
 
 
 
 
 

   
 

COMUNICAT DE PREMSA 

ECOM denuncia que els Fons Next Generation per a la 

rehabilitació de l’edificació no inclouen l’accessibilitat  

 L’entitat de referència a Catalunya de la discapacitat física i/o orgànica alerta que la regulació estatal 
de la gestió dels fons europeus destinats a la rehabilitació d’habitatges, edificis i entorn urbà, i 
de la construcció de nou habitatge social, s’està focalitzant únicament en la millora energètica 
dels habitatges i no contemplen l’accessibilitat. 
 

 ECOM denuncia que uns ajuts destinats a la rehabilitació no poden obviar l’estat d’envelliment, 
deteriorament i manca d’accessibilitat en què es troba el parc d’habitatges de l’estat, així com no 
tenir present l’envelliment de la població i els problemes de mobilitat que en un futur breu tindrà 
bona part de la població. Recorda que només el 0,6% dels 9,8 milions d’habitatges a Espanya 
acompleixen criteris d’accessibilitat universal. 
 

 ECOM considera que els Fons Next Generation haurien de permetre avançar en la millora de 
l’accessibilitat dels edificis i habitatges per tal que es pugui activar la desinstitucionalització de 
les persones amb discapacitat i promoure la permanència de les persones a les seves llars (amb 
els suports humans i tècnics necessaris) per garantir el seu dret a una vida independent, tal com dicta la 
Convenció de l’ONU. I recorda que la transformació del sistema de cures que arrel de la Covid19 s’està 
començant a treballar aposta també per la permanència de les persones a les seves llars, cosa que no 
serà possible si les llars no són accessibles.   

 
 L’entitat manifesta també que considera que l’import subvencionable per a cada habitatge és 

molt baix i que per poder accedir als ajuts cal una prèvia inversió massa elevada per part de les 
persones o les famílies afectades, cosa que pot comportar que es deixin de realitzar accions de gran 
transcendència social com les que faciliten l’eliminació de barreres arquitectòniques, com pot ser la 
instal·lació d’ascensors.  

 

 Per això demana que a l’hora d’atorgar els ajuts a la rehabilitació es tinguin en compte criteris 
socials i d’especial vulnerabilitat perquè si no es corre el risc que es perpetuïn les desigualtats ja 
existents tant a nivell social com territorial.  

 
Barcelona, 14 de juliol de 2021. ECOM, l’entitat de referència de la discapacitat física i/o orgànica a 
Catalunya, alerta i denuncia que els Fons Next Generation per a la rehabilitació de l’edificació 
s’estan focalitzat únicament en la millora energètica dels habitatges i s’estan oblidant per 
complet de l’accessibilitat. Així ho han fet constar en les esmenes que ha fet al Reial decret estatal 
que ha de regular els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat, que ha estat sotmès a informació pública 
fins el passat 9 de juliol. 
 
ECOM considera que en uns ajuts destinats a la rehabilitació no és pot obviar una problemàtica 
social evident com és l’estat d’envelliment, deteriorament i manca d’accessibilitat en què es 
troba el parc d’habitatges de l’estat. Així com tampoc no tenir present l’envelliment de la 
població, els seus problemes de mobilitat i l'impacte que això té en elles i el seu entorn de cures.  
 
Segons dades de l’estudi ‘Movilidad reducida y Accesibilidad en el edificio’, de la Fundación Mutua de 
Propietarios, només el 0,6% dels 9,8 milions d’habitatges a Espanya acompleixen criteris 
d’accessibilitat universal. Un fet que comporta que més d’1,8 milions de persones amb mobilitat 
reduïda precisin de suport per sortir de les seves llars i al voltant de 100.000 persones, que no 
disposen d’aquesta ajuda, no en surten mai. Així mateix, destacar que el 40%de la població de 
Barcelona i rodalies viu a habitatges inadequats i segurs, segons l’estudi ‘La llar és la clau’, de 
2018, de Cáritas.  
 
