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per a la millora de la qualitat de vida i la 
igualtat d’oportunitats de les persones 
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espais accessibles igualtat d’oportunitats servei d’assistència 

personal ajuts tècnics inclusió escolar domòtica esport adaptat 

apartaments amb serveis comuns serveis d’inserció laboral 

esport i lleure per a tothom autonomía personal participació 

ciutadana vida independent associacionisme grups d’ajuda 

mútua transport adaptat disseny universal serveis socials 
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PROPOSTES ALS PARTITS POLÍTICS  
El proper 25 de novembre tindran lloc les eleccions al Parlament de Catalunya, en un context 
econòmic i social extremadament complicat. Com en les passades eleccions del 2010, com a 
representants del col·lectiu i de les entitats de persones amb discapacitat física de Catalunya, 
ECOM volem fer-vos arribar les nostres propostes perquè siguin tingudes en compte en els 
programes electorals dels vostres partits.  

Segons dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, a juny de 2012, el número de persones 
amb discapacitat física valorades a Catalunya ascendeix a 277.674, xifra que representa un 
3,6% de la població de Catalunya (7.565.603 habitants segons el cens de població de 2012).  

Tal com indiquen aquestes xifres, a Catalunya són prop de 300.000 les persones amb 
discapacitat física i, de retruc, les seves famílies que tenen unes necessitats específiques a les 
quals se’ls ha de donar sortida i uns drets que com a ciutadans de Catalunya han de poder 
exercir en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.  

La vocació representativa d’ECOM ens duu a exercir el nostre paper com a interlocutor davant 
l’Administració Pública i el Govern, i a fer-vos arribar aquest document amb propostes per no deixar 
desateses les necessitats d’aquestes persones i per seguir avançant cap a la seva plena participació 
a la societat i igualtat d’oportunitats.  

Des d’ECOM demanem un esforç a la Generalitat de Catalunya per tal que en aquelles 
qüestions que el Govern català té competències aposti per una societat més solidària i més 
inclusiva, en què les persones amb discapacitat física puguin exercir amb plenitud els seus drets i en 
què totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.  

Som conscients de les dificultats que està vivint el nostre país i de l’afectació que sobre les polítiques 
socials de Catalunya han tingut les retallades en àmbits com la dependència o les polítiques actives 
d’ocupació aplicades pel Govern central però creiem que el Govern català no pot passar per alt la 
fragilitat de les persones amb discapacitat física i del greuge comparatiu que suposa viure 
amb una discapacitat, així com els esforços que les entitats del sector estem fent per poder 
seguir atenent aquestes persones en un context de disminució d’ingressos i de greus retards en els 
pagaments, una situació que no es podrà mantenir durant gaire més temps i que necessita una 
solució amb urgència.  

El col·lectiu de persones amb discapacitat física ha hagut de recórrer un llarg i complicat camí per 
aconseguir ser membres actius d’aquesta societat i no ens podem permetre cap retrocés ni 
retallada de drets socials.  

En el següent document, a banda de propostes a treballar, volem fer constar també alguns dels 
retrocessos i passos enrere que considerem que en els darrers temps s’han donat en les polítiques 
socials referents a les persones amb discapacitat, per tal que es busquin solucions per recuperar els 
drets perduts, així com també els avenços conquerits i que marquen un camí a seguir.  
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PASSOS ENRERE... no podem tolerar 
AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA 

Les variacions aplicades a la Llei 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, d’acord amb la Resolució de 
13 de juliol de 2012, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad per la que es 
publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
per a la millora del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència:  

 ajornament de tres anys en l’atenció a les persones amb dependència moderada. 
 eliminació dels dos nivells de divisió de cada grau de dependència (cosa que farà que 

milers de persones que actualment són reconeguts com a persones dependents quedin 
fora d’aquest reconeixement, amb les conseqüències per la seva qualitat de vida que això 
suposa i per l’agreujament de la seva dependència). 

 ampliació del copagament dels serveis. 
 eliminació de la cotització pels cuidadors no professionals. 

ACCESSIBILITAT 

L’aprovació, amb l’argument d’agilitzar l’obertura i funcionament dels establiments de comerç 
minorista i de serveis que es dediquen a activitats ‘innòcues’ i afavorir l’economia, del Reial Decret 
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats 
serveis (l’anomenada ‘autollicència exprés’), segons el qual s’eliminen les llicències municipals com 
un requisit previ per a l’obertura de petits comerços amb una superfície inferior a 300 m2.  
 
