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PROPOSTES PER A LA CONFECCIÓ DE LLISTES 

Proposta 1. Incorporació a les llistes al Parlament de Catalunya que 

presentin els diferents partits i formacions als comicis de 2015 de candidats 

i candidates amb discapacitat, en posicions que assegurin la seva elecció, 

de manera que el compromís d'aquestes agrupacions polítiques es manifesti 

no només en qüestions programàtiques, sinó també en les persones que, 

com a responsables polítics, han de portar-les a terme.   

PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES 

A) PROPOSTA POLÍTICA MARC 

Proposta 2. Compromís Catalunya Inclusiva.  

Compromís per considerar la discapacitat com a vector transversal d'atenció 

preferent en totes les línies d'acció política del Govern i altres Institucions 

de Catalunya. 

Aquesta acció política es desenvoluparà d'acord als principis, valors i 

mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006. 

Campanyes de sensibilització, presa de consciència i informació sobre la 

Convenció i els drets de les persones amb discapacitat i atenció a la 

diversitat humana entre els funcionaris i treballadors públics, especialment, 

en l'àmbit educatiu, sanitari, forces de l'ordre i seguretat, protecció civil, 

etc.  

B) PROPOSTES I MESURES 

1.- De caràcter general 

Proposta 3. Aprovació d'una Llei Catalana de Drets, No Discriminació i 

Inclusió en la Comunitat de les Persones amb Discapacitat, com a norma 

general de referència de la discapacitat a Catalunya. Aquesta Llei haurà de 

servir com a instrument legal per adaptar la normativa catalana, 

transversalment, als principis, valors i mandats de la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada 

per les Nacions Unides el 2006. Aquesta norma legal també haurà d'establir 

un règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

La dimensió europea s'incorporarà a les polítiques públiques de discapacitat 

mitjançant l'assumpció compromís de posar en pràctica els continguts de 

l'Estratègia de la Unió Europea 2020, incorporant transversalment mesures 

per garantir els drets de les persones amb discapacitat. 



 

Proposta 4. Aprovació d'una Llei Catalana de l'Autonomia Personal i la Vida 

Independent per generar el quart pilar d'un autèntic Estat del Benestar, en 

què els drets socials, en general, i els de les persones amb discapacitat i les 

seves famílies, en particular, tinguin la consideració i el rang de genuïns 

drets, amb les notes típiques d'universalitat, caràcter vinculant,  exigibilitat 

i gratuïtat.  

Proposta 5. Constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya 

(CODISCAT), com a emanació del principi de diàleg civil, i òrgan de trobada, 

participació, proposta, debat, seguiment i avaluació entre l'Administració de 

la Generalitat de Catalunya i el sector representatiu de la discapacitat. 

Proposta 6. Compromís per crear al Parlament una Comissió legislativa 

sobre Discapacitat encarregada d'analitzar la situació de les persones amb 

discapacitat i les seves famílies del territori i formular propostes i 

recomanacions de millora, així com de fer el seguiment de les polítiques 

públiques de discapacitat del Govern de la Generalitat. 

Proposta 7. Posada en marxa de campanyes de sensibilització, presa de 

consciència i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els 

grups de població per traslladar i projectar una imatge natural i positiva de 

la discapacitat i de la necessitat d'assegurar els seus drets i la seva 

aportació a la comunitat sense exclusions.  

Aquestes campanyes hauran d'estendre's a informar sobre la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat entre les 

autoritats i els treballadors públics, especialment, en l'àmbit educatiu, 

sanitari, forces de l'ordre i seguretat, protecció civil, etc.  

Proposta 8. Compromís per articular normativament el diàleg civil, recollint 

els principis, els àmbits de diàleg i els interlocutors, l'assegurament de la 

consulta en fase de planificació, execució, seguiment i avaluació. Per a això 

s'ha de garantir que tots els sectors representatius tinguin una cobertura 

mínima de necessitats organitzatives, de mitjans humans i materials. 

