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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.

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA



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 
document de Demandes al nou Govern de Catalunya per garantir els drets de 
les persones amb discapacitat física; 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.

En aquest document trobareu 62 demandes, classificades per demandes 
transversals, per àmbits, per garantir els drets mentre seguim en escenari Covid-19 
i, per últim, un Decàleg de demandes prioritàries, que és un extracte de les 10 
demandes que considerem més importants. 

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.

2

14F
2021 

ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA

Antonio Guillén
President d’Ecom
presidencia@ecom.cat

14F
2021 

ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA

3

Concebre les polítiques socials des de la perspectiva de la 
diversitat i amb una mirada interseccional, incorporant la 
discapacitat de manera transversal en les polítiques generals, i tenint 
en compte que en les polítiques dirigides de manera específica a 
les persones amb discapacitat es contemplen també les múltiples 
identitats socials (gènere, ètnia, edat, nacionalitat...) que se solapen 
en cada individu per poder comprendre i analitzar la desigualtat 
social que pateixen des d’una base multidimensional. 

Augmentar substancialment la dotació pressupostària destinada 
a les polítiques socials per als propers anys per donar resposta 
a les necessitats de les persones que es troben en situacions 
vulnerables, entre elles les persones amb discapacitat física, i no 
deixar ningú enrere.

Garantir la participació de les persones amb discapacitat 
física, i de les entitats que les representem, en la construcció 
i implementació de les polítiques i estratègies públiques per 
assegurar que es té en compte la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU el 
2006, i que es contemplen les seves necessitats específiques. 

Avançar el Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat per tal que pugui ser aprovat i implementat dins la 
propera legislatura del Govern i esdevenir una eina per millorar la 
resposta de les polítiques públiques a les necessitats de les persones 
amb discapacitat i de les entitats del sector. Assegurar que es fa la 
revisió i modificació de tota la normativa autonòmica i s’adapta al 
marc normatiu instaurat amb la ratificació per part de l’Estat espanyol 
de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat.
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2.

3.

4.

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. 

DemandesIntroducció

Per a una societat inclusiva.                                                                                                                           
Igualtat de drets i oportunitats per a les persones amb discapacitat física. 
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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. L’objectiu és poder 
garantir millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar 
de la persona amb discapacitat física, partint del ple respecte a la 
seva dignitat i drets, als seus interessos i preferències, i a la seva 
participació activa, tot tenint presents els mandats de la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Proveir dels suports necessaris a les persones amb discapacitat 
física per garantir la seva inclusió real en tots els àmbits (educatiu, 
laboral, esportiu, cultural, en el consum, el transport...) tot tenint 
present les diferents realitats territorials i vetllant per garantir a totes 
les persones amb discapacitat física els mateixos drets i igualtat 
d’oportunitats, independentment de l’entorn on viuen.

Tenir present el greuge econòmic comparatiu de cost de vida 
de les persones amb discapacitat, evidenciat i quantificat en l’ 
estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona, en la disposició de les 
prestacions i ajudes dirigides a aquest col·lectiu.

Prevenir i abordar la discriminació múltiple i interseccional que 
pateixen les persones amb discapacitat física, amb una mirada 
específica a les problemàtiques concretes que afecten les dones i 
la infància amb discapacitat física, amb l’assignació de recursos 
econòmics, humans i materials necessaris.

Garantir el compliment de la legislació existent en diferents 
àmbits en relació als drets de les persones amb discapacitat, per 
assolir la igualtat de tracte i la no discriminació. Així com preveure 
mecanismes sancionadors efectius en aquells supòsits on la llei 
no es compleixi.
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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. 

Garantir el treball transversal i coordinat de l’accessibilitat 
a tots els àmbits i nivells per garantir la cadena 
d’accessibilitat i el seu manteniment. Això inclou actualitzar 
totes les concessions públiques i contractes vigents amb els 
paràmetres d’accessibilitat actuals.

Impulsar una tarifació social integrada del transport públic 
a les quatre províncies i un protocol unificat vers el bus 
interurbà i el transport sota demanda, per tal d’avançar 
en la millora de l’accessibilitat a tota Catalunya i eradicar les 
desigualtats territorials. 

Assegurar que la realitat econòmica i la limitació dels 
recursos no afecten al manteniment de les mesures 
d’accessibilitat del transport públic. 

