
 
 

L'Agenda Política de la Discapacitat a la Unió Europea, 2019-2023 
Eleccions al Parlament Europeu 

 
 
 

 

  Article 9, Accessibilitat. 
                            
 
 
 
 

 

 

 

 

❖ Compromís amb el dret de totes les persones amb discapacitat, incloses aquelles que 
resideixen en institucions, al sufragi actiu i passiu en els processos electorals, que ha de poder 
exercir-se de forma independent. 
 
Assegurar la recopilació i l'anàlisi de les dades relatives a la participació política de les persones 
amb discapacitat. 

 

❖ Suport a l'elaboració d'una investigació a escala europea centrada en la revisió de les  
incapacitacions judicials que afectin el dret de sufragi de les dones amb discapacitat. 
 

❖ Compromís per promoure la participació política de totes les persones amb discapacitat, 
garantint les condicions d'accessibilitat universal i els suports necessaris en tots els seus entorns 
i serveis: en els materials de les institucions europees animant a participar, mítings i actes 
electorals, vídeos i materials audiovisuals i escrits de campanya, emissions televisives d'espais 
electorals, debats televisats, programes electorals. L'accessibilitat es garantirà a través dels 
mitjans, mesures i dispositius necessaris com la lectura fàcil, el subtitulat, la comunicació 
alternativa i augmentativa, l'ús de pictogrames, el codi de lectoescriptura braille, la llengua de 
signes, els mitjans de suport a la comunicació oral, els productes i tecnologies de suport i 
qualsevol altres suports atenent les necessitats de cada persona. 

 

❖ Suport a la participació política i incidència de les dones amb discapacitat en els espais en 
què s'adopten decisions que els afecten. 
 

❖ Garantia d'accessibilitat universal en l'exercici del dret de sufragi,  eliminant els obstacles en 
el vot per correu i el vot electrònic, així com en l'accés als col·legis electorals i a les meses 

1. Candidatures i procés electoral 

Article 9. Accessibilitat  

Article 29. Participació en la vida política i pública  

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i 

fomentar la innovació. 

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés 

a la justícia per a tothom i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin 

comptes. 



2. COMPROMISOS POLÍTICS 

 

electorals. Garantir la participació, amb els recursos i suport necessaris, de qualsevol persona 
amb discapacitat com a integrant de la mesa electoral. Comptar amb els suports que 
garanteixin el vot assistit i secret a aquelles persones amb  majors dificultats. 
 

❖ Compromís per incloure persones amb discapacitat (dones i homes) en les llistes de les 
formacions polítiques que concorren a les Eleccions al Parlament Europeu 2019 en llocs que 
assegurin la seva elecció, i que hi hagi presència d'aquesta part de la diversitat social 
proporcional al seu pes en la població al Parlament finalment resultant. 
 

 
 
 

2.1. Europa basada en els Drets Humans 
 

 

 

  
 

 

 

❖ Compromís de totes les institucions europees per garantir el compliment efectiu de la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

 

❖ Designació de l'any 2021 com a Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, per així 
commemorar el desè aniversari de celebració de la CDPD per part de la Unió Europea. 
 

❖ Adopció d'una Directiva Europea sobre Igualtat de Tracte que inclogui la lluita contra els 
estereotips, els prejudicis i les pràctiques nocives envers les persones amb discapacitat. 

 

❖ Compromís amb una Estratègia Europea de la Discapacitat 2030 que actuï com el 
catalitzador d'una nova Agenda dels Drets de la Discapacitat 2020-2030, que compleixi els 
mandats de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que vagi alineada 
amb la Convenció Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i amb el Pilar Europeu de Drets Socials. L'Estratègia ha d'implicar a 
totes les institucions, entitats i agències de la UE, comptar amb la participació de la societat civil 
de la discapacitat i disposar d'un mecanisme de seguiment. 

 

❖ Compromís amb un Marc Financer de la UE que garanteixi integrar els principis de 
participació de les persones amb discapacitat, la no discriminació i l'accessibilitat tal com es 

Article 1 Propòsit. 

Article 5. Igualtat i No discriminació. 

Article 4.3. 

Article 12. 

Article 33.3. 

 Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. - 
Igualtat d'oportunitats, igualtat de gènere. 
Capítol III: Protecció i inclusió social. - Inclusió de persones amb 

discapacitat. 

 
Objectiu 10: Reduir la desigualtat en els països i entre ells. 
Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'implementació i 

revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 
 



defineixen en la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Això vol 
dir: 
 

 un pressupost adequat per a la política de cohesió en el proper marc financer plurianual. 
 la retenció del principi d'associació i del codi de conducta per les associacions en els 

Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. 
 la participació estructurada i veritable de les persones amb discapacitat i de les seves 

organitzacions representatives en les negociacions sobre els fons europeus i els futurs 
pressupostos de la UE. 

 el manteniment del principi general d'igualtat entre l'home i la dona i la de no 
discriminació, inclòs el principi d'accessibilitat 

 per a les persones amb discapacitat, en els processos de planificació i aplicació de tots 
els programes finançats per la Unió Europea. 