Establiment de l'obligatorietat de fer informes previs d'avaluació de 

l'impacte de qualsevol norma o pla per determinar per endavant el seu 

efecte sobre les persones amb discapacitat i les seves famílies. 

Es complementarà amb la incorporació de representants d'organitzacions de 

persones amb discapacitat i les seves famílies als òrgans de participació que 

existeixin a la Generalitat de Catalunya amb els quals la discapacitat té una 

connexió directa (educació, ocupació, benestar social, sanitat, habitatge i 

edificació i urbanisme, transport, consum, justícia, noves tecnologies, 

igualtat i dona, etc.). 



 

Proposta 9. Incorporar la perspectiva de la discapacitat a totes les 

polítiques, estratègies, programes i accions de la Generalitat de Catalunya 

en matèria d'igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones.  

Es completarà amb l'aprovació i execució d'un Pla Català d'Acció a favor de 

la Dona amb Discapacitat, en el qual es recullin i instrumentin mesures de 

tot tipus a favor de la plena inclusió de les dones amb discapacitat del 

territori. Aquest Pla ha d'elaborar-se d'acord amb les organitzacions 

representatives de persones amb discapacitat i les seves famílies.   

Proposta 10. Reconeixement de la Paràlisi Cerebral i la pluridiscapacitat, ja 

que incloure aquest col·lectiu en algun dels grups de classificació oficial, és 

empobrir la realitat del col·lectiu i només fa referència a una part i no a un 

tot. 

2.- De caràcter sectorial 

a) Inclusió Laboral. 

Proposta 11. Aprovació i posada en pràctica d'un Pla Català de Promoció 

de la Formació i Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i 

negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb 

discapacitat i les seves famílies, amb almenys les següents mesures: 

Mesura 11.1. Incrementar els recursos econòmics per fomentar 

l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, tant en l'empresa ordinària 

com en els Centres Especials de Treball (CET). 

Mesura 11.2. Posada en marxa d'un programa intensiu d'alfabetització 

digital per a grups en risc d'exclusió social, que inclogui a les persones amb 

discapacitat. 

Mesura 11.3. Compromís d'oferir, per part del Servei Públic d'Ocupació, als 

demandants d'ocupació amb discapacitat una oferta formativa idònia a les 

seves circumstàncies, en el termini de tres mesos des de la seva inscripció 

en el registre de demandants d'ocupació. 

Mesura 11.4. En matèria d'ocupació pública, elevar al 7%, com a mínim,  

la quota de reserva d'ocupació per a persones amb discapacitat en les 

Administracions Públiques i organismes dependents de la Generalitat de 

Catalunya. Les convocatòries d'accés a l'ocupació pública i els processos 

selectius s'efectuaran per torn específic. 

Tanmateix, es regularà l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de 

treball de les persones amb discapacitat, a fi que sigui realment efectiu i 

aplicable, facilitant les adaptacions i ajustos necessaris.   



 

Mesura 11.5. Establiment de les mesures necessàries per garantir que les 

persones amb discapacitat comptin amb els productes de suport (ajudes 

tècniques) i amb assistències humanes que precisin en la seva relació 

laboral.   

Mesura 11.6. Revisió del marc d'incentius establerts amb caràcter general 

per al foment de la contractació de persones amb discapacitat, per donar 

preferència a la contractació de les dones amb discapacitat, així com de les 

persones amb discapacitat que tenen intenses necessitats de suport. 

Especialment és urgent recuperar i millorar l'aportació per contractació de 

persones amb discapacitat de forma indefinida a l'empresa ordinària. 