Introduir les matèries d’accessibilitat i igualtat 
d’oportunitats a tots els graus universitaris i formacions 
professionals per tal de promoure i avançar en el disseny 
universal. 

10.

11.

12.

13.

14.

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. 

Dret a l’Accessibilitat

Demandes
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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. Això vol 
dir, contemplant que les persones han de poder gaudir del 
nombre d’hores necessàries -sense limitacions- per poder 
desenvolupar el seu projecte de vida independent; que la 
prestació econòmica no pot estar condicionada als ingressos 
de la persona ni per prestacions d’anàloga naturalesa; que no 
s’ha d’aplicar la deducció del complement de tercera persona; 
i que la formació dels assistents personals s’ha de basar en la 
proposta de 50 hores defensada pel sector de la discapacitat, 
i no ha de ser considerada un requeriment inicial per als 
assistents personals per iniciar-se en la prestació del servei, 
per tal que siguin les persones amb discapacitat ateses les qui 
puguin formar-los.

Garantir que les persones amb discapacitat física puguin 
comptar amb suports suficients i efectius, amb el rang de dret 
subjectiu, per tal que puguin escollir com i on volen viure i 
desenvolupar un projecte de vida lliurament escollit. Això 
requereix un treball a tres bandes: universalitzar la prestació 
d’assistència personal perquè tothom hi pugui accedir, 
treballar un pla de desinstitucionalització, i promoure 
noves fórmules habitacionals inclusives i comunitàries. 

Elaborar la Llei d’Autonomia Personal a Catalunya, 
conjuntament entre tots els agents implicats, amb dotació 
pressupostària i recursos per al seu desenvolupament. 

15.

16.
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Demandes al nou Govern de Catalunya 
per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat física.
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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. 

Augmentar i millorar la informació i dades sobre el parc 
d’habitatges tant de titularitat pública com privada. Un 
dels problemes més importants per a fer un seguiment de la 
problemàtica de l’habitatge, i així actuar en conseqüència, és 
la mancança de dades sobretot el que fa referència al parc 
d’habitatges accessibles (preus, localització, gestió, sol·licitants, 
adjudicats, tipus d’unitats de convivència...).

Impulsar i augmentar l’accés a habitatges de lloguer social, 
assequible i accessible.

Augmentar progressivament les reserves d’habitatges 
accessibles fins arribar a un 100 % de les noves 
promocions públiques a mig/llarg termini, especialment a 
les àrees amb forta demanda d’habitatges.

Impulsar el mercat social de l’habitatge amb 
col·laboracions público-comunitària amb entitats del tercer 
sector sense afany de lucre per a la construcció, gestió i/o 
seguiment del parc d’habitatge.

Continuar impulsant mesures d’estabilització de lloguers, 
a través de desenvolupar una normativa o legislació que 
impossibiliti l’augment abusiu dels lloguers i permeti la protecció 
dels llogaters.

18.
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Garantir el model d’escola inclusiva i per tothom, així com 
la formació contínua i l’educació al llarg de la vida de les 
persones amb discapacitat física.

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.

Impulsar un pla de reconversió dels Centres d’Educació 
Especial en CEEPSIRS (centres proveïdors de serveis 
i recursos). En aquest sentit, reclamem que es defineixi 
el Model de CEEPSIR i es planifiqui el seu desplegament 
territorial a Catalunya.

Desenvolupar un pla de formació i acompanyament als 
docents i personal d’atenció directa en metodologies 
d’atenció a la diversitat.

Establir uns indicadors que permetin avaluar el sistema 
educatiu i tenir informació de com s’avança en l’escola 
inclusiva a Catalunya, en totes les etapes educatives.

24.
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Davant situacions extraordinàries d’emergència 
sanitària, garantir l’atenció sanitària equitativa i sense 
discriminacions per motiu de discapacitat, amb criteris 
oficials acreditats, que han d’estar presidits per la protecció del 
dret humà a la vida sense excepcions.

Incrementar la inversió en els serveis sanitaris per 
corregir les esquerdes que la pandèmia ha evidenciat 
que existeixen en el sistema de salut i desplegar un pla 
d’accessibilitat per garantir l’accés als establiments i 
serveis sanitaris; així com a les proves diagnòstiques.

Fer una avaluació del Pla de salut 2016-2020 amb la 
participació de tots els agents de la comunitat sanitària 
i les entitats de persones amb discapacitat, per detectar 
quines accions cal impulsar per garantir una sanitat pública, 
accessible, gratuïta i de qualitat com un dret universal.