 

❖ Creació d'una Targeta Europea de Discapacitat, que inclogui la definició dels criteris 
necessaris per a l'homologació, identificació i reconeixement, en tot el territori de la Unió, dels 
documents emesos en qualsevol Estat membre, acreditatius de la situació de discapacitat i de 
les necessitats i beneficis que es deriven d'aquesta. 
 
  



2.2. Diàleg civil 

 

  
 
 
 
 

❖ Compromís d'inclusió de les organitzacions representatives de la discapacitat en tots els 
òrgans de participació i consulta de la Unió Europea que tractin qüestions d'interès, directe o 
indirecte, per a la discapacitat, el compliment del principi "res sobre les persones amb 
discapacitat sense les persones amb discapacitat". 
 

❖ Compromís de garantir la participació estructurada de les persones amb discapacitat, de les 

seves famílies i de les seves organitzacions representatives a l'aplicació del Pilar Europeu de 
Drets Socials i de les iniciatives relacionades, inclosa l'assignació de recursos adequats per 
assegurar l'accessibilitat i la plena inclusió de les persones amb discapacitat. 
 

❖ Compromís de promoure espais de participació i apoderament de totes les persones amb 
discapacitat en totes les decisions que els afecten.  

 

❖ Creació d'una Comissió sobre Discapacitat al Parlament Europeu. 

 

❖ Creació d'un Consell Europeu de la Discapacitat com a espai de participació de la societat 
civil amb les institucions europees. 

 

❖ Creació d'un espai de representació de les dones amb discapacitat que tingui la Comissió 
Europea sobre les qüestions de gènere. 

 

❖ Realització de campanyes accessibles de visibilització de les dones amb discapacitat en la 
gestió de la vida pública, així com en el foment de la seva efectiva participació política en 
fòrums, plataformes o observatoris de l'Administració Pública. 

 

❖ Impuls a projectes d'apoderament de les dones en l'àmbit públic, i especialment en el 
context de subvencions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 29 Participació en la vida política i pública.  
Article 4.3 

 

Capítol II: Condicions de treball justes -Diàleg social i 

Participació dels treballadors. 
 

Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar 
l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (ODS) 

 



2.3. Transversalitat de la discapacitat 
 

   

    
 
 
 

 

 

❖ Garantia de l'enfocament de la discapacitat en totes les iniciatives polítiques i legislatives 
europees, atenent als principis d'inclusió, igualtat d'oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal. 
 

❖ Elaboració d'informes previs d'avaluació de l'impacte de qualsevol norma o pla comunitari, 
per determinar per endavant el seu efecte sobre les persones amb discapacitat i les seves 
famílies. 
 
2.4. Lluita contra la pobresa i l'exclusió 
 

    

 
 

 

❖ Inclusió de la discapacitat en els programes europeus de lluita contra la pobresa i l'exclusió 
social. 

 

❖Compromís amb la lluita contra la pobresa i millorar les condicions de vida de les dones i 
nenes amb discapacitat i de les dones cuidadores de familiars amb discapacitat. 

 

❖ Impuls d'iniciatives per reconèixer el sector de l'economia informal i quantificar el valor de 

l'"economia de vida" que realitzen les dones amb discapacitat i les dones cuidadores de famílies 
amb discapacitat, amb el reconeixement de salaris i altres drets laborals. 
 

❖ Garantia, d'aquí al 2030, de l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i 
moderns. 

 

Article. 3 Principis Generals 
 

Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. 
- Igualtat d'oportunitats, igualtat de gènere. 
Capítol III: Protecció i inclusió social. 

- Inclusió de persones amb discapacitat. 
 

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en els països i entre ells. 
 

Article 28 Nivell de vida adequat i protecció social. 
 

Capítol III: Protecció i inclusió social. Accés a serveis 
essencials. 

 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves 
formes arreu del món. 

 



❖ Garantia, d'aquí al 2030, a l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics 

adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 
 

❖ Impuls, d'aquí al 2030, de mesures dirigides a reduir l'exposició i vulnerabilitat de les 
persones en situació d'exclusió als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres 
pertorbacions i desastres econòmics, socials i ambientals. 
 
2.5. Dones i nenes amb discapacitat 
 

  
 
 
 

 
 

 

❖ Atenció a la perspectiva de gènere en totes les polítiques i normes sobre discapacitat i a la 
perspectiva de la discapacitat en totes les de gènere. 

