ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-D

Demandes d’

al futur Govern de Catalunya

30 requisits
per garantir polítiques inclusives
amb la discapacitat física

espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció centrat en la persona vida independent inclusió laboral
inclusió escolar servei d’assistència personal participació del tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat
pública disseny universal serveis socials oci per a tothom espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció
centrat en la persona vida independent inclusió laboral inclusió escolar servei d’assistència personal participació del
tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat pública disseny universal serveis socials oci per a tothom
espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció centrat en la persona vida independent inclusió laboral
inclusió escolar servei d’assistència personal participació del tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat
pública disseny universal serveis socials oci per a tothom espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció
centrat en la persona vida independent inclusió laboral inclusió escolar servei d’assistència personal participació del
tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat pública disseny universal serveis socials oci per a tothom
espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció centrat en la persona vida independent inclusió laboral
inclusió escolar servei d’assistència personal participació del tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat
pública disseny universal serveis socials oci per a tothom espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció
centrat en la persona vida independent inclusió laboral inclusió escolar servei d’assistència personal participació del
tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat pública disseny universal serveis socials oci per a tothom
espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció centrat en la persona vida independent inclusió laboral
inclusió escolar servei d’assistència personal participació del tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat
pública disseny universal serveis socials oci per a tothom espais accessibles igualtat d’oportunitats model d’atenció
centrat en la persona vida independent inclusió laboral inclusió escolar servei d’assistència personal participació del
tercer sector autonomia personal associacionisme sanitat pública disseny universal serveis socials oci per a tothom

Eleccions 21-D

DEMANDES ALS PARTITS POLÍTICS
Com a representants de les persones amb discapacitat física, i de gran part de les entitats de
la discapacitat a Catalunya, des d’ ECOM us fem arribar les nostres demandes per tal que el
govern que es formi a partir de les eleccions del proper dia 21 de desembre les tingui en compte i les
faci efectives.
Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el número de persones amb
discapacitat física valorades a Catalunya ascendia el 2016 a 294.366, és a dir a un 3,92% de la
població de Catalunya (7.504.008 habitants segons l’Institut d’Estadística de Catalunya).
Tal com indiquen aquestes xifres, 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 amb
la resta de la ciutadania.
La funció representativa d’ECOM ens duu a exercir el nostre paper com a interlocutor i a fer-vos
arribar aquest document amb 30 requisits per garantir unes polítiques inclusives que permetin
avançar cap a la plena participació de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions.
Aquests 30 requisits, que fan referència a 8 drets i a 1 àmbit, van acompanyats dels
posicionaments d’ECOM en aquella matèria en concret. Els posicionaments, aprovats en
Assemblea, són l’ideari de la nostra entitat, la manera com entenem els diferents àmbits que
conformen el dia a dia de les persones amb discapacitat.
Des d’ECOM demanem un esforç al futur govern de Catalunya per tal que, en aquelles
qüestions en les quals té competència, aposti per una societat més solidària i més inclusiva,
en què les persones amb discapacitat física puguem exercir amb plenitud els nostres drets i en què
totes les persones tinguem les mateixes oportunitats.
Creiem que el Govern no pot passar per alt les necessitats de les persones amb discapacitat
física, ni el greuge comparatiu que suposa viure amb una discapacitat. Per avançar en igualtat
d’oportunitats i drets socials, hem d’exigir que es recuperi la inversió pública en polítiques
socials i que es torni a un sistema de benestar i de protecció social real i eficaç. La Convenció
sobre els drets de les persones amb discapacitat aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 13 de desembre del 2006 ha de ser el marc de referència per les polítiques
que incideixen en l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: serveis socials,
sanitat, educació, inserció laboral, accessibilitat, habitatge.
Hem de fer possible una nova articulació entre Govern, Tercer Sector i ciutadania que impulsi,
des de cada territori, la defensa de l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat. En
aquests anys, el Govern ha comprovat, potser més que mai, que la força del teixit del Tercer Sector
en el territori està sent fonamental per donar resposta a les noves necessitats socials.
Per tot això, tenim un gran repte en els propers anys. Les entitats de persones amb
discapacitat volem estar al costat del Govern i de la ciutadania per treballar conjuntament i
construir societats més justes, obertes i igualitàries.
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DRET A L’ AUTONOMIA PERSONAL I A LA VIDA
INDEPENDENT
DEMANEM:
1. Elaborar la Llei d'Autonomia Personal a Catalunya, conjuntament entre tots els agents
implicats, amb dotació pressupostària i recursos per al seu desenvolupament.

