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Comarques

Mifas critica que la Llei d’Accessibilitat deixi
impunes infraccions dels últims 23 anys
 L’associació lamenta que la nova normativa doni fins al 2031 per fer actuacions urbanístiques que eliminin barreres
GIRONA | PILI TURON

La nova Llei d’Accessibilitat de
Catalunya allarga ﬁns el 2031 el termini per executar actuacions urbanístiques que eliminin barreres
arquitectòniques i no castiga totes
les infraccions comeses els últims
23 anys, dos fets que Mifas ha criticat després d’analitzar el document aprovat pel Parlament. En
canvi, aquesta entitat ha celebrat
que es limiti a tres anys el temps
màxim perquè els municipis sense pla d’accessibilitat el redactin; alhora que obliga a revisar els ja existents.
La Comissió de Barreres i de Seguiment de les Lleis de l’Associació Mifas ahir va discutir els punts
forts i febles de la nova Llei d’Accessibilitat, de la qual va remarcar
l’exigència de redactar els plans
d’accessibilitat municipal que falten abans de tres anys i que estableixi un calendari per executarlos: vuit anys per als municipis de
més de 50.000 habitants, dotze
per als de 20.000 a 50.000 i quinze

per als de menys de 20.000. Pel que
fa als pobles que no arriben a
10.000 veïns, la Generalitat permet
redactar un pla conjunt amb els
municipis limítrofs.
Però, en opinió de Mifas, a l’altre costat de la balança hi ha altres
factors com ara que el Govern
hagi tornat a allargar els terminis
per executar obres d’accessibilitat.
Així, l’organització gironina va lamentar que, en urbanisme, s’hagi ampliat ﬁns el 2031, quan segons
la llei catalana anterior s’haurien
d’haver completat el 2006 o el
2019, d’acord amb la llei estatal.
El mateix règim sancionador
Un altre element negatiu per a
l’associació gironina és la «impunitat» que la llei dóna als últims 23
anys, perquè –tal com va aﬁrmar
mitjançant un comunicat– «les
infraccions i sancions han prescrit». I encara en relació amb les
multes, Mifas va criticar que la
normativa mantingui un règim
semblant a l’actual, quan consi-

deren que aquest «ha estat un fracàs».
Per contra, l’entitat va expressar
el seu desig que, a partir d’ara, l’administració controli els terminis de
manera més rigorosa, cosa que va
considerar possible perquè la nova
llei preveu inspeccions tant a espais públics com privats.
L’anàlisi de la Comissió de Barreres i de Seguiment de les Lleis de
Mifas també va destacar altres aspectes positius de la norma aprovada pel Parlament, com ara que
els planejaments urbanístics municipals facilitin la instal·lació d’ascensors en ediﬁcis ja construïts.
La llei també es refereix a les comunitats de propietaris, les quals
ja estan obligades a fer obres per
garantir l’accessibilitat de l’ediﬁci
a les persones discapacitades, però
ara hi posa terminis: un any si es
tracta d’obres menors i dos si són
majors –a partir de la resolució administrativa o judicial–. I entre
d’altres qüestions, la Generalitat
també ha establert que, si la co-
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ACORD PARLAMENTARI
Igualtat per accedir a tots els
edificis, serveis i transports
El Parlament de Catalunya va
debatre la Llei d’accessibilitat
el 15 d’octubre i el dictamen (de la
comissió de Benestar, Família i Immigració) es va aprovar a finals de mes.
L’objectiu principal d’aquesta llei és
vetllar per la igualtat de les persones, tot garantint l’accessibilitat als
espais públics, els edificis, els mitjans de transport o els serveis.



munitat de propietaris hi està d’acord, es poden expropiar elements
privats si això és imprescindible
perque l’entrada als habitatges sigui accessible des del carrer.
L’associació Mifas es va crear el
1979 i, des de llavors, treballa per
a la millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat física de les comarques de Girona.

Presentació de cadires de rodes
noves de Mifas, a l’octubre.

La Generalitat dóna tres
anys per redactar plans
d’accessibilitat als municipis
que encara no el tinguin