També, adquirir el compromís d'oferir, per part Servei Públic d'Ocupació, als 

demandants d'ocupació amb discapacitat itineraris personalitzats d'inserció 

laboral, que comprenguin orientació, acompanyament, formació i contractes 

de treball a través de les fórmules de col·laboració amb Corporacions Locals 

i altres institucions públiques. El personal d'aquests serveis comptarà amb 

la qualificació professional que exigeix l'acompliment de la seva tasca i amb 

formació en matèria de sensibilització i formació respecte a les capacitats i 

aptituds que presenten les persones amb discapacitat i l'adaptació dels llocs 

de treball, així com sobre igualtat d'oportunitats. 

Mesura 11.7. Augmentar l'import i millorar el règim de les ajudes i 

subvencions per a l'adaptació de llocs de treball i per a la plena 

accessibilitat de l'entorn laboral per a persones amb discapacitat, així com 

la creació d'un organisme d'assessorament en matèria d'adaptació de llocs, 

entorn laboral accessible i ergonomia.   

Mesura 11.8. Pla d'actuació de la Inspecció de Treball per vigilar el 

compliment de la quota legal de reserva d'ocupació per a persones amb 

discapacitat establerta legalment o de les seves mesures alternatives.  

Mesura 11.9. Anàlisi del grau de compliment de la quota legal de reserva 

d'ocupació en les Administracions Públiques i compromís per aconseguir-la 

en els propers quatre anys.  

Mesura 11.10. Compliment de la quota de reserva legal d'ocupació o les 

seves mesures alternatives per al personal laboral i per a les empreses del 

sector públic acollides a la legislació laboral comuna.  

Mesura 11.11.  Prohibició de contractar amb empreses que no compleixin 

la quota legal de reserva d'ocupació per a persones amb discapacitat 

establerta legalment o les seves mesures alternatives. A més, es proposa 

que es prevalgui a les empreses que contracten a un nombre  de persones 

amb discapacitat  superior a l'obligat legalment.  



 

Així mateix, s'establirà legalment la prohibició de lliurar qualsevol ajuda 

pública (subvenció, incentiu, bonificació deducció, etc.) a empreses i 

entitats que, estant obligades, no apliquin la quota legal de reserva en favor 

de persones amb discapacitat o hagin estat sancionades en ferm per 

discriminació d'aquestes persones. 

Mesura 11.12. Suport a les entitats no lucratives del sector de la 

discapacitat perquè es converteixin en col·laboradores del Servei Català 

d'Ocupació per oferir itineraris d'inserció laboral dirigits a persones amb 

discapacitat aturades.   

Mesura 11.13. Augment de les ajudes directes (no en règim de 

concurrència competitiva), tant en quantitat com en nombre, a les entitats 

que fomentin la inserció al mercat laboral de persones amb discapacitat.   

Mesura 11.14. Reserva d'almenys un 6 % dels contractes públics que liciti 

el sector públic autonòmic a empreses d'ocupació protegida sense ànim de 

lucre de persones amb discapacitat i d'iniciativa social. 

Mesura 11.15. Compromís per desenvolupar noves formes innovadores 

d'accés i inclusió laboral, especialment en àrees com les noves tecnologies 

de la informació o el teletreball, també aplicades per facilitar la reinserció de 

professionals que han experimentat una discapacitat sobrevinguda. 

Mesura 11.16. Aprovació d'una normativa que reservi un 6 % de les 

oficines de farmàcia de nova adjudicació a titulats de farmàcia amb 

discapacitat. 

Mesura 11.17. Aprovació d'una Llei de segona activitat per Mossos 

d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policies Locals, per resoldre la 

situació de discriminació que pateixen les persones amb discapacitat 

d'aquestes cossos. 

b) Accessibilitat Universal. 

Proposta 12. Aprovació i posada en pràctica d'un Pla de Promoció de 

l'Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, debatut i 

negociat amb les organitzacions de persones amb discapacitat i les seves 

famílies, que es centri en tots i cadascun dels entorns en què els ciutadans 

es relacionen amb l'objectiu de millorar-ne el seu benestar, amb almenys 

les següents mesures: 

Mesura 12.1. Qualsevol acció de divulgació realitzada haurà de ser 

accessible per a les persones amb discapacitat -subtitulació, llengua de 

signes, àudio-descripció i lectura fàcil-, tant el seu contingut com el suport 

en què es divulga (per exemple, campanyes divulgatives, publicitat 

institucional, campanyes electorals, etc.).  



