
 

Reacció a la celebració del Consell de Promoció de 
l’Accessibilitat  

 

El sector de la discapacitat reclama un Codi 

d’Accessibilitat d’acord amb la normativa 

internacional i les necessitats reals del 

col·lectiu  

 
El COCARMI demana la creació d'un Fons Català per a la 

Promoció de l'Accessibilitat 
 
 

Barcelona, 20 de febrer de 2020.- El Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del 

col·lectiu a Catalunya, vol fer palesa la seva preocupació per la darrera 
proposta del Decret del Codi d’Accessibilitat, perquè no s’ajusta a les 
necessitats actuals del col·lectiu. Alhora, reclama a la Generalitat que 

incorpori plenament les aportacions de les entitats, i que el text s'ajusti als 
principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat, text d’obligat compliment a l’Estat des de l'any 
2008.  

Després de la celebració, aquesta setmana, del Consell de Promoció de 
l'Accessibilitat, en el qual es va presentar la proposta de Decret de Codi 

d'accessibilitat, el comitè considera que el text, que ha de desenvolupar la 
Llei d’Accessibilitat i ha estat guardat al calaix durant més de dos anys, no 
dóna resposta a les necessitats del col·lectiu.  

"L'accessibilitat és un requisit imprescindible, una condició prèvia, perquè 

les persones amb discapacitat puguem exercir plenament els nostres drets, 
és a dir, viure de forma independent i participar plenament en la societat en 
igualtat de condicions", afirma Antonio Guillén, president de COCARMI. Per 

això, el comitè considera que cal més temps per treballar conjuntament en 
un text que s'ajusti a les necessitats d’avui de les persones, i que incorpori 

clarament el principi de disseny universal regulant també l’accessibilitat 
cognitiva.  

Així mateix, el comitè expressa el seu malestar perquè la proposta de 
decret s'ha presentat sense haver respost les al·legacions lliurades 

anteriorment per part de les entitats, alhora que inclou aspectes que no 
estaven inclosos en la versió anterior. A més, també vol posar de relleu que 
la constant innovació i els avenços tecnològics han suposat l'aparició de 

solucions d’accessibilitat que superen la norma, que en queden fora i, per 
tant, es deixa passar així una oportunitat de regular les solucions més 

actuals. 



 

Més enllà, però, d’arribar a una proposta de Codi adequada a les necessitats 
actuals i futures del col·lectiu, el més important és destinar els recursos 

econòmics suficients i necessaris per al seu efectiu desplegament, tant a les 
zones urbanes com rurals, de forma que no quedi en paper mullat i es 

garanteixi l'equitat territorial. 

Per aquest motiu, el comitè torna a posar sobre la taula dues propostes que 

donarien resposta a les necessitats de finançament. En primer lloc, la 
creació d’un Fons Català per a la Promoció de l'Accessibilitat, nodrit pels 

recursos procedents de destinar-hi l'1 per cent de l'import de la inversió que 
dediqui anualment la Generalitat a obres i infraestructures i a noves 
tecnologies i a societat digital. (Propostes sobre inclusió dels drets de les 

persones amb discapacitat i/o trastorn mental a les eleccions de 2015). 

En segon lloc, que el Fons per al Foment del Turisme, és a dir, els diners 

recollits per la taxa turística, es destinin a millorar l'accessibilitat i facilitar 
l'autonomia personal de les persones amb discapacitat als establiments i 

serveis turístics. En concret, que serveixin per fer accessible la informació 
de l'oferta turística, les rutes i l'atenció al públic, fent especial atenció a 

l'entorn rural. (El sector de la discapacitat aposta perquè la taxa turística 
s'utilitzi per ampliar l'oferta d'establiments accessibles) 

 

Sobre el COCARMI. Està integrat per una desena de federacions i associacions que donen 

veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual, 

sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2018 del departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 582.000 persones amb alguna 

discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2008, el nombre de persones amb 

discapacitat era d'unes 408.000. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, 

DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental 

Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions 

de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula 

d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de Catalunya 

(PINCAT). 

 

 

http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/propostes_cocarmi_eleccions_congres_2015.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/propostes_cocarmi_eleccions_congres_2015.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/np_turisme_sostenible._11.4.17_0.pdf
http://www.cocarmi.cat/sites/default/files/np_turisme_sostenible._11.4.17_0.pdf