 

❖ Impuls de la plena ratificació del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra 
la violència contra les dones i la violència domèstica, Conveni d'Istanbul, i del mecanisme de 
seguiment, garantint la creació d'una instància per a les dones amb discapacitat. 

 

❖ Suport per a la creació d'un moviment europeu específic de dones amb discapacitat 

 

❖Eradicació de la pràctica de les esterilitzacions forçades contra les dones amb discapacitat. 

 

❖ Inclusió, entre els objectius de finançament de la UE a través dels fons Estructurals, de 
l'enfortiment del moviment social de les dones amb discapacitat per al seu apoderament i 
lideratge. 
 

❖ Realització d'una auditoria d'accessibilitat amb perspectiva de gènere de totes les polítiques, 
recursos, serveis d'àmbit europeu. 

 

❖ Impuls, en el marc del Programa Europeu Daphne, d'una macroenquesta de la Unió Europea 
sobre la violència contra les dones amb discapacitat a partir de la definició del Consell de Drets 
Humans de les Nacions Unides de 2013. 
 

❖ Implementació de la resolució de les Nacions Unides de desembre de 2017 sobre dones amb 
discapacitat. 
 

❖ Incorporació de la discapacitat en la implementació de l'objectiu de  desenvolupament 
sostenible nº 5 per a la igualtat de gènere. 
 

Article 6. Dones amb discapacitat 

Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. 

Igualtat de gènere 

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènbere i donar poder a 

totes les dones i les nenes amb discapacitat 



2.6. Suport a la infància amb discapacitat 

 
 
 
 
 

 

 

 

❖ Establiment d'un Pla Integral d'Atenció Primerenca, d'àmbit europeu. 
 

❖ Creació d'una xarxa europea de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Primerenca. 

 

❖ Afavorir la detecció precoç i l'abordatge precoç, promovent l'accés igualitari de la infància 
amb discapacitat a programes individualitzats, especialitzats i flexibles, que incorporin l'ús de 
pràctiques basades en l' evidència, amb la participació de la família, i que afavoreixin la inclusió 
i l' aprenentatge en contextos naturals. 
 

❖ Compromís amb la desinstitucionalització de la infància amb discapacitat. 

 

❖ Compromís amb la salut mental en l'etapa infantil i adolescent. 

 

❖ Creació de campanyes accessibles de conscienciació i mecanismes adequats a escala 

europea adreçats a donar suport als/les estudiants a l'hora de denunciar actes de violència, 
treballant per canviar la cultura dins les aules i a les societats i comunitats. 
 

❖ Impuls de polítiques de prevenció i promoció de la convivència en l'àmbit 
escolar, amb especial incidència en les seves conseqüències sobre la salut mental 
de nens, nenes i adolescents. 
 

❖ Sensibilització de la societat per crear una consciència comuna que dugui a una acció 
contundent a favor dels drets de les nenes i nens víctimes d'abús sexual. 
 

❖ Impuls de polítiques transversals de coordinació educativa, social i sanitària per afavorir 
l'assistència i suport efectius als nens/es amb grans necessitats de suport, com és la derivada de 
la paràlisi cerebral. 
 
2.7. Famílies 

  

Article 7 Nens i nenes amb discapacitat 

Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. - 
igualtat d'oportunitats 
Capítol III: Protecció i inclusió social - Assistència i suport als nens 

 Objectiu 10: Reduir la desigualtat en els països i entre ells. 
 

Article 23 Respecte a la llar i la Família 
 



  

 
 

❖ Compromís amb el sobrecost econòmic que suposa la discapacitat per a  les famílies. Impuls 
a polítiques de protecció de les famílies adreçades a conciliar la vida familiar i laboral, que evitin 
les situacions de sobrecàrrega i que incorporin sistemes integrals de suport. 

 

❖ Incorporació de mesures específiques per a les famílies de persones amb 

discapacitat en la futura Directiva de conciliació de vida familiar i laboral. 
 

❖ Facilitar suports especialitzats a les famílies de les persones amb discapacitat amb majors 
necessitats de suport, com ara les persones amb TEA o amb paràlisi cerebral, de manera que 
gaudeixin d'una qualitat de vida satisfactòria a través de programes integrals i especialitzats de 
suport (respir familiar, suport emocional, suport mutu, 
etc.). 
  

Capítol II: Condicions de treball justes. -Conciliació 
del treball i la vida 

privada 
 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves 

formes arreu del món. 
 