 

Mesura 12.2. Establiment d'una auditoria d'accessibilitat, estudi previ que 

haurà de realitzar-se en tota obra o projecte d'infraestructura o de servei 

que promogui o financi la Generalitat de Catalunya, com és el cas dels 

estudis d'impacte ambiental, sense el dictamen favorable del qual no podrà 

autoritzar-se l'obra o projecte. 

Mesura 12.3. Creació d'un Fons Català per a la Promoció de l'Accessibilitat, 

nodrit pels recursos procedents de destinar-hi l'1 % de l'import total de la 

inversió que dediqui anualment la Generalitat de Catalunya a obres i 

infraestructures i a noves tecnologies i a societat digital.  

Mesura 12.4. Sotmetre les subvencions que la Generalitat atorga a Entitats 

públiques o privades per a la realització d'obres o projectes de construcció i 

infraestructura o posada en pràctica de serveis al requisit previ d'acreditació 

del compliment de la legislació sobre accessibilitat i eliminació de barreres. 

Mesura 12.5. Adopció de les mesures necessàries per fer efectiu el 

desenvolupament del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones 

amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.  

Mesura 12.6. Compromís per completar el desenvolupament, en el primer 

any de la Legislatura, de la Llei 13/2014, d'Accessibilitat, amb l'elaboració 

del Codi d'accessibilitat en base al diàleg amb les entitats representatives 

del moviment associatiu de la discapacitat. 

Accelerar la regulació de les condicions i paràmetres d’accessibilitat que han 

de complir els carrers de plataforma única, o de vianants amb circulació de 

vehicles, per tal que no siguin una barrera i perill per a les persones amb 

discapacitat visual. 

Mesura 12.7. Establir un segell de qualitat de serveis que tingui en compte 

l'accessibilitat. 

Mesura 12.8. Compromís per realitzar una auditoria integral d'accessibilitat 

de cadascun dels serveis centrals de les diferents Conselleries de la 

Generalitat, en el primer any de la Legislatura, i execució d'aquestes obres 

o actuacions de condicionament en els dos següents, amb càrrec als 

pressupostos ordinaris de cada Departament. Això mateix, i gradualment, 

per a la resta d'edificis i dependències públiques de la Generalitat de 

Catalunya. En qualsevol cas, es tindrà com a referent temporal màxim l'any 

2017.  

Mesura 12.9. Creació d'un centre català de referència en matèria de 

promoció de la subtitulació i l'audiodescripció.  



 

Mesura 12.10. Aprovació d'un Decret que estableixi l'obligació d'una 

percentatge d'habitacions accessibles en hotels i altres dependències 

turístiques de nova construcció o per renovació d'instal·lacions antiquades. 

Mesura 12.11. En matèria de transport públic: 

 a) Compromís de fer accessibles totes les Línies de metro o tramvia 

 que encara no siguin accessibles  

 b) Compromís que en totes les noves concessions administratives per 

 a serveis de transport interurbà (autobús) s'exigeixi la plena 

 accessibilitat dels elements de transport. En qualsevol cas, es tindrà 

 com a referent temporal l'any 2017. 

 c) Garantir un servei de transport "porta a porta" de qualitat i en 

 igualtat de condicions per a totes les persones que ho requereixin, 

 independentment del territori. 

Mesura 12.12. Modificació de la reglamentació catalana del servei públic 

de taxi per establir una reserva obligatòria de “taxis per totes” les persones, 

no inferior al 5% del total del parc, o fracció, que començarà a fer-se efectiu 

amb les concessions de noves llicències o renovació de les antigues per 

canvi de vehicle. 

