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Demandes al nou Govern de Catalunya 
per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat física
Com a representants de les persones amb discapacitat física, i de gran part de 
les entitats de la discapacitat física a Catalunya, des d’ECOM us fem arribar un 
Decàleg de demandes prioritàries per tal que el govern que es formi a partir de 
les eleccions del proper dia 14 de febrer les tingui en compte i les faci efectives per 
garantir els drets de les persones amb discapacitat física.

Sabem que aquestes eleccions seran unes eleccions diferents, on la crisi sanitària 
per la Covid-19 tindrà un pes molt important en les decisions que prengui el govern 
en els propers quatre anys de legislatura. És per aquest motiu que demanem que 
el govern garanteixi la participació de les persones amb discapacitat física, i de 
les entitats que les representen, en les polítiques i estratègies de reconstrucció 
social i econòmica que s’impulsin, per assegurar que es té en compte la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

A Catalunya som més de 300.000 les persones amb discapacitat física, que tenim 
unes necessitats específiques a les quals s’ha de donar resposta i uns drets que, 
com a ciutadans i ciutadanes, hem de poder exercir en igualtat d’oportunitats que 
la resta de la ciutadania.

Hem de fer possible una nova articulació entre Govern, Tercer Sector i ciutadania 
que impulsi la defensa de l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat. 
En aquesta crisi sanitària, el Govern ha comprovat, potser més que mai, que la 
força del teixit del Tercer Sector està sent fonamental per donar resposta a les 
noves necessitats emergents que estan sorgint arrel de la pandèmia.

Per tot això, ara més que mai, tenim un gran repte en els propers anys. 
Des d’ECOM volem estar al costat del Govern i de la ciutadania per treballar 
conjuntament i construir societats més justes, obertes i igualitàries.

14F
2021 
ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA

Per a una societat inclusiva.                                                                                                                           
Igualtat de drets i oportunitats per a les persones amb discapacitat física. 

1



14F
2021 

ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA

2

Demandes al nou Govern de Catalunya 
per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat física.
Per a una societat inclusiva.                                                                                                                           
Igualtat de drets i oportunitats per a 
les persones amb discapacitat física. 

Decàleg 
de demandes prioritàries

Crear dins l’estructura del Govern un departament específic i exclusiu 
per a l’àmbit dels Afers Socials i famílies, que pugui donar resposta amb la 
màxima eficàcia a l’amplitud de qüestions que s’aglutinen dins aquest àmbit, 
i que disposi de la dotació pressupostària necessària per donar cobertura 
a les necessitats de les persones i de les entitats del Tercer Sector Social. 
Aquest nou departament hauria de treballar coordinadament amb les resta 
de departaments per assegurar que la discapacitat també està inclosa 
transversalment en les polítiques públiques que des d’aquests departaments 
s’impulsen.

Aprovar el Decret que ha de regular l’assistència personal a Catalunya, 
de manera que pugui garantir el dret a la vida independent de les persones 
amb discapacitat física.

Revisar el model d’atenció a les persones amb discapacitat per promoure 
un model d’atenció comunitària centrada en la persona, tot duent a terme 
una redefinició general de la Cartera de Serveis Socials. Paral·lelament, cal 
prioritzar la revisió del model residencial i també avançar en la concreció i 
creació del model de Vida Independent i en la comunitat.

Aprovar el Decret d’Accessibilitat a Catalunya, que haurà de desplegar la 
Llei d’Accessibilitat, i dotar-lo del pressupost suficient i necessari per garantir 
el dret a l’accessibilitat de les persones amb discapacitat física; i preveure la 
creació d’un fons econòmic estable i estructural per polítiques d’accessibilitat 
universal. 

Fer efectiva la implementació i el complet desenvolupament del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, incrementant el pressupost destinat al 
seu desplegament i comptant amb la participació de de tots els agents de la 
comunitat educativa i les entitats de persones amb discapacitat.
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Revisar el model d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat 
física per afavorir la creació de llocs de treball de qualitat, i assegurar-ne 
el manteniment amb un finançament adequat i suficient. 

Avançar definitivament en la construcció d’un model d’atenció integrada 
social i sanitària a Catalunya -concretant el treball que s’ha vingut fent sobre 
aquesta matèria en els darrers anys i comptant amb la participació del Tercer 
Sector Social-, per poder-lo implantar.

Aprovar un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya, consensuat amb els 
diferents agents socials, que permeti avançar també en la garantia del dret a 
l’habitatge de les persones amb discapacitat física, preveient un augment dels 
ajuts econòmics i subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques, 
i per a l’accés a productes de suport i a la domòtica, com a eina fonamental 
per promoure l’autonomia personal. 

Vetllar per que les persones amb discapacitat física no quedin excloses de 
la transformació digital que està vivint la nostra societat en tots els àmbits, 
tot assegurant que tot allò digital és accessible, assequible i contempla 
la diversitat humana; i garantir com un dret fonamental l’accés a internet 
per a totes les persones, en igualtat de condicions. 

Augmentar la inversió per a la xarxa de serveis socials i revertir 
l’infrafinançament crònic dels serveis d’atenció a les persones amb 
discapacitat física que presten les entitats (incrementant les tarifes del 
mòduls, la dotació de recursos...); i treballar, conjuntament amb les entitats 
representatives del sector per garantir l’acció concertada com a línia 
prioritària de relació entre l’administració i el Tercer Sector Social.
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Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona

Tel.: 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat

  facebook.com/ecomdiscapacitat

 @entitatecom

Per a una societat inclusiva.                                                                                                                           
Igualtat de drets i oportunitats per a 
les persones amb discapacitat física. 

Persona de contacte:
INMA GÓMEZ
Responsable de l’Àrea Defensa dels Drets
igomez@ecom.cat
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