2.8. Accessibilitat universal 

    

 

    
 

 

 

Qüestions generals 
 

❖ Impuls d'un Pla d'accessibilitat integral i universal de les institucions europees, que 
garanteixi que tant els espais públics, edificis públics, entorns naturals, pàgines web, actes i 
esdeveniments públics i difusió d'informació siguin plenament accessibles, atenent a criteris d' 
accessibilitat universal i disseny per a tothom, que incloguin models d'atenció centrats en la 
persona i en el seu projecte de vida segons 
les necessitats i expectatives de cadascuna, eliminant les barreres que restringeixin o 
impedeixin la participació plena i efectiva de totes les persones amb discapacitat. 
 

❖ Garantia d'accessibilitat universal en tots els processos de consulta pública 
i participació ciutadana, queixes, reclamacions, etc. 

 

❖ Incorporació de criteris d'accessibilitat en les licitacions i concessions públiques de béns i 
serveis. 
 
Accessibilitat als serveis d'emergència 
 

❖ Inclusió dels centres de recepció de trucades d'emergències (112) a l'Acta Europea 
d'Accessibilitat de manera que quedin obligats a rebre i respondre avisos d'emergència a través 
de veu, text o imatge. 
 

❖ Adopció d'una normativa europea que garanteixi l'accessibilitat universal als serveis 
d'emergència 112 i de qualsevol telèfon d'atenció ciutadana mitjançant text (correu electrònic, 
sms, missatgeria instantània, xat ...) i imatge (videointerpretació en llengües de signes o 
videotrucada), assegurant que qualsevol ciutadà europeu amb discapacitat pugui accedir-hi en 
el lloc en què es trobi, amb independència del seu lloc de residència habitual. 
 
Accessibilitat al transport 

 

❖ Impuls a mesures per fer complir la legislació de la UE en matèria dels drets dels passatgers, 
enfortint les disposicions sobre accessibilitat per assegurar que els passatgers amb discapacitat 
gaudeixin de la llibertat de circulació en igualtat de condicions amb les altres persones.  

Article 9. Accessibilitat. 

Article 11. Situacions de risc i emergència humanitàries. 
Article 21. Accés a la informació. 
Capítol II: Condicions de treball justes. - Suport actiu a l'ocupació 
segur i acceptable. 
Capítol III: Protecció i inclusió social. - Accés als serveis 
essencials. 

 
Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la 
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

 



 

❖ Impuls d'una normativa europea que obligui a disposar de personal a les estacions de servei 
de combustibles per a vehicles. 
 

❖ Impuls d'un marc europeu adequat per a la regulació dels cotxes silenciosos, així com 
l'evolució d'espai urbà i els nous mitjans de transport en comú, bicicletes de lloguer, 
monopatins, etc. 
 
Accessibilitat al llibre i la lectura 

 

❖ Compromís perquè el Tractat de Marràqueix per facilitar l'accés a les obres publicades a les 
persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per accedir al text 
imprès s'apliqui en la seva totalitat a la UE i, en cooperació amb països aliats, arreu del món, 
perquè les persones amb discapacitat visual i amb altres dificultats per accedir als llibres tinguin 
accés als mateixos llibres, les mateixes revistes i el mateix material de lectura que les altres 
persones. 

 

❖ Compromís per no imposar el pagament d'una compensació econòmica en relació amb les 
obres en formats accessibles per a les persones amb dificultats per accedir al text imprès. 
 
Accessibilitat a les noves tecnologies 

 

❖ Compromís per garantir que els desenvolupaments tecnològics actuals i futurs, incloses les 
aplicacions mòbils, no deixin ningú enrere i es dissenyin per a tothom, incloent els dispositius 
que siguin necessaris per afavorir l'accés a les tecnologies, perquè així les persones amb 
discapacitat puguin utilitzar-los i gaudir-los en igualtat de condicions amb les altres persones, 
millorant així la seva independència 
i plena participació en tots els aspectes de la vida  

. 
Accessibilitat a l'entorn construït 

 

❖ La futura agenda 2030 que emmarca la iniciativa per al desenvolupament urbà 
ha d'integrar dins dels seus objectius un concepte de sostenibilitat que inclogui l'accessibilitat 
de l'entorn construït i la interacció amb els diferents tipus de transport urbà. 
 

❖ Impuls a la legislació en matèria d'ascensors amb un enfocament inclusiu. 

 

❖ Impuls al disseny de senyalètica per a tothom, fent especial èmfasi en les persones amb 
discapacitat visual i cognitiva.  
 
Accessibilitat audiovisual 

 

❖ Consolidació d'una televisió accessible per a les persones amb discapacitat, mitjançant el 
seguiment de la correcta transposició per part dels Estats de les obligacions contingudes en la 
Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual. 
 



❖ Impuls de la investigació i desenvolupament dels programes de reconeixement 

de veu per millorar la qualitat de les emissions subtitulades en directe. 