2. Promoure l'assistència personal de manera que sigui una opció real per a les persones.
Que les prestacions econòmiques i les hores d'assistència s'ajustin a les necessitats reals i
les situacions individuals de les persones beneficiàries i garanteixin el ple
desenvolupament dels seus projectes vitals.

3. Basar les polítiques socials en el model social de la discapacitat i de la filosofia de vida
independent i el Model d'Atenció Centrada en la Persona, que concep la persona amb
discapacitat com un membre de ple dret de la comunitat, amb responsabilitats i obligacions,
però també amb els mateixos drets, i que puguin exercir-los en igualtat d'oportunitats i
amb la màxima autonomia personal.

Posicionament d’ECOM: AUTONOMIA PERSONAL i VIDA INDEPENDENT
 Apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida independent, on
es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret amb obligacions
però també amb els mateixos drets que la resta de la població, uns drets que com a
ciutadà ha de poder exercir amb la màxima autonomia personal.
 Defensem una societat basada en la riquesa de la diferència, on cal garantir la no
discriminació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
 Advoquem per potenciar la capacitat i el dret a decidir per si mateixes de les persones
amb discapacitat física, així com el dret a dur una vida independent com qualsevol altra
persona.
 Creiem que les polítiques socials, així com els serveis que se'n deriven, s’han d’adaptar
a les característiques i necessitats de les persones (models d’atenció centrats en les
persones). Entenem que els serveis i les prestacions socials han d’evolucionar cap a
models de suport que posin l’accent en la promoció de les potencialitats personals i han
d’obrir la participació de les pròpies persones amb discapacitat, com a màximes
coneixedores de les seves necessitats, en la concepció i definició d’aquests.
 Veiem el Servei d’Assistència Personal com un dels recursos més idonis per garantir
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física.
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DRET A L’ACCESSIBILITAT
DEMANEM:
4. Actuar amb veritable compromís polític i consensuar amb el col·lectiu accions
efectives, amb recursos i calendari executiu, per avançar en accessibilitat a tota
Catalunya i eradicar les desigualtats territorials. En aquest sentit, impulsar una tarifació
social integrada del transport públic a les quatre províncies (amb reconeixement de
necessitat de 3as persona) i un protocol unificat vers el bus interurbà i el transport sota
demanda.

5. Assegurar 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.

6. Avançar en l'aprovació del Decret català d'accessibilitat i que aquest garanteixi una
participació de qualitat del col·lectiu (especialment en el treball de buits normatius com
l'accés al transport públic d'scooters) i que tots els edificis d'habitatges siguin accessibles
i amb ascensor des de l'inici, sense excepció.

7. Introduir les matèries d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats a tots els graus
universitaris i formacions professionals.

Posicionament d’ECOM: ACCESSIBILITAT
 Entenem l’accessibilitat universal com a dret humà que és imprescindible exercir per a
la participació en igualtat d’oportunitats i la veritable inclusió en tots els àmbits de la
persona (des de l’habitatge i la ciutat a l’entorn laboral i educatiu) i en tots els moments de
la seva vida (des de la infància fins a la vellesa). I que, per tant, s’ha de defensar com a
dret humà que és de tota la ciutadania.
 Apostem per treballar l’accessibilitat de manera democràtica, integral i transversal,
sota els valors de l’autonomia personal i la no discriminació, tenint en compte la
diversitat humana i posant-la en valor, i entenent que l’accessibilitat és una cadena
d’elements interrelacionats que s’han de tractar conjuntament de manera coordinada per
totes les parts implicades (tant públiques com privades), amb un diàleg obert, caràcter
constructiu i una participació activa del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 Defensem l’accessibilitat com quelcom que millora la qualitat de vida de tota la
ciutadania, i que genera entorns, productes i serveis més segurs i usables per a tothom.
 Advoquem perquè tot allò que es dissenyi es faci acomplint la legislació i normativa
vigent i seguint els principis de disseny universal o disseny per a tothom.
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DRET A L’EDUCACIÓ
DEMANEM:
8. Aplicar i desplegar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, amb la participació de tots els agents
de la comunitat educativa i les entitats de persones amb discapacitat.