Mesura 12.13. Obligació que un percentatge dels habitatges protegits i de 

promoció pública siguin accessibles i es destinin a persones amb 

discapacitat (incloses les que tenen problemes de mobilitat o comunicació), 

millorant els mínims de reserva establerts per la legislació vigent. Aquesta 

reserva s'estendrà també a les organitzacions de persones amb discapacitat 

per a l'habilitació de programes d'habitatges de suport, pisos pilot de 

convivència, centres de vida independent, etc.  

Mesura 12.14. Compliment rigorós i íntegre de la Llei de Signes Catalana i 

elaboració d'un pressupost pel seu desplegament. 

Mesura 12.15. Regulació dels mitjans de suport a la comunicació de les 

persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordceguesa. 

Mesura 12.16. Compromís amb l'accessibilitat dels sistemes de votació en 

tots els comicis, referèndums i consultes, per a les persones cegues amb la 

utilització del braille i mitjans tecnològics d'ús general. 

Accessibilitat a les Noves Tecnologies i a la Societat  de la 

Informació  

Mesura 12.16. Ampliació gradual, fins a completar tota la graella, de 

l'obligació de subtitulació, emissió en llengua de signes i audiodescripció, 



 

establint-ne un calendari pactat amb les organitzacions representatives del 

sector. 

Mesura 12.17. Compromís de compliment de la Llei de Serveis de la 

Societat  de la Informació i del Comerç Electrònic que totes les pàgines 

d'Internet públiques de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les 

posicions en xarxes socials, siguin accessibles. Alhora, que es dissenyin amb 

criteris d'accessibilitat els serveis d'administració electrònica que es posin 

en marxa. 

Mesura 12.18. Accessibilitat per a tots als serveis d'urgència i 

emergències, creant serveis i protocols específics. 

Mesura 12.19. Establiment de la prohibició d'adquirir elements electrònics, 

de procés d'informació i altres eines pròpies de la societat de la informació 

per part de la Generalitat, o de posar en funcionament programes o serveis 

electrònics, que no siguin accessibles per a persones amb discapacitat. 

Mesura 12.20. Garantir l'accessibilitat universal de l'Administració 

Electrònica  perquè totes les persones puguin relacionar-se sense exclusions 

amb l'Administració a través dels mitjans digitals.  

Mesura 12.21. Constitució d'una Junta d'Arbitratge en matèria d'igualtat 

d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 

Mesura 12.22. Fer obligatòria l'accessibilitat de les APPS per a telèfons 

mòbils i tauletes, especialment aquelles que siguin creades des de les 

administracions i que tinguin una vocació de servei a la ciutadania. També 

hauran de ser accessibles les que siguin desenvolupades per empreses 

privades que derivin de contractes amb les Administracions i que tinguin 

vocació de servei públic. 

c) Inclusió en la comunitat, vida independent i discapacitats en 

expansió.    

Proposta 13. Creació de centres de referència de promoció de la vida 

independent (Oficines de Vida Independent – OVIs) per a persones amb 

discapacitat del territori, i establiment de programes de vida independent 

(especialment, d'assistència personal), a fi d'estendre aquesta cultura i 

aquestes prestacions entre les persones amb discapacitat, procedint a la 

desinstitucionalització, i a garantir suports a través de l'enfocament dels 

serveis comunitaris. A més, caldrà vetllar perquè el desenvolupament 

d'aquests programes s'adeqüi a les necessitats reals i a les situacions 

personals de les persones beneficiàries. 

Proposta 14. Assignació a totes les persones amb discapacitat declarades 

en situació de dependència, en el marc del SAAD, amb caràcter automàtic 



 

dels serveis de prevenció de la dependència i dels de promoció de 

l'autonomia personal. Per atendre aquesta demanda potencial, 

conseqüentment, es precisa la creació d'aquest tipus de serveis al territori.  

Compromís ferm del Govern per no aplicar la participació en el cost dels 

serveis socials (exempció de copagament) a les persones usuàries amb 

discapacitat i a les seves famílies, encara que la legislació estatal ho 

permeti. 