 

❖ Exigència al mercat, per part dels responsables comunitaris d'Indústria, de la fabricació de 
televisors, de receptors externs i de comandaments a distància que compleixin amb el principi 
de "disseny per a totes les persones" i accessibilitat universal. 
 

❖ Regulació de mesures que fomentin l'accessibilitat universal en tots els 
continguts de ràdio i televisió, tant de titularitat pública com privada, generant solucions per a 
qualsevol tipus de discapacitat bé en la seva plataforma tradicional com en les pàgines web i 
aplicacions mòbils. 
 

❖ Accessibilitat a continguts audiovisuals per a les persones amb discapacitat, a través de 
llengua de signes, subtitulació i audiodescripció, augmentant la  programació i assegurant que 
les pel·lícules siguin accessibles en la fase de producció cinematogràfica. 
 
Estandardització accessible 
 

❖ Enfortiment del reconeixement del braille com a codi de lectoescriptura i 
establiment la creació d'organismes europeus de validació de estàndards del braille. 
 

❖ Foment d'estàndards europeus de qualitat sobre subtitulat per 
persones amb sordesa. 
 
2.9. Accés a la justícia 
 

      
 

  
 

❖ Compromís amb l'accés a la justícia de les persones amb discapacitat i de les seves famílies, 
garantint la seva plena accessibilitat a les instal·lacions i serveis, així com la configuració del 
procediment quan així ho precisi la persona. 
 

❖ Derogació de qualsevol normativa europea que limiti l'accés a la justícia a 
les persones amb discapacitat. 
 
 
 
2.10. Educació inclusiva 

   

Article 13 Accés a la justícia 

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al 
desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a 
tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i 
inclusives que rendeixin comptes. 

 

Article 24 Educació 



   

 . 

 

❖ Compromís amb un model d'Educació Inclusiva i de qualitat, en totes les etapes educatives, 
més enllà de les obligatòries, que garanteixi que totes les persones amb discapacitat puguin 
gaudir del seu dret a una educació inclusiva amb suports personalitzats i ajustats a les seves 
necessitats al sistema educatiu ordinari, amb la dotació adequada i suficient dels recursos de 
suport que cada persona necessiti. 
 

❖ Garantir l'accessibilitat de la informació, la provisió de recursos inclusius, incloses les 
plataformes educatives, la formació del professorat, la inversió econòmica i unes ràtios 
adequades. 

 

❖ Fomentar cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, adequats i 
adaptats a les possibilitats i característiques de les persones amb discapacitat.  
 

❖ Promoció de l'Educació Inclusiva a programes d'intercanvi europeus per a persones amb 
discapacitat. Els programes de formació de la UE han d'incloure un mecanisme de suport als 
estudiants amb discapacitat 
  
 
2.11 Inclusió laboral 
 

  

 

    
❖ Compromís amb la millora de la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat i la 
participació d'aquest grup social en la generació de riquesa, incorporant la inserció laboral del 
col·lectiu en totes les polítiques, programes i iniciatives legislatives per augmentar incrementar 
la taxa d'ocupació a la UE, en les diferents modalitats d'ocupació existents. 

❖ Compromís perquè totes les persones amb discapacitat tinguin accés a un lloc de treball 
inclusiu i amb un salari just, ajustaments raonables i accés a un sistema eficaç de protecció 
social; 

Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. 
- Educació, formació i aprenentatge permanent. 

 

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa 
qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent 
per a totes les persones. 

 

Article 27: Treball i ocupació 

Capítol I: Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball. 
- Educació formació i aprenentatge permanent. 
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per 
a tots. 

 



 

❖ Compromís amb la lliure circulació dels treballadors amb discapacitat a la UE, establint 
polítiques, programes i iniciatives de suport que  garanteixin i facin efectiva la igualtat d'aquests 
treballadors. 

 

❖ Garantia, en la Directiva sobre desplaçament dels treballadors a la UE, les necessitats 
específiques dels treballadors amb discapacitat desplaçats. 
 

❖ Compromís de les Institucions Europees amb una política de contractació i reserva de places 
per a persones amb discapacitat en els seus processos de selecció de personal. Establiment 
d'una quota reservada per funcionaris amb discapacitat en les oposicions i processos de 
selecció de les institucions europees. I garantir la igualtat d'oportunitats mitjançant 
l'establiment d'una normativa específica d'adaptació dels processos selectius a les necessitats 
de les persones amb discapacitat participants en els mateixos.  
 

❖ Garantia de participació plena i en igualtat de les dones amb discapacitat al mercat laboral, 
visibilitzant i reconeixent les aportacions que al sector informal de les cures fan aquestes dones, 
així com les dones cuidadores de familiars amb discapacitat.  
 

❖ Impuls a accions formatives en defensa dels drets de les dones amb discapacitat i de les 
dones cuidadores de familiars amb discapacitat en l'àmbit de l'ocupació.  
 

