CTESC vol que el Codi d’accessibilitat 

afronti els obstacles en l’accés a l’assistència 

sanitària, l’educació, el treball, les activitats 

recreatives i a la participació en la vida 

política 

El Dictamen del CTESC, aprovat avui, sobre el Codi 

d’accessibilitat, inclou 26 observacions generals, entre 

d’altres la necessitat de tenir en compte l’estratègia 

europea, com l’Estratègia europea de persones amb 

discapacitat, i incloure els objectius dirigits a afrontar els 

obstacles en l’accés a l’assistència sanitària, l’educació, 

al treball, a les activitats recreatives i a la participació 

en la vida política  

22/5/2022.- El CTESC considera que la manca d’accessibilitat i d’ajustaments raonables 

obstaculitzen l’accés a l’educació i la formació professional a les persones amb 

discapacitat i, en conseqüència, limita la seva participació en el mercat de treball. En 

aquesta línia, el CTESC recomana incloure a l’articulat actuacions específiques per 

garantir una educació i formació professional inclusiva i accessible. 

El CTESC considera que les persones amb discapacitat han de poder accedir en 

condicions d’igualtat a la justícia i que el Codi d’accessibilitat és una oportunitat per 

eliminar les barreres en l’accés a la justícia per a les persones amb discapacitat. 
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També recomana tenir en compte normativa ja existent d’obligat compliment pel que fa a 

alguns aspectes, com les condicions mínimes de l’habitatge o la nomenclatura que 

s’utilitza. 

Execució de les mesures 

El CTESC considera que l’Administració hauria de facilitar eines o guies sectorials per 

poder executar correctament les disposicions contingudes en aquest Projecte de decret, 

sobretot per a les empreses de dimensió més reduïda. 

Recorda que, tal com estableix la Llei d’accessibilitat de 2014, el desenvolupament del 

codi ha d’incloure els principis de progressivitat, proporcionalitat, viabilitat tècnica i 

econòmica i recursos suficients, com a principis inspiradors i reguladors de tot el seu 

articulat. Per fer-ho possible, el CTESC considera que el Projecte de decret hauria de 

recollir com a part substancial dels plans sectorials: un estudi detallat de les deficiències 

dels diferents espais i una font de finançament específica amb la finalitat d’avançar en 

l’accessibilitat dels espais i mantenir l’oferta de serveis. Així mateix, el CTESC proposa 

que, entre els professionals que presten serveis de suport, s’hi incloguin els mediadors 

comunicatius. 

El CTESC considera que el calendari d’implementació de les mesures contingudes en 

aquest Projecte de decret hauria de ser flexible i tenir en compte les característiques 

específiques dels sectors afectats. 

Així mateix, expressa que el Projecte de decret hauria de preveure una dotació 

pressupostària, línies de finançament o subvencions per a l’execució de certes mesures 

d’adaptació previstes per a la millora de l’accessibilitat, sobretot per a les pimes. 

Consell d’Accessibilitat 

El CTESC proposa que inclogui fins a catorze vocalies en representació de les entitats 

associatives de la discapacitat i de la gent gran de Catalunya, designades per les 

mateixes entitats, amb la distribució següent: 13 vocalies en representació d'entitats 

representatives de les persones amb discapacitat. Aquestes han de formar part de la 

plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l'àmbit de la discapacitat. I una en 

representació de les persones grans. 
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Vots particulars 

El dictamen compta amb vots particulars de la UGT amb l’adhesió de CCOO, un altre 

conjunt de Foment del Treball i Pimec  i un altre de la Taula del Tercer Sector. 

Dictamen i vots 

Paraules clau 

Accessibilitat, Educació, Assistència sanitària, Treball, Justícia 
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