Proposta 15. Creació de centres de referència dedicats a discapacitats en 

expansió (salut mental, dany cerebral sobrevingut i malalties rares o de 

poca freqüència).   

Proposta 16. Regular el concert social com a modalitat de contractació 

administrativa entre l'Administració i les entitats socials no lucratives que 

gestionen serveis socials d'atenció a persones, per garantir la seva 

continuïtat, qualitat i sostenibilitat.  

En el cas de les polítiques de foment, atorgades a través de subvenció, 

convocar-les amb caràcter plurianual. 

Proposta 17. Aprovació d'un Pla de Promoció i Inclusió de les Persones 

amb Discapacitat residents al món rural, que reculli sistematitzadament 

accions i mesures de desenvolupament humà i inclusió social en favor 

d'aquest sector de la població amb discapacitat. 

d) Fiscalitat. 

Proposta 18. Revisió de la legislació en matèria fiscal per millorar els 

supòsits, respecte del tractament comú, de les persones amb discapacitat 

(especialment, aquellas amb més necessitats de suport per a la seva 

autonomia personal: més del 65% de grau de discapacitat), a les famílies 

amb membres amb discapacitat, i a les seves organitzacions.  

e) Educació. 

Proposta 19. Creació d'un Fòrum d'Inclusió Educativa de les Persones amb 

Discapacitat, òrgan paritari de trobada i debat entre l'Administració 

educativa i el sector de la discapacitat del territori. 

Proposta 20. Aprovació i posada en marxa d'un Pla de Reactivació de 

l'Educació Inclusiva de Persones amb Discapacitat. D'acord amb la 

Convenció de l'ONU, l'objectiu dels sistemes educatius respecte de la 

discapacitat ha de ser la inclusió, per la qual cosa cal procedir a escolaritzar 

a tot l'alumnat amb discapacitat en entorns ordinaris, convertint les 

estructures d'educació especial encara existents en recursos de suport i 



 

fent-les convergir cap a l'educació inclusiva, amb suports garantits perquè 

resulti efectiu el dret.    

Proposta 21. Promoure recursos i suports per garantir com a dret l'atenció 

primerenca, l'educació i la promoció de l'autonomia personal als nens i 

nenes amb discapacitat de fins almenys 6 anys. 

Proposta 22. Compromís decidit per la inclusió escolar: formació i 

conscienciació permanent del professorat i dels especialistes de suport a 

l'alumnat amb discapacitat, estabilitat dels professionals de suport, dotació 

adequada i suficient de recursos educatius, en totes les etapes, amb 

especial atenció per a la qualitat en entorns rurals. 

Proposta 23. Adopció de mesures necessàries per estendre la inclusió 

educativa al llarg de tot el sistema educatiu, considerant etapes 

fonamentals com l'atenció primerenca, l'educació infantil, la formació 

professional, la formació universitària i la formació d'adults.   

Proposta 24. Garantir l'accessibilitat dels entorns educatius, físics, 

comunicatius, pedagògics i virtuals, disposant dels recursos necessaris, 

perquè tot l'alumnat tingui accés als continguts curriculars i l'ensenyament i 

altres activitats escolars en igualtat de condicions, amb especial atenció als 

alumnes sords que hagin optat per la Llengua de Signes Catalana (LSC) 

com a llengua d'accés als continguts curriculars. 

Proposta 25. Garantir la presència de la discapacitat organitzada com a 

membre de ple dret als consells escolars.  

Proposta 26. Transformació del projecte UNIDISCAT en un centre de 

referència sobre universitat i discapacitat, encarregat de garantir els suports 

i l'educació inclusiva a l'alumnat universitari amb discapacitat.  

Proposta 27. Incorporació, en els plans d'estudi universitaris relacionats 

amb l'activitat docent, d'especialització en matèria de discapacitat per 

capacitar al professorat davant els nous reptes educatius que suposa 

l'alumnat amb discapacitat. Igualment, s'ha de preveure la formació 

permanent i l'actualització competencial del professorat en actiu. 