❖ Impuls de les reformes adequades de l'actual marc legal europeu de les ajudes d'Estat, 
mantenint i reforçant una exempció dels ajuts d'estat en matèria de promoció d'ocupació de 
persones amb discapacitat que inclogui totes les modalitats d'ocupació per a persones amb 
discapacitat. 
 

❖ Garantia de l'accessibilitat de totes les aplicacions i plataformes públiques necessàries 
perquè les persones amb qualsevol tipus de discapacitat puguin desenvolupar de forma 
autònoma la seva professió.  
 

❖ En matèria de contractació pública, compromís per afavorir la prestació de serveis socials de 
qualitat, fins i tot contemplant la seva execució per entitats sense ànim de lucre de la iniciativa 
social. Incloure els principis de no discriminació i accessibilitat universal per concórrer als 
contractes públics de la Unió Europea i contemplar l'establiment de clàusules socials en els 
mateixos. 
 

❖ En matèria d'Economia Social, elaboració d'una Estratègia Europea de suport i promoció de 
l'Economia Social i de l'emprenedoria social, que inclogui mesures de suport especifiques als 
emprenedors amb discapacitat i als Centres Especials de Treball (CET). 

 

❖ Establiment d'una línia de finançament específica, al Banc Europeu d'Inversions i / o en el 
Fons Europeu d'Inversions, a l'accessibilitat i adaptació dels entorns laborals. 

❖ Establiment d'una línia específica de programes de formació dirigits als Estats membres 
sobre els ajustos raonables i l'accessibilitat en el entorn de l'ocupació. 
 



Capítol II: Condicions de treball justes. - Ocupació segur i adaptable. 
Capítol III: Protecció i inclusió social. - Accés als serveis 

essencials 

❖ Impuls, a través del Fons Social Europeu, el desenvolupament de mesures per activar 

l'ocupació dels col·lectius de persones amb discapacitat que presenten més dificultats 
d'inserció laboral. 
 

❖ Foment, a través del Fons Social Europeu, mesures de suport específiques per al 
desenvolupament i impuls de les metodologies de treball amb suport. 
 

❖ Modificació de la normativa sobre consideració de PIME, de manera que no es tinguin en 
compte els límits de persones ocupades en el cas de les empreses socials, en ser precisament el 
seu objectiu la creació d'ocupació, mantenint-se els límits en volum de negoci o balanç general 
anual. Igualment, modificar la regla d'entitats associades o vinculades, de manera que no sigui 
aplicable a les entitats d'iniciativa social, entitats sense ànim de lucre i empreses socials de les 
que les primeres siguin partícips. 
 
 
2.12. Autonomia Personal 
 

 

 

    
 
 

❖ Compromís amb l'eliminació del Protocol Addicional al Conveni d' Oviedo sobre Drets 

Humans i Biomedicina sobre la protecció delsdrets humans i la dignitat de les persones amb 
trastorns mentals pel que fa a ingressos i tractament involuntaris elaborat pel Comitè de 
Bioètica del Consell d'Europa, en clara contradicció amb la Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat . 

❖ Compromís amb l'eradicació de la segregació de les persones amb discapacitat en 
institucions. Així mateix, assegurar i garantir l'adopció de mesures apropiades perquè la 
transició de la vida en una institució a la vida a la comunitat sigui un procés que permeti la 
participació plena i efectiva de les persones amb discapacitat en la comunitat. 

❖ Impulsar el reconeixement europeu de la figura de l'Assistent Personal de les persones en 
situació de dependència, delimitant les seves funcions. 

❖ Provisió d'ajustos raonables i figures de suport segons les preferències de la persona, creant 
d'una xarxa de suports adequada, entre els quals es poden contemplar els agents facilitadors i 
els assistents personals.  

❖ Foment d'accions dirigides a aconseguir que les persones amb discapacitat puguin gaudir 
d'una vida dins dels seus propis entorns, assegurant la seva accessibilitat i seguretat. 

Article 19 Dret a viure de forma independent ia ser inclòs en la 
comunitat. 

 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot el 
món. 

es les seves formes i en tot el 

món. 
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❖ Impuls a mesures que ofereixin suports adequats i específics per a les persones amb 

discapacitat que així ho necessitin, com ara les persones amb TEA, en procés d'envelliment), 
així com suports específics per a les 
famílies en aquesta etapa de la vida. 
 
2.13. Protecció social 
 

 

 

 
 
 

❖ Compromís amb un marc europeu de qualitat per garantir els serveis d'atenció a les 
persones amb discapacitat. 

❖ Compromís amb la creació d'un sòl de protecció social que garanteixi uns mínims estàndards 
de nivell de vida per a les persones amb discapacitat ia les seves famílies. 