Considerem que una norma d’aquest tipus, que preveu que per obrir un comerç únicament calgui una comunicació prèvia i una 
mínima documentació, i que deixa els mecanismes de control a posteriori, anirà en detriment de l’accessibilitat dels 
establiments ja que a priori no hi haurà cap exigència en aquesta línea. 

La caducitat de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, per la redacció l’Avantprojecte d’una nova Llei 
d’Accessibilitat (que té l’objectiu de renovar la legislació catalana en aquesta matèria i simplificar-la i 
adequar-la als mandats legals en matèria d’accessibilitat), quan encara no s’han acomplert molts 
dels punts que contemplava la llei de 1991, malgrat haver-se superat els terminis establerts 
(molts municipis no han dissenyat encara els seus plans municipals d’accessibilitat, continua sense 
haver-hi un protocol d’inspecció de nous locals per assegurar el compliment de les normes 
d’accessibilitat, el transport públic adaptat encara no està garantit en la seva totalitat...).  
 
L’Avantprojecte de la nova Llei d’Accessibilitat recull molts dels aspectes que contemplava la Llei de 1991 però de res servirà si 
no es vetlla per l’acompliment de la normativa. 

La no evolució del concepte d’accessibilitat en l’avantprojecte de la nova Llei d’Accessibilitat, 
després de més de 20 anys de la llei anterior.  
 
Si al 1991, l’accessibilitat es tractava com un “valor emergent”, el 2012 s’hauria de considerar un “valor consolidat”, i no és així. 
Es continuen fent menció a conceptes com “practicable” i “ajustos raonables” que no normalitzen la filosofia del que entenem 
per accessibilitat.     

EDUCACIÓ 

Les retallades en el pressupost de la Generalitat de Catalunya en Educació. 

L’eliminació de la 6ena. hora, ja que això suposa menys hores d’atenció a l’alumnat. 

L’augment de ràtios per aula. Això suposa augmentar el nombre d’alumnes per docent i, per 
tant, menys possibilitat d’atendre la diversitat a l’aula. 
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L’augment del nombre d’alumnes que s’atenen a les USEE (Unitats de Suport a l’Educació 
Especial). 

La reducció de l’oferta de places destinades als Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI). 

INSERCIÓ LABORAL 

La reducció de les transferències per a polítiques actives d’ocupació per part del Govern 
de l’Estat i la conseqüent retallada del Govern català en aquesta matèria. 
(Sense l’existència d’aquestes polítiques el suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat queda 
circumscrita als CET, no és acceptable reduir el suport només a les empreses “especials”, es fa necessari recuperar el 
dret a la igualtat d’oportunitats i en el cas del  treball passa ineludiblement per poder accedir als llocs de treball que 
generen les empreses ordinàries i l’administració pública).  

La reducció per part del Govern estatal de les subvencions als Centres Especials de Treball 
que ocupen persones amb discapacitat física i la conseqüent retallada del Govern català en 
aquesta matèria. 

La pèrdua de la visió integral de la persona i del col·lectiu de la discapacitat (especialment 
del seu vessant social) que hi ha hagut en fer-se el traspàs de les polítiques d’inserció 
laboral del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
El col·lectiu de la discapacitat física va considerar positiu aquest traspàs per l’avenç en igualtat amb la resta de la 
ciutadania que suposava aquesta mesura però considera que no s’ha tingut en compte suficientment les necessitats 
d’aquella part del col·lectiu de la discapacitat amb més dificultats d’inserció. Considerem, a més, que no és afavoridora la 
metodologia emprada pels programes que crea del Departament d’Empresa i Ocupació ja que limita l’atenció a la persona 
durant el temps d’execució d’un programa en concret en comptes d’oferir una atenció continuada, que és el que, entenem 
hauria d’oferir un servei de caire social com són els Serveis d’Integració Laboral  

L’aturada de l’Estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, que 
estava avançant en l’anàlisi i la remodelació dels models desenvolupats per a una millora dels 
processos d’inserció laboral; i el desmantellament dels models actuals a causa de les 
retallades. 