Proposta 28. Ampliació de les persones beneficiàries de les beques i 

ajudes a l'estudi per garantir aquestes ajudes a tots els universitaris amb 

discapacitat. 

f) Salut, espai sociosanitari i consum. 

Proposta 29. Aprovació d'un Pla d'Atenció Sociosanitària a les Persones 

amb Discapacitat i a les seves Famílies, que conjugui els aspectes sanitaris i 

socials sobre la base d'un model sociosanitari integrat inclusiu.  



 

Proposta 30. Establiment de l'atenció bucodental com a prestació del 

sistema públic de salut per als nens i nenes amb discapacitat fins als 18 

anys, amb possibilitat d'estendre l'edat per determinats tipus de 

discapacitat. 

Proposta 31. Renovació i actualització del catàleg de prestació 

ortoprotèsica i revisió del procediment de reemborsament de despeses. 

Ampliació de l'establert, amb caràcter general, en la cartera de serveis 

ortoprotèsics del Sistema Nacional de Salut. 

Proposta 32. Compliment de la legislació en matèria d'igualtat 

d'oportunitats i accessibilitat i eliminació de barreres de tot tipus dels 

centres sanitaris i accessibilitat de la informació general, així com de tots 

els tràmits, gestions, assistència en hospitals, etc., per a persones amb 

discapacitat, mitjançant la formació del personal administratiu i sanitari. 

Proposta 33. L'aplicació i seguiment del Programa de Detecció Precoç de la 

Sordesa Infantil, amb caràcter universal, conforme al consens de mínims 

aprovat pel si del Consell Interterritorial de Salut, el 2003. 

Proposta 34. Realització de programes d’assessorament genètic per a 

aquelles persones amb discapacitat que ho sol·licitin. 

Proposta 35. Els pacients amb discapacitat visual que requereixin l’ús 

d’instruments de medició mèdica com glucòmetres, mesuradors de tensió, 
etc, i que habitualment facilita la sanitat pública, haurien de tenir la 
possibilitat que aquests mitjans fossin accessibles, sempre que existeixin en 

el mercat. 

Proposta 36. Dotar d'atenció sanitària les escoles i centres de dia quan hi 

hagi algun alumne o usuari que ho requereixi. 

 

g) Protecció social. 

Proposta 37. Creació d'un Fons Català de Lluita contra l'Exclusió Social i la 

Pobresa, integrat per almenys el 5% del total del pressupost de la 

Generalitat -fons nous, destinats a aquesta fi- que serveixi per finançar 

estratègies, programes i projectes, que atenuïn el devastador impacte social 

de la crisi econòmica dels últims anys, en col·laboració activa amb el tercer 

sector d'acció social i cívica del territori. 

Proposta 38. Aprovació d'un Pla d'Atenció Integral a les Famílies amb 

Membres amb Discapacitat.  

Proposta 39. Reforma de la Renda Mínima d'Inserció, en la que es prevegi 

la inclusió de les persones amb discapacitat que no disposin de mitjans o 

recursos als programes de rendes mínimes. 



 

h) Protecció jurídica i drets de les persones amb discapacitat 

institucionalitzades. 

Proposta 40. Establiment, en col·laboració amb els Col·legis d'Advocats, de 

Serveis d'Orientació Jurídica per a Persones amb Discapacitat. 

Proposta 41. Atès que les polítiques públiques de discapacitat han 

d'orientar-se a la inclusió en la comunitat, i per tant a abandonar els models 

segregadors mitjançant institucions especials, cal revisar la legislació en 

matèria d'atenció a persones amb discapacitat institucionalitzades per 

garantir l'escrupolós respecte i la protecció dels seus drets fonamentals, 

mentre perdurin aquestes situacions. 

i) Cultura, oci inclusiu i esport 

Proposta 42. Creació de programes centrats en l'oci inclusiu, temps lliure i 

respir familiar.  