En darrer lloc, fer constar que les conclusions de l’estudi ‘Radar ECOM de vulneracions de drets i 
discapacitat física i/o orgànica’, que vam fer públic fa pocs dies, situava el dret a l’habitatge com el 
segon més vulnerat durant 2020, d’acord a les consultes ateses per l’entitat.  
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ECOM considera que la finalitat última que persegueixen els fons Next Generation (i el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència que desenvolupa les línies prioritàries) és esdevenir un 
suport a les administracions i a la ciutadania per fer front a la realitat i a la crisi derivada per la 
pandèmia de la Covid19, promovent una recuperació més justa i inclusiva. Per això considera que la 
millora de l’accessibilitat hauria de ser un element central d’aquests ajuts, perquè sense 
accessibilitat no hi ha inclusió, i sense garantir el dret a un habitatge digne no hi ha inclusió 
real i efectiva a cap àmbit de la vida.  
 
L’entitat reclama que els Fons Next Generation haurien de permetre avançar en la millora de 
l’accessibilitat dels edificis i habitatges per tal que es pugui activar la desinstitucionalització 
de les persones amb discapacitat i promoure la permanència de les persones a les seves llars 
(amb els suports humans i tècnics necessaris) per garantir el seu dret a una vida independent, 
tal com dicta la Convenció de l’ONU. També posa de relleu que la pandèmia de la Covid19 ha 
evidenciat també la necessitat de transformar profundament el sistema de cures i de prioritzar l’estada 
de les persones en el seu entorn comunitari. Política estratègica que també contempla el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i que es veuria en perill a causa d’aquesta manca 
d’accessibilitat a l’entorn urbà, edificis i habitatges perquè si l’entorn no és accessible la persona gran 
o amb discapacitat física i/o orgànica és inviable que hi pugui romandre.   
 
Posant el focus en el sistema de cures, ECOM considera que la desigualtat de gènere que es 
perpetua en aquest àmbit també té una vinculació amb l’espai públic i l’espai privat (l’habitatge) 
perquè la manca d’accessibilitat dels habitatges genera un doble impacte negatiu en matèria 
d’igualtat de gènere, ja que les barreres arquitectòniques ens els edificis, habitatges i l’entorn 
urbà empitjoren la qualitat de vida i l’increment de riscos laborals de les persones que 
treballen de manera formal e informal dins l’àmbit de les cures (majoritàriament dones), així 
com dificulten la inclusió social d’ambdues parts (la part cuidada i la part cuidadora). Per 
ECOM no contemplar tampoc aquesta realitat és continuar desvaloritzant els treballs de cures i 
aquells que són imprescindibles per sostenir la vida.   
 

La importància de tenir en compte criteris socials i d’especial vulnerabilitat a 
l’hora d’atorgar els ajuts a la rehabilitació 
 
ECOM considera que l’import subvencionable per a cada habitatge és molt baix i que per poder 
accedir als ajuts cal una prèvia inversió massa elevada per part de les persones o famílies 
afectades, i creu que això podria comportar que es deixin de realitzar accions de gran transcendència 
social com les que faciliten l’eliminació de barreres arquitectòniques, com pot ser el cas de la 
instal·lació d’ascensors. Per això demana que s’ampliï la quantia dels ajuts i es revisin els 
criteris per accedir-hi, tenint en compte criteris socials i d’especial vulnerabilitat, com el fet que 
les persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic comparatiu d’entre 17.700 i 41.200 
euros anuals de mitjana per adquirir uns estàndards de vida semblants a la resta de la població sense 
discapacitat (segons constata un estudi de l’Ajuntament de Barcelona).  
 
Si no es té en compte aquesta realitat, ECOM considera que es corre el risc que es continuïn 
perpetuant les desigualtats ja existents tant a nivell social com territorial, ja que la població més 
vulnerable i amb menys poder adquisitiu no tindrà possibilitat d’accedir a aquestes ajudes. Cal fer 
constar que massa sovint aquestes desigualtats es reflecteixen en barris i municipis sencers amb 
menors rendes.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Qui és ECOM: ECOM va néixer el 1971 com un moviment associatiu, que aglutina actualment 120 entitats de persones 

amb discapacitat física de tota Espanya (108 de Catalunya), i el 2007 va impulsar la creació de la Fundació ECOM. Aquestes 
organitzacions, que s’aglutinen sota la marca ECOM, actuen amb doble missió: per una banda, defensar l’exercici dels drets de 
les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, 
amb l’empoderament de les persones com a eix vertebrador; i per l’altra, enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a 

través de la participació, la representació i el seu empoderament. www.ecom.cat 

 

+ info: Sílvia Riu, responsable de Comunicació: comunicació@ecom.cat o 623 27 78 93. 

mailto:comunicaci%C3%B3@ecom.cat