SALUT 

La modificació, per part del Govern estatal, del finançament de determinats serveis 
sanitaris (ex: transport no urgent) als quals se’ls aplica copagament, cosa que afecta 
directament al manteniment de la salut de les persones amb discapacitat i a l’aparició de seqüeles 
de la discapacitat. 

La implementació de la taxa d’1 € per recepta, que suposa un augment de les despeses per les 
persones amb discapacitat (sense tenir en compte el seu greuge econòmic comparatiu). 

L’eliminació, per part del Govern estatal, del finançament públic de determinats fàrmacs 
d’ús habitual per bona part del col·lectiu de persones amb discapacitat. 

SERVEIS GESTIONATS PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE ATENEN PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

Els retards en els pagaments de concerts, contractes i subvencions, i l’incompliment dels 
compromisos contractuals de l’Administració amb les entitats de la discapacitat.  

La reducció dels preus de nombrosos mòduls i serveis. 

La congelació de places ocupacionals i de llars-residència per a persones amb discapacitat 
física.  

L’aturada del desenvolupament de nous models d’atenció per a les persones amb 
discapacitat, en concret, del model d’atenció diürna que ha quedat aturat (no s’ha anat més 
enllà de les proves pilot), i el d’atenció residencial, que ni tan sols ha arrencat.  
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AVENÇOS... celebrem que... 
AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA 

La constitució del comitè d’experts que ha de redactar el document de bases d’una futura 
llei catalana de l’autonomia personal, que pretén atendre de forma més singular, 
especialitzada i diferenciada les dependències per envelliment, discapacitat o malaltia mental.  

L’agilització de l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones amb 
dependència, la unificació de les diferents valoracions dels diversos equips que hi 
intervenen, i la possibilitat de compatibilitzar més d’un servei.  

ASSISTÈNCIA PERSONAL 

La intenció del Govern de Catalunya d’establir el Servei d’Assistència Personal per a tots 
els graus i nivells.  

L’ampliació, per part del Govern central, de la prestació econòmica d’assistència personal 
a qualsevol grau de dependència.  

ACCESSIBILITAT 

La redacció de l’Avantprojecte de Llei d’Accessibilitat, que té l’objectiu de renovar la 
legislació catalana en aquesta matèria i simplificar-la i adequar-la als mandats legals en matèria 
d’accessibilitat. Un dels punts positius que incorpora aquesta nova llei és l’obligació de la 
comunitat de propietaris a realitzar, i a sufragar, les actuacions i obres d’accessibilitat 
necessàries per tal d’eliminar les barreres que afecten als veïns amb discapacitat de la 
comunitat. 

SALUT 

El desenvolupament del programa de prevenció i atenció a la cronicitat. 

SERVEIS GESTIONATS PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE ATENEN PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

La concertació gradual de places de serveis per a persones amb discapacitat.  
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PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 

AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA  

Elaborar i aprovar una Llei catalana de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a la dependència per garantir millor els drets de les persones dependents. 

Que es tingui en compte la participació i implicació d’entitats del Tercer Sector i 
amb experiència amb vida independent i assistència personal, en la redacció i 
aplicació de la nova llei de promoció de l’autonomia personal catalana.  

Una aposta ferma de les administracions per garantir el dret de les persones amb 
discapacitat física a viure en ambients desinstitucionalitzats (no en serveis 
residencials), afavorint sempre que es pugui l’estada de les persones a la pròpia llar. 

La posada en marxa d’apartaments amb serveis comuns per a la vida 
independent, per aquells casos en què l’estada a la pròpia llar no sigui possible. 

El compromís de les administracions públiques per impulsar la investigació i facilitar 
l’accés per a les persones amb discapacitat a les ajudes tècniques i domòtica 
com a dret subjectiu i fonamental per fomentar l’autonomia personal. 

Potenciar la figura de gestor de cas.  

La posada en funcionament i el desplegament, a tots els territoris, dels Centres de 
Recursos per a l’Autonomia Personal i la Vida Independent, que donaran resposta 
a les necessitats de les persones amb discapacitat.  

ASSISTÈNCIA PERSONAL 

Desenvolupar la figura de l’assistent personal per a persones dependents i 
l’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei d’Assistència 
Personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona. 
Cal que aquest servei tingui en compte en els criteris de copagament el greuge 
econòmic comparatiu que pateixen les persones amb discapacitat, i que aquests 
criteris s’implementin en tots els territoris.  
 