Proposta 43. Suport als esportistes paralímpics del territori i programes de 

foment d'esport base i escolar. 

Incrementar la pràctica esportiva en les instal·lacions públiques mitjançant 

la incorporació de persones amb discapacitat en els grups convencionals 

existents o en grups específics, així com en la resta d'activitats organitzades 

(campionats escolars, escoles esportives, programes esportius, etc.). 

Potenciar la inclusió de l'esport de les persones amb discapacitat en les 

Federacions d'Esports, en tot tipus de competicions, així com recolzar a les 

diferents Federacions d'Esports de persones amb discapacitat i els 

processos de convergència i integració. 

Proposta 44. Garantir l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat 

als museus, centres culturals o d'art (espectacles, actes, instal·lacions 

esportives, etc.) i instal·lacions esportives que gestioni la Generalitat de 

Catalunya, així com dels que reben subvencions públiques.  

Proposta 45. Crear sistemes i aplicar mesures d'accessibilitat als 

programes i campanyes públiques de divulgació i creació artística i cultural 

(setmanes de cinema, festivals de teatre i música, exposicions, jornades, 

etc.) tant en el seu gaudi com en la participació d'iniciatives creatives de les 

persones amb discapacitat; així com garantir-ne la implementació. 

Proposta 46. Formació als professionals que intervenen en el disseny, 

gestió, realització, informació i suport de les activitats culturals, recreatives, 

esportives i d'oci sobre les característiques i sistemes d'accessibilitat de les 

persones amb discapacitat.  



 

j) Altres matèries. 

Proposta 47. Compromís per perseguir les activitats de joc il·legal que 

utilitzen a les persones amb discapacitat o a altres grups socials vulnerables 

com a reclam per a les seves finalitats il·lícites. 

Escometre accions contra aquelles manifestacions de joc il·legal 

consolidades, aplicant les seves respectives normes de joc i imposant les 

sancions administratives previstes en les mateixes. 

Desenvolupar periòdicament i de forma coordinada amb la resta de les 

Comunitats Autònomes i amb l'Administració General de l'Estat accions 

sostingudes i enèrgiques per a la completa eradicació de qualsevol activitat 

de joc il·legal d'àmbit nacional o supracomunitari. 

Posar en coneixement dels Cossos de Seguretat i dels òrgans jurisdiccionals 

competents aquelles activitats de joc il·legal que, a més d'infraccions 

administratives, puguin ser constitutives de delicte. 

k) Imatge social.  

Proposta 48. Cobertura informativa de la discapacitat d'una forma 

inclusiva en els mitjans de comunicació, incorporant persones amb 

discapacitat en les seves plantilles com un element més d'imatge ajustada i 

de proximitat. 

l) Joventut. 

Proposta 49. Com a vector transversal en totes les línies d'acció política 

del Govern, adopció d'un Pla d'Acció a favor dels joves amb discapacitat. 

Proposta 50. Establir mesures que afavoreixin la participació i inclusió dels 

joves amb discapacitat en els diferents òrgans de participació juvenil, 

modificant els reglaments normatius que ho impedeixen actualment. 

m) Democràcia participativa i diàleg civil.  

Proposta 51. Incloure la representació de la discapacitat organitzada de 

Catalunya en tots els òrgans de participació, debat i consulta de polítiques 

públiques de la Generalitat de Catalunya, que tinguin relació directa amb els 

drets i interessos de les persones amb discapacitat i les seves famílies, com 

són: 

 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

 Consell Escolar de Catalunya 

 Consell de les Persones Consumidores de Catalunya 

 Consell Català de la Mobilitat 



 

 Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge 

 Consell Nacional de les Dones de Catalunya 

 Consell de la Gent Gran de Catalunya 

 Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya 

 I altres òrgans participació que es puguin crear i tinguin relació 

directa amb les persones amb discapacitat 


