A les portes de les vacances de Setmana Santa i dins l'Any del
Turisme Sostenible

El sector de la discapacitat aposta perquè la
taxa turística s'utilitzi per ampliar l'oferta
d'establiments accessibles
El COCARMI reclama un turisme inclusiu i accessible per a tothom

Barcelona, 11 d'abril de 2017.- El Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del sector a
Catalunya, reclama a administracions i sector turístic unes infraestructures i
serveis turístics inclusius i accessibles per a les persones amb discapacitat.
Coincidint amb l'Any del Turisme Sostenible i a punt de començar el
parèntesi vacacional de Setmana Santa, el COCARMI vol recordar el dret de
totes les persones a gaudir del temps d'oci, en el qual s'inclouen les
activitats i serveis del turisme.
Alhora, demana al sector turístic que incorpori a les seves plantilles
persones amb discapacitat, especialment aquelles empreses que en tenen
l'obligació legal (en empreses a partir de 50 persones, almenys el dos per
cent de les seves plantilles han de ser persones amb discapacitat).
D'altra banda, el COCARMI també demana que es tingui en compte la
proposta del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC),
recollida en el Dictamen 11/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, d'eximir a les
persones amb discapacitat i els seus acompanyants del pagament de la taxa
turística. No haver tingut en compte aquesta exempció, que sí es contempla
per les persones que facin estades als establiments turístics per motius de
salut, suposa un sobrecost més per a les persones amb discapacitat que
dificulta el seu dret al lleure.
En relació al Fons per al Foment del Turisme, és a dir, els diners recollits per
la taxa turística, el Comitè demana que es destinin recursos a millorar
l'accessibilitat i facilitar l'autonomia personal de les persones amb
discapacitat als establiments i serveis turístics. En concret, per garantir
l'accés a la informació de l'oferta turística (continguts accessibles), les rutes
i l'atenció al públic, fent especial atenció a l'entorn rural.
"Aquest compromís amb l'accessibilitat universal no només beneficiarà el
col·lectiu de persones amb discapacitat sinó el conjunt de la societat, ja que

l'augment de l'esperança de vida fa que el percentatge de persones grans
sigui cada cop més gran i, per tant, també les necessitats d'accessibilitat. A
més, el turisme que no sigui inclusiu, exclourà a les persones amb
discapacitat", recorda el president del COCARMI, Antonio Guillén, el qual
afegeix que "els establiments turístics accessibles ofereixen un plus i són
cada cop més demanats, per la qual cosa és rendible invertir-hi".

Sobre el COCARMI. 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 2015 del
departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya 514.886 persones amb
alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2005, el nombre de
persones amb discapacitat era de 356.530. Així, en deu anys el col·lectiu ha crescut més
d'un 44 per cent. 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.