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

10. Impulsar un pla de reconversió dels Centres d’Educació Especial en CEEPSIRS (centres
proveïdors de serveis i recursos).

11. 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.

Posicionament d’ECOM: EDUCACIÓ
 Prioritzem un model d’escola inclusiva, que s’apliqui a totes les etapes educatives
(inclosa l’etapa de 0 a 3 anys), que garanteixi el dret a l’educació per a tots els infants,
independentment de les seves capacitats o limitacions, del seu origen, gènere o orientació
sexual, i en el que l’alumnat amb discapacitat física hi tingui cabuda i una presència activa i
participativa, com un membre més de la comunitat. L’aposta és per una intervenció
integral que no focalitzi la seva intervenció i els recursos només en l’alumne amb
discapacitat, sinó que promogui veritables models educatius inclusius.
 Mentre no es pugui assegurar per als alumnes amb pluridiscapacitat la qualitat educativa
dins d’un entorn escolar ordinari per la manca de recursos especialitzats, de recursos
humans i de recolzament sanitari, cal garantir els suports necessaris dins de l’Escola
d’Educació Especial per assegurar el bon nivell d’escolarització, però sense que això
vagi en detriment del desitjable procés gradual de participació de tot l’alumnat cap a
la inclusió educativa i social.
 Defensem l’educació pública com un dret universal.
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DRET AL TREBALL
DEMANEM:
12. Augmentar els recursos per fomentar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat,
tant en l'empresa ordinària com en els Centres Especials de Treball (CET).

13. Considerar els serveis d'inserció laboral per a persones amb discapacitat com a
serveis especialitzats de la cartera de serveis i que es financin a través de concertació per
garantir l'estabilitat a les entitats gestores.

14. Garantir que les persones amb discapacitat treballadores d'un CET percebin una
subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional vigent i un 75% en cas de
persones amb especials dificultats.

15. 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.

16. Revisar l’actual sistema de prestacions per tal de facilitar la transició i compatibilitat
amb l’exercici d’una activitat professional remunerada.

Posicionament d’ECOM: LABORAL
 Veiem l’ocupació com un element essencial per aconseguir la inserció en la societat de
les persones amb discapacitat i una de les formes més importants de promoure la seva
independència i dignitat.
 Entenem que una societat inclusiva, per fer efectiu el dret al treball a tothom, ha d’aspirar
a la plena ocupació de les persones amb discapacitat que vulguin treballar.
 Prioritzem l’ocupació de les persones amb discapacitat física al mercat de treball
ordinari, per afavorir el procés de normalització i d’inclusió social del col·lectiu.
 Reconeixem també el rol del mercat de treball protegit com una alternativa necessària i
adequada per a algunes persones, d’acord amb les seves necessitats.
 Entenem que la inclusió laboral de les persones amb discapacitat només és possible si hi
ha un marc legislatiu favorable i al mateix temps si hi ha el compromís de tots els
agents implicats: administració, sindicats i empreses.
 Creiem necessària una voluntat política de fer efectives les mesures de discriminació
positiva i de donar a conèixer les possibilitats d’aportació laboral i de productivitat de les
persones amb discapacitat per tal d’eliminar els prejudicis i obstacles que dificulten la seva
contractació.
 Per facilitar la inserció laboral és imprescindible que els entorns de treball siguin
accessibles i que es facin les adaptacions necessàries, i s’inverteixin els recursos
necessaris.
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DRET A L’ HABITATGE
DEMANEM:
17. Impulsar i augmentar l’accés a habitatges de lloguer social, assequible i accessible.

18. Augmentar els ajuts econòmics i subvencions per supressió de barreres
arquitectòniques, accés a productes de suport i a la domòtica com eina fonamental per
promoure l’autonomia personal.