La figura de l’assistent personal continua sent una figura poc desenvolupada. La cobertura de l’actual 
prestació econòmica no garanteix l’atenció necessària per dur una vida independent. El número d’hores que 
cal justificar està per sobre del que es pot sufragar a través de l’import de la prestació.  

ACCESSIBILITAT 

Acabar d’elaborar i aprovar la nova Llei d’accessibilitat, així com el Codi 
d’Accessibilitat que penjarà d’aquesta llei, i vetllar pel seu acompliment.  

Establir un protocol d’inspecció per a l’acompliment de la normativa i aplicació de 
sancions per afavorir l’accessibilitat total en comerços, establiments de 
restauració, allotjaments i establiments culturals i d’oci. 

Fomentar l’aplicació de criteris de Disseny Universal en el disseny de productes, 
serveis, infraestructures... per afavorir l’accessibilitat per a tothom.  

Garantir la mobilitat per a qualsevol ciutadà en transport ordinari o especial, amb 
accessibilitat total, sense necessitats de suport humà o tècnic i sense deixar-ho a criteri 
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de la voluntat política o la disponibilitat econòmica de les administracions locals. 

EDUCACIÓ 

Avançar en el desplegament de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya i del Pla 
d’Acció “Aprendre junts per viure junts” per avançar definitivament en l’escola 
inclusiva i de qualitat per a tothom, inclòs l’alumnat amb discapacitat física. 

Planificar i garantir l’acompanyament i el suport a l’alumnat amb discapacitat en 
totes els etapes educatives (inclòs l’etapa 0-3, postobligatòria i transició a l’etapa 
laboral o vida adulta). 

Fomentar l’avaluació per a la millora contínua, centrada en tots els agents del 
sistema educatiu: l’alumne/a, el professorat, les metodologies de treball, els sistemes 
de suport, i els companys, com a element fonamental en el procés d’inclusió i per 
garantir que s’avança en l’escola inclusiva. 

Augment del percentatge en inversió del PIB en Educació per tal d’equiparar-nos 
als països europeus més desenvolupats. 

INSERCIÓ LABORAL 

Millorar la coordinació del Departament d’Empresa i Ocupació amb el 
Departament de Benestar Social i Família en matèria d’inserció sociolaboral. 

Una aposta decidida per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’accés al món del 
treball i el manteniment, amb un finançament digne, del model català de treball 
protegit i de participació del Tercer Sector Social en la formació i inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. 

Reforçar la inspecció de treball per a l’acompliment de la normativa vigent (LISMI) 
perquè les empreses de més de 50 treballadors compleixin amb el 2% de reserva 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat, així com també per a 
l’acompliment de les reserves de plaça en les ofertes d’ocupació pública fins a un 
mínim d’un 7%, com estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Que la recaptació aconseguida a través de les Mesures Alternatives a la 
contractació vagi plenament destinada a programes per a la inserció laboral, 
formació contínua, formació ocupacional, creació de llocs de treball i 
autocupació de les persones amb discapacitat. 

En els contractes mercantils entre els CET i l’empresa ordinària, en l’acompliment 
de les Mesures Alternatives, que s’incorpori una clàusula d’obligatori compliment 
que digui que l’empresa ha de contractar un número determinat de treballadors 
dels que  han estat en règim d’enclavament laboral, quan finalitzi el temps màxim 
de durada del contracte mercantil de prestació de serveis. 

La millora del sistema d’orientació laboral i els programes de transició del món 
educatiu al laboral a través de la creació d’un dispositiu conjunt entre el Departament 
d’Ensenyament i els Serveis d’Integració Laboral. 

La millora de l’atenció de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) a les 
persones amb discapacitat. Establir un treball conjunt entre els equips de les OTG i 
els Serveis i Programes especialitzats. 

L’impuls de la discriminació positiva a través de “clàusules socials” en els 
concursos i contractes de l’administració pública, prioritzant les empreses que 
sobrepassen l’obligatorietat del 2%. 
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El suport als Centres Especials de Treball com a eina d’aprenentatge i adquisició de 
competències cap al mercat ordinari treballant conjuntament amb els Serveis 
d’Integració Laboral la transició i incorporació dels treballadors del CET a l’empresa 
ordinària. Vigilància del compliment d’aquest traspàs. 