❖ Compromís cap al sobrecost econòmic derivat de la discapacitat en les polítiques de fiscalitat 
relacionades amb l'Impost sobre el Valor Afegit. Reducció de l'IVA sobre els productes i serveis 
de salut i sociosanitaris que incideixen directament en la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat i les seves famílies amb especial repercussió en aquelles que precisen de majors 
suports, com la paràlisi cerebral. 

❖ Manteniment dels tipus reduïts i superreduïts i de les reduccions aplicades actualment a 
determinades classes de productes o serveis de interès general. Inclusió de l'IVA reduït per a 
l'accés a béns i serveis dins el mercat únic. 

❖ Exempció de l'IVA a les organitzacions i associacions que gestionen serveis per a les persones 
amb discapacitat. 

❖ Dotació d'un model d'atenció integral al Dany Cerebral Adquirit a nivell europeu que 
defineixi els recursos de rehabilitació i inclusió als quals cada persona té dret en cada moment 
del seu procés de convivència amb el dany cerebral, així com una xarxa pública de centres que 
cobreixin les necessitats de la totalitat de població afectada. 

❖ Adopció de normativa comunitària que impulsi el reconeixement a l'accés universal de tots 
els ciutadans amb discapacitat als serveis socials, com a dret subjectiu. 

❖ Desenvolupar un pla de prevenció del suïcidi a escala europea. 

❖ Promoure des de l'àmbit europeu uns serveis de salut mental 
respectuosos amb els drets humans i lliures de coerció. 
 
 
 
 
 2.14. Cultura, turisme, esport i lleure inclusius 

Article 26 Habilitació i rehabilitació i  
Article 28 Nivell de vida adequat i protecció social. 

 

Capítol III: Protecció i inclusió social. - Protecció Social i accés 
a serveis essencials. 

 
Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de 
totes les persones a totes les edats. 

 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Desenvolupament de l'Etiqueta Europea de Qualitat Turística en l'àmbit de l'accessibilitat. 

 

❖ Impuls a l'accessibilitat en els entorns qualificats com històrics i del patrimoni cultural, en els 
turístics ia les instal·lacions per a activitats culturals, recreatives i esportives. 
 

❖ Compromís amb l'Esport Paralímpic Europeu. 

 

❖ Desplegament de polítiques preventives en l'àmbit de l'esport, que promoguin el joc net, els 
valors de respecte mutu i la no violència i, de l'altra, la pròpia pràctica d'exercici com a hàbit 
saludable amb la perspectiva de prevenció de l'obesitat, sedentarisme, i altres factors de risc de 
l'ictus (La principal causa del DCA). 

 

❖ Creació d'un Observatori dependent de la Comissió Europea des de l' que es faci seguiment 
del nivell d'efectivitat i compliment del Tractat de Marràqueix per facilitar l'accés a les obres 
publicades a les persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per accedir al 
text imprès (en l'àmbit dels intercanvis transfronterers amb tercers països) i de la Directiva 
2017/1564 (en l'àmbit del mercat interior). 
 

❖ Compromís amb l'impuls a les activitats i recursos esportius, recreatius i d'esplai plenament 
inclusives, amb la dotació de eines que garanteixin l'accessibilitat universal. 
 

❖ Promoció d'obres cinematogràfiques europees que siguin accessibles, a través 
de mesures de foment i producció de la cinematografia europea. 

 

❖ Inclusió de l'accessibilitat com a requisit indispensable per obtenir finançament comunitari 
per a l'elaboració, distribució i exhibició de obres cinematogràfiques i audiovisuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 30 "Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, 
l'esplai i l'esport ". 

 

Capítol II: 
- Condicions de treball justes. 
- Salari i Conciliació del treball i la vida. 
 

 Objectiu 12: garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles . 

 



2.15. Estadístiques 

  

        
❖ Impuls de les Estadístiques europees que incloguin, de manera transversal, la variable 
discapacitat, per així disposar de dades que permetin l'adopció de polítiques que donin 
resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat. 
 

❖ Millora de la recollida de dades europees per part d'Eurostat sobre la situació de les 
persones amb discapacitat a Europa, utilitzant els indicadors de discapacitat del grup de 
Washington i els desenvolupats per els grups de treball experts de l'Agenda 2030. 
 

❖ Elaboració d'estadístiques específiques per tipus de discapacitat. 

 

❖ Elaboració d'indicadors específics sobre accessibilitat universal, al mateix temps de 
relacionar diferents indicadors entre si per mostrar si realment existeix accessibilitat. 
 

❖ Habilitació d'una etiqueta homogènia de recollida d'estadístiques a nivell europeu que sigui 
capaç d'habilitar un cens de persones amb dany cerebral adquirit i altres discapacitats. 
 