29.
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Demandes al nou Govern de Catalunya 
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Impulsar les polítiques actives d’ocupació, reforçant els 
programes de formació i l’acompanyament a la inserció laboral de 
persones amb discapacitat física per generar oportunitats d’accés 
al mercat laboral.

Considerar els serveis d’inclusió laboral per a persones amb 
discapacitat com a serveis especialitzats de la cartera de 
serveis, fent que es financin a través de concertació per tal de 
garantir l’estabilitat a les entitats gestores. 

Ampliar els supòsits d’ajuts autonòmics vinculats a la 
contractació de les persones amb discapacitat física a les 
empreses (per exemple, acceptar jornades parcials, incloure 
les empreses d’economia social i solidària com a beneficiàries 
d’aquests ajuts...).

Garantir que el grau de discapacitat de la persona que 
accedeix a ajuts o programes d’ocupació no sigui l’únic criteri 
que es tingui en compte, ja que considerem que és necessari 
que es valorin també altres indicadors tals com l’edat, la formació 
acadèmica o la seva població de residència.

Implementar mesures per tal que totes les empreses que hi 
estan obligades compleixin amb la quota legal de reserva del 
2% de persones amb discapacitat.

Garantir la llibertat d’escollir el model laboral per la pròpia 
persona amb discapacitat.

Revisar l’actual sistema de prestacions de la Seguretat Social 
per tal de facilitar la transició i compatibilitat amb l’exercici 
d’una activitat professional remunerada.
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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. L’objectiu 
és poder garantir millores en tots els àmbits de la qualitat de 
vida i el benestar de la persona amb discapacitat física, partint 
del ple respecte a la seva dignitat i drets, als seus interessos i 
preferències, i a la seva participació activa, tot tenint presents 
els mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat.

Avançar i definir, conjuntament amb tots els agents implicats, 
un nou sistema de copagament, amb paràmetres assumibles 
i justos, que permeti garantir el benestar de les persones amb 
discapacitat i fomenti la seva autonomia per tal que puguin gaudir 
d’una vida digna i desenvolupar el seu projecte vital.

Reforçar els serveis socials per atendre les necessitats 
socials emergents que han derivat de la pandèmia, que impacten 
directament en la població amb discapacitat física: disminució 
d’ingressos econòmics, despeses d’alimentació, habitatge, 
subministraments...

Repensar el sistema de Pensions No Contributives donat que 
no està alineat amb el que estableix la Convenció dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

Implementar el Pla Estratègic de Serveis socials 2020-2024 i 
dur a terme el desplegament dels diferents plans, tot comptant 
amb la participació de les entitats i sobretot de les persones, i amb 
una calendarització i una assignació pressupostària.

39.

40.

41.

42.

43.

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. 

Demandes

Dret als Serveis Socials
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Garantir el compliment de la legislació en matèria 
d’accessibilitat i d’igualtat d’oportunitats per les persones 
amb discapacitat a les instal·lacions culturals, esportives i 
turístiques.

Oferir activitats d’esport, activitat física adaptada i d’oci 
i lleure inclusiu que garanteixin la participació de les 
persones amb discapacitat, tot proporcionant el personal i els 
productes de suport necessaris.

Formar en l’atenció a la diversitat a tots els agents 
implicats en la planificació i realització de les activitats 
culturals, esportives, de lleure, turístiques i d’altres 
d’atenció directa.

44.

45.
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Demandes al nou Govern de Catalunya 
per garantir els drets de les persones 
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les persones amb discapacitat física. 
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Promoure mesures per protegir les dones i la infància amb 
discapacitat física contra situacions de violència i abús, 
tant dins com fora de la llar.

Fomentar la presència en primera persona de dones amb 
discapacitat als espais de treball de la igualtat de gènere i 
la diversitat afectiva i d’orientació sexual, amb l’objectiu de 
garantir que el discurs feminista i les accions que s’impulsin 
tinguin en compte la interseccionalitat i les discriminacions 
múltiples.

Impulsar polítiques de gènere que siguin transversals 
i tinguin en compte les necessitats, demandes i 
característiques de les dones i nenes amb discapacitat, 
incloent en la recollida de dades els indicadors de dona i 
discapacitat per poder valorar l’impacte de les actuacions en 
aquest col·lectiu i els seus drets.