19. Augmentar i simplificar els ajuts econòmics al pagament del lloguer per facilitar l'accés i
el manteniment de l'habitatge.

20. Impulsar 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.
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DRET A LA SALUT
DEMANEM:
21. Desenvolupar el Pla de salut 2016-2020 amb la participació de tots els agents de la
comunitat sanitària i les entitats de persones amb discapacitat, que garanteixi la sanitat
pública, gratuïta i de qualitat com un dret universal.

22. Desplegar el model d'atenció socio-sanitària, tot potenciant la planificació centrada en
la persona i el seu empoderament.

23. Implementar un Pla d’Accessibilitat per garantir l’accés als establiments i serveis
sanitaris; així com a les proves diagnòstiques.

24. Garantir la rehabilitació de manteniment, tot fent èmfasi en la importància també de
fomentar l’activitat física terapèutica.

Posicionament d’ECOM: SALUT
 Apostem per un model biopsicosocial de la salut, és a dir, aquell que afronta les
qüestions relatives a la salut atenent una combinació de factors biològics, psicològics
(pensaments, emocions i conductes) i socials, en contrast amb el model reduccionista
tradicional, que només afronta el factor biològic.
 Ens decantem per un sistema de salut que tingui una visió de la persona holística, integral i
biopsicosocial i en què l’atenció es basi en el pacient i no en la malaltia, en la família o
l’entorn més immediat de la persona com a condicionant de l’estat de salut.
 Creiem en un model de salut que aposti per la planificació centrada en la persona, i en
el seu empoderament, així com en la responsabilitat del pacient, dins les seves
possibilitats, vers el seu estat de salut i l’ús dels serveis assistencials.
 Pensem que la discapacitat no es pot explicar tant sols per la malaltia o les lesions que
originen les deficiències sinó que les causes del context social, tant personals com
ambientals, també són determinants.
 Creiem que la cooperació de les associacions de persones amb discapacitat física
amb el Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya és clau per a
la millora del sistema sanitari en relació a l’atenció a la persona amb discapacitat.
 Defensem la sanitat pública com un dret universal.
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DRET ALS SERVEIS SOCIALS
DEMANEM:
25. Revisar la cartera de serveis socials i adaptar els serveis al model d’atenció integral i
centrada en la persona.

26. 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.

Posicionament d’ECOM: PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS

 Apostem per evolucionar cap a una planificació dels serveis socials que se centri en la
persona, que promogui les potencialitats de cadascú i que obri la participació activa de la
persona amb discapacitat física usuari/ària del servei, com a màxima coneixedora de les
seves necessitats, en la seva concepció, definició i avaluació.

 Advoquem per una atenció individualitzada i uns serveis dissenyats basant-se en el suport
que cada persona amb discapacitat física precisa i tenint en compte la promoció de
l’autodeterminació, l’autonomia personal i la inclusió social.

 Creiem que els serveis s’han d’adaptar a les persones, no a l’inrevés.
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DRET A PARTICIPAR EN LA COMUNITAT
DEMANEM:
27. 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.

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

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

Posicionament d’ECOM: LLEURE
 Prioritzem el lleure inclusiu, és a dir, per aquell que té en compte a totes les persones i l’entorn
on aquestes interaccionen donant la mateixa importància a les necessitats de tothom,
independentment de les seves característiques, i que permet que totes les persones puguin
gaudir de l’oferta de lleure general, en igualtat d’oportunitats.
 Per garantir un lleure inclusiu de qualitat és important que ja en la concepció de qualsevol
activitat i/o en la tria de l’entorn on es desenvoluparà es tingui en compte la diversitat de tots
els possibles participants i quines són les seves necessitats, per donar-hi resposta i
facilitar la participació a tothom.
 Considerem també el lleure especialitzat integrador, aquell que s’organitza en funció de les
característiques o necessitats del col·lectiu específic de les persones amb discapacitat però que
participa de l’oferta d’oci normalitzada.
 Entenem el concepte de lleure en totes les seves dimensions: cultural, esportiu, recreatiu,
turístic...