 
2.16. cooperació internacional 

 

  

  
❖ La UE ha d'introduir criteris relacionats amb la discapacitat i l'accessibilitat en els 
instruments europeus de finançament extern, d'acord amb els principis de l'Agenda per al 
Desenvolupament 2030 i els indicadors que han desenvolupat el grup d'experts internacionals.  
 

❖ En tots els nous tractats comercials s'ha de fer una menció específica a criteris en els 

intercanvis comercials que afectin la accessibilitat de productes i serveis, així com criteris de 
drets humans per a les persones amb discapacitat. Aquests tractats han també considerar la 
necessitat d'IVA reduït per a les persones amb discapacitat. 

 

❖ Es considera essencial l'incentiu de la cooperació internacional en l' àmbit de la recerca, 
unint esforços en pro del coneixement de la realitat de les persones amb discapacitat, 

Article 31 Recull de dades i estadístiques. 

Objectiu 17: enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar la 

Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 

Article 32 Cooperació internacional. 
 

Capítol II: Condicions de treball justes. - Diàleg Social i 
participació 
dels treballadors. 

 Objectiu 17: enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar 

l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 



contribuint al desenvolupament de plataformes d'intercanvi i gestió del coneixement, 
fomentant xarxes estables de cooperació.  
 

❖ Inclusió de la discapacitat i el gènere en tots els instruments de cooperació i 
desenvolupament de la comissió europea. 
 
 
2.17. Responsabilitat Social Empresarial 
 

 

.  

 
❖ L'Estratègia Europea de Responsabilitat Social Corporativa ha de tenir present l'enfocament 
de discapacitat, incloent la incorporació de indicadors de discapacitat en els informes de les 
empreses. 
 

❖ En l'àmbit de la Sostenibilitat, garantia que els compromisos de la UE per a la consecució de 
l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible no deixin ningú enrere, prestant 
la necessària atenció a les persones amb discapacitat i comptant amb les seves organitzacions 
representatives. 
 

❖ Incorporació de l'accessibilitat universal en les estratègies de 
sostenibilitat. 
 
2.18. Mercat interior. Joc responsable i regulació de 
productes de suport 

  

  

 
❖ Foment d'un mercat responsable i sostenible en el qual les empreses operin de forma legal i 
transparent. 

 

Article 27 Treball i ocupació 

Capítol II: Condicions de treball justes.- Entorn de Treball 
saludable, segur i ben adaptat. medi Ambient 
i protecció de dades. 

 

Objectiu 12: garantir modalitats de consum i producció 

sostenibles. 

Article 4 Obligacions generals. 
 

Capítol III: Protecció i inclusió social. - Inclusió de les 
persones amb discapacitat. 

 

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, 

inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el 

treball 

decent per a tothom. 



❖ Foment de la contribució de jocs i loteries a programes a favor de la inclusió en la societat de 

persones amb discapacitat.  
 

❖ En el marc de les Recomanacions de la Comissió Europea sobre el joc en línia, adopció de 
mesures a nivell dels Estats membres dirigides a posar traves a l'expansió incontrolada del joc 
en línia a la Unió Europea, i garantir la protecció dels consumidors i de la salut i seguretat, 
especialment de la infància i grups vulnerables, mitjançant mesures efectives d'aplicació real i 
eficaç de la llei a nivell nacional contra l'oferta de jocs d'atzar il·legals i de cooperació entre els 
estats membres per assegurar aquesta aplicació. 

 

❖ Facilitació de la coordinació administrativa i l'intercanvi d'informació entre els estats 
membres i entre els diferents reguladors nacionals, amb objecte de lluitar contra les ofertes 
il·legals de joc i la utilització de les persones amb discapacitat que alguns operadors il·legals 
realitzen en el seu propi benefici i com a justificació de la seva activitat il·legal. 

 

❖ Foment del principi d'operador de joc deslleial, de manera que l'operador  que actuï de 
manera il·legal en un Estat membre, per no tenir la preceptiva llicència, no pugui obtenir una 
llicència a cap altre Estat membre, per al que es podran utilitzar llistes blanques, d'operacions 
amb llicència en un Estat membre, i llistes negres, d'operadors no autoritzats. 

 

❖ Promoció de la publicitat responsable de jocs autoritzats i prohibir tot tipus de publicitat dels 
operadors il·legals.  
 

❖ Regulació de productes de suport per a persones amb discapacitat, incloses les pròtesis, 
assegurant la compatibilitat entre productes, components (Interns i externs) i altres accessoris, 
lluitant contra l'obsolescència programada de productes de suport i bateries, essencials per a la 
seva funcionament, i garantint nec essària homologació dels productes de 
suport d'acord al marcatge CE. 
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