La dignificació de les condicions retributives dels treballadors/es dels Centres 
Especials de Treball amb un conveni de caràcter sectorial que impliqui a totes les 
parts del sector de la discapacitat. 

HABITATGE 

Promoure polítiques d’habitatge accessible i assequible per tal de garantir el dret a 
l’habitatge pel col·lectiu de persones amb discapacitat. 

Accés a ajudes econòmiques per adquisició i rehabilitació d’habitatges com a 
dret subjectiu i fonamental per fomentar l’autonomia personal i vida independent. 

SALUT  

Garantir l’accés gratuït als serveis sanitaris necessaris, les prestacions 
farmacèutiques i ortoprotètiques pel col·lectiu de persones amb discapacitat. 

Garantir en els serveis de salut especialitzats una atenció adequada, de qualitat i 
adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat. 

Millorar la  coordinació i/o cooperació entre els serveis de salut i els serveis 
socials, sobretot en les valoracions de grau de discapacitat i dependència. 

Promoure accions transversals reals, coordinades i efectives en relació al nen/a 
amb una discapacitat o amb problemes en el neurodesenvolupament i les seves 
famílies al llarg de tota la infància i l’adolescència. 

SERVEIS GESTIONATS PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE ATENEN PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

El desenvolupament d’un model de concertació dels serveis d’atenció a les 
persones amb les entitats del Tercer Sector Social que tingui en compte la seva 
especificitat i la seva aportació a la inclusió i la cohesió social. 

L’aprovació i la inclusió del nou model d’atenció diürna dins la nova Cartera de 
Serveis Socials 

Desenvolupar un nou model d’atenció residencial en coherència amb el nou 
model d’atenció diürna i els criteris de l’autonomia personal i la vida 
independent, que cobreixi les necessitats de suport i la realitat social de la població 
amb discapacitat física actual. 

L’escurçament dels terminis de pagament de les quantitats aprovades com a 
subvenció, conveni o concert de gestió de serveis per tal de fer viable la 
tresoreria de les entitats. 

ALTRES  

El reconeixement per part de les administracions del fet demostrat i diferenciat 
d’un greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapacitat, que fa que 
hagin de fer un sobreesforç econòmic molt superior a la resta de la ciutadania per 
desenvolupar en igualtat de condicions i oportunitats les seves vides. Aquest 
reconeixement s’haurà de tenir en compte a l’hora d’establir els càlculs per 
determinar l’aportació dels usuaris als serveis del Sistema Català de Serveis 
Socials. 
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Desplegament de la Llei de Serveis Socials i ampliació de la Cartera de Serveis 
Socials. 

Reconeixement del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones com un 
actor decisiu en l’impuls i desenvolupament de polítiques de cohesió i de 
benestar social. 

Resolució de la situació diferencial de l’IVA a les organitzacions no lucratives que 
permeti el sector competir en igualtat de condicions amb les empreses mercantils. 

Seguiment per part de l’administració pública corresponent de l’acompliment de 
la normativa i dels plecs de clàusules en l’adjudicació de serveis d’atenció a les 
persones, garantint en tot moment la qualitat dels serveis. 

L’impuls en la introducció de clàusules socials del valor afegit del Tercer Sector 
en els processos de contractació pública d’atenció a les persones per part de les 
administracions autonòmiques i locals, preservant els criteris de qualitat i de 
solvència tècnica i social enfront dels criteris de caràcter econòmic. 

Priorització del sector de la discapacitat (atenent la seva funció social envers els 
col·lectius més vulnerables i el seu rol fonamental pel desplegament del sistema públic 
català de serveis socials) en la tramitació i resolució de les convocatòries destinades al 
finançament de l’activitat associativa i de promoció de la participació del teixit 
associatiu, i establiment de mecanismes que garanteixin l’estabilitat en el 
pagament. 

Seguir exigint a l’Estat el traspàs dels fons del 0,7% de l’IRPF. 

 Impulsar una reforma de llei estatal del mecenatge perquè la societat civil tingui 
més incentius fiscals per fer donacions a les entitats socials. 
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