Posicionament d’ECOM: PARTICIPACIÓ
 ECOM defensa que la participació ciutadana és un dret que tots els governs i responsables
polítics tenen el deure de promoure i garantir en igualtat d’oportunitats a les persones amb
discapacitat. En base a això, ECOM considera que la participació ciutadana ha de ser:
 Efectiva i coordinada: Ha de ser als espais adients i amb les parts amb
competències directes sobre la presa de decisions polítiques i tècniques dels temes a
tractar, i ha de comptar amb totes les parts implicades de la ciutadania.
 Inclusiva i accessible a tothom: tot el procés de participació ha de garantir
l'accessibilitat universal (des de la física a la comunicativa) i s'ha de fomentar que es
realitzi a espais inclusius juntament amb la resta de la ciutadania, per a promoure així
els valors de la diversitat, la convivència i el coneixement mutu. Negar-se a fer-ho en
contra de la voluntat de les persones i/o entitats del col·lectiu es considera un acte
discriminatori.
 Transparent i de qualitat democràtica en tot el seu plantejament i
desenvolupament: s'ha d'informar clarament des de l’inici i de manera entenedora
sobre quins són els objectius i la planificació del procés de participació, i quin és el grau
real de co-decisió de la ciutadania.
El procés de participació ha de ser equilibrat amb els ritmes i horaris de la ciutadania i els
objectius a assolir, ha de contemplar uns mínims (convocatòries complertes amb materials i
terminis coherents, actes, ...), amb dinàmiques adients (i, si s’escau, mediació), i un punt

d’informació actualitzat o una persona de referència.
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EL TERCER SECTOR SOCIAL
DEMANEM:
30. Garantir un canvi en el model de col·laboració entre l’Administració Pública i el Tercer
Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones que:






Prioritzi la concertació de serveis per sobre de l’actual finançament via
subvencions, dotant de major estabilitat el sistema i garantint la cobertura de drets
socials.
Tingui en compte el valor afegit que aporten les entitats d’iniciativa social sense
afany de lucre i reconegui el Tercer Sector Social com a aliat estratègic en la provisió
de serveis d’atenció a les persones.
Garanteixi la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat dels serveis per sobre de
qualsevol altra consideració merament econòmica.
Reparteixi riscos sobre la gestió dels serveis públics entre l’administració i les
entitats.
Reculli la proposta de La Confederació per avançar cap un model de col·laboració
públic-social que, d’acord amb les Directives Europees de Contractació Pública,
aprofundeixi en les fórmules no contractuals per la gestió de serveis públics d’atenció a
les persones, mitjançant l’acció concertada amb el Tercer Sector Social.

Posicionament d’ECOM: ASSOCIACIONISME
 Reivindiquem les associacions com un instrument per garantir l’exercici dels drets de
les persones amb discapacitat física i posem en valor el treball que, tradicionalment, ha
dut a terme el moviment associatiu de les persones amb discapacitat i/o els seus familiars,
que ha estat imprescindible per a la millora de la seva qualitat de vida i el seu
reconeixement social.
 Creiem que les associacions són imprescindibles per crear, liderar i posar en marxa
projectes, promovent canvis socials i millores en la garantia dels drets, així com que el
dret fonamental d’associació permet aprofundir en els valors democràtics de la
ciutadania i aconseguir societats més diverses, justes i democràtiques.
 Apostem pel foment de sinèrgies amb altres entitats i el treball col·laboratiu, amb
l’objectiu d’aconseguir un sector més fort i representatiu.
 Som del parer, malgrat tot, que, en el moment actual, és necessari que des del
moviment associatiu es faci una reflexió sobre la relació de les entitats amb la
ciutadania i que es replantegin les formes actuals d’organització, els valors i les
estratègies de gestió, amb la voluntat de millorar en el nostre rol de generadors de
progrés i transformació social.
 Advoquem per la cerca d’aliats en les institucions públiques que recolzin aquesta aposta
que fa el nostre sector per una qualitat democràtica i un exercici dels nostres drets i
que posin en valor les aportacions socials que generem des de les associacions i que
entenguin que les inversions en partides socials beneficien tota la societat.

10

Eleccions 21-D

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a
08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50. Fax: 93 451 69 04.
ecom@ecom.cat
www.ecom.cat

www.facebook.com/ecomdiscapacitat
@entitatecom
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