Formar i conscienciar en matèria de drets humans de 
les nenes i dones amb discapacitat, i l’efecte multiplicador 
de la seva discriminació i risc de violència, a l’equip tècnic 
d’igualtat i al que intervé en la incorporació transversal de 
la perspectiva de gènere a les polítiques de tots els àmbits.

Garantir l’accessibilitat universal als espais dels Serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), eliminant les 
barreres de qualsevol tipus, així com assegurant la bona 
connectivitat de l’espai amb un transport públic i accessible.

Garantir l’accessibilitat universal dels serveis d’acollida 
d’emergència per donar resposta a les dones amb discapacitat 
o bé a les dones amb menors amb discapacitat al seu càrrec.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

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. 

Demandes

Perspectiva de Gènere
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Augmentar la inversió per a la xarxa de serveis socials per 
revertir l’infrafinançament crònic dels serveis d’atenció a 
les persones que gestionen les entitats socials, ja que amb 
la crisi sanitària ha quedat palesa la importància de dignificar 
aquest sector amb l’actualització de mòduls, l’increment de 
salaris, la dotació de recursos...

Impulsar una Llei del Tercer Sector Social, per tal de reconèixer 
el valor afegit que aporten les entitats d’iniciativa social 
sense afany de lucre i reconegui el Tercer Sector Social 
com a aliat estratègic.

Garantir l’acció concertada com a línia prioritària de relació 
entre l’administració i el Tercer Sector Social, dotant de 
major estabilitat el sistema i garantint la cobertura de drets 
socials.

53.

54.

55.
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Escenari COVID-19

Garantir la continuïtat de l’educació 
obligatòria i de la post obligatòria 
amb totes les garanties i recursos 
necessaris (tant humans, com materials, 
com tecnològics), per assolir una veritable 
inclusió de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials (N.E.E.); prioritzant 
l’atenció presencial, però també en el 
format online, acompanyant a les famílies 
per poder garantir el seu accés en igualtat 
de condicions.   

En l’actual context de la pandèmia, 
protegir especialment els llocs 
de treball ocupats per persones 
amb discapacitat física, per evitar 
acomiadaments no justificats, 
incrementant les inspeccions de treball i 
les mesures de protecció necessàries.

Facilitar ajuts (tant econòmics com 
tecnològics), per tal que les persones 
treballadores amb algun tipus de 
discapacitat física puguin continuar 
fent teletreball amb totes les garanties 
i en igualtat de condicions i minimitzar 
així l’impacte que la bretxa digital té sobre 
aquest col·lectiu.

Durant els primers mesos de la pandèmia, des d’ECOM vam elaborar un 
document de Mesures per garantir els drets de les persones amb discapacitat 
física, en temps de Covid-19. Aquest document el vam fer arribar al Govern 
vigent i a tots els grups parlamentaris. 

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Mantenir i ampliar els ajuts per 
habitatge, aprovats amb l’inici de 
la pandèmia, simplificant i facilitant 
els tràmits per accedir-hi. Així 
com continuar amb la suspensió 
dels desnonaments en aquells 
habitatges on visqui una persona amb 
discapacitat física. 

Garantir la rehabilitació de 
manteniment, tot fent èmfasi en 
la importància també de fomentar 
l’activitat física terapèutica; prioritzant 
l’atenció presencial, però garantint-la en 
format online i accessible, en cas de nous 
confinaments. 

Garantir a totes les persones amb 
discapacitat física l’accés als suports i 
serveis de la xarxa de salut i de serveis 
socials que es continuïn oferint en 
modalitat digital. Un percentatge elevat 
de persones amb discapacitat física 
no té accés a la tecnologia per motius 
econòmics, socials o de formació, i és 
fàcil que ara estiguin quedant aïllades.

Disposar de mesures i recursos 
econòmics per facilitar la conciliació 
familiar i reconèixer les cures que les 
famílies ofereixen a les persones amb 
discapacitat.

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. 

https://drive.google.com/file/d/1QhuDQW9xuBmKOMtSlxrA_yYZwOyJRLxx/view?usp=sharing


16

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. 

1.

2.

3.

4.

5.

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 tots els agents de la 
comunitat educativa i les entitats de persones amb discapacitat.
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Decàleg 
de demandes prioritàries

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.

6.

7.

8.

9.

10.
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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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