ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 27-S

propostes d’
per a la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de les persones
amb discapacitat física a Catalunya
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PROPOSTES ALS PARTITS POLÍTICS
Com a representants del col·lectiu i de les entitats de persones amb discapacitat física de
Catalunya, des d’ ECOM volem fer-vos arribar les nostres propostes perquè siguin tingudes en
compte en els programes electorals dels vostres partits.
Segons dades del Departament de Benestar Social i Família, en 2014, el número de persones amb
discapacitat física valorades a Catalunya ascendia a 313.975, xifra que representa un 4,17% de
la població de Catalunya (7.518.903 habitants segons el cens de població de 2014).
Tal com indiquen aquestes xifres, a Catalunya són més de 300.000 les persones amb discapacitat
física i, de retruc, les seves famílies que tenen unes necessitats específiques a les quals se’ls
ha de donar resposta i uns drets que, com a ciutadans, han de poder exercir en igualtat
d’oportunitats com 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 propostes per no deixar desateses les necessitats de les persones
amb discapacitat física i per seguir avançant cap a la seva plena participació a la societat amb
igualtat d’oportunitats.
Des d’ECOM demanem un esforç al Govern de Catalunya per tal que en aquelles qüestions que
té competències aposti per una societat més solidària i més inclusiva, en què les persones amb
discapacitat física puguin exercir amb plenitud els seus drets i en què totes les persones tinguin les
mateixes oportunitats.
Creiem que el Govern no pot passar per alt les necessitats de les persones amb discapacitat
física i del greuge comparatiu que suposa viure amb una discapacitat. Per avançar en igualtat
d’oportunitats i drets socials, hem d’exigir que la inversió pública en polítiques socials es
recuperi i que es torni a un sistema de benestar i de protecció social real i eficaç.
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 essent fonamental per donar resposta a les noves necessitats socials.
Per tot això, tenim un gran repte en aquests propers quatre anys. Les entitats de persones amb
discapacitat volem estar al costat del Govern i dels ciutadans per treballar conjuntament i
construir societats més justes, obertes i igualitàries.
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PROPOSTES I RECOMANACIONS D’ECOM
com a representant de la Discapacitat Física

7 àmbits / 15 propostes
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Àmbit: ACCESSIBILITAT
PROPOSTA 1: Garantir el compliment de les directrius internacionals i de tots els preceptes
legals i normatius vigents en matèria d'accessibilitat, disseny per a tothom i igualtat
d'oportunitats; i elaborar i executar estratègies per aconseguir-ho democràtica i inclusivament.
Recordem que el termini màxim legal vigent per assolir l'accessibilitat és, en tots els casos i
supòsits, el 4 de desembre de 2017 (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).
PROPOSTA 2: Fomentar la participació ciutadana i el treball transversal i coordinat de
l'accessibilitat.
RECOMANACIONS
Aquest treball conjunt ha de garantir:
•

la coordinació entre plans, polítiques, àrees, ens implicats i administracions, a
diferents nivells, per tal de treballar de manera coherent la cadena d'accessibilitat a
tots els àmbits, millorant l’eficàcia de les accions i optimitzant els recursos.

•

facilitar el diàleg obert i el consens, implicant de manera directa (des dels inicis i primers
plantejaments dels projectes) a les persones amb discapacitat, com a part activa en la
presa de decisions de les polítiques que els afecten i com a peça clau per garantir un
veritable disseny per a tothom.

PROPOSTA 3: Revisió del model de treball del Consell d'Accessibilitat de Catalunya.
RECOMANACIONS
La revisió del model ha de permetre:
•

que el procés d'elaboració del Decret que ha de desenvolupar els aspectes tècnics de
la llei d’accessibilitat, aprovada al 2014, es faci sota els valors de la diversitat humana,
garanteixi processos participatius democràtics, solucions basades en el consens
entre els diferents col·lectius de discapacitat i els sectors professionals. Així com la
connexió i coordinació adequada de totes les polítiques i administracions competents en les
matèries que es tractin.

PROPOSTA 4: Impuls d’ estratègies d'acció, capacitació i educació vers l'accessibilitat
universal i el disseny per a tothom.
RECOMANACIONS
Aquesta estratègia ha de garantir:
•

capacitar als professionals en accessibilitat i disseny per a tothom, mitjançant
formacions pràctiques, subvencionades o assequibles econòmicament i amb
continguts de qualitat, per donar resposta als requeriments legals vigents, a les necessitats
de la ciutadania i a la situació d'atur de molts sectors.

•

introduir les matèries i assignatures d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats a tots els
graus universitaris i formacions professionals, tal i com es requereix legalment des de
l'any 2007 pel Reial Decret 1393/2007 i altres directrius estatals i internacionals vigents.

PROPOSTA 5: Revisió i actualització amb tota la normativa i legislació vigent (catalana,
estatal i europea) de les llicències i concessions públiques concedides, per tal d'incorporar
els paràmetres d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats a tots els plecs de condicions i
contractes.
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Àmbit: AUTONOMIA PERSONAL I VIDA INDEPENDENT
PROPOSTA 6: Aprovació de la Llei d’Autonomia Personal a Catalunya, conjuntament amb els
agents implicats i que es doti dels pressupostos i recursos necessaris per desenvolupar-la.

RECOMANACIONS
Que la nova llei:
•

es basi en el model social de la discapacitat i de la filosofia de vida independent, que
concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret, amb responsabilitats i
obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la població, uns drets que com
a ciutadà ha de poder exercir en igualtat d’oportunitats i amb la màxima autonomia personal; i
que promogui el marc on desenvolupar els programes que facin efectiu el dret de les
persones amb discapacitat a ser incloses a la comunitat i a portar una vida
independent lliurament escollida.

•

prengui com a referència la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
i tingui un caràcter transversal de les matèries que incideixen en l’autonomia personal:
serveis socials, sanitat, educació, inserció laboral, habitatge i accessibilitat. Així mateix, la
nova llei s’ha d’adaptar a les diferents realitats de les persones en situació de
dependència (persones amb discapacitat, infància, gent gran...).

•

disposi d’una cartera de serveis flexible que permeti ajustar-se a les preferències dels
ciutadans i que el copagament que s’estableixi per les prestacions o serveis es basi en
uns paràmetres assumibles que permetin assegurar el benestar de les persones amb
discapacitat i el foment de la seva autonomia.

•

promogui l’assistència personal, amb un sistema en què les hores d’assistència s’ajustin
a les necessitats reals i les situacions personals de les persones beneficiàries per tal
que aquestes garanteixin el ple desenvolupament dels seus projectes vitals, i que estableixi
un mecanisme àgil i efectiu per revisar la necessitat d’hores d’assistència en els
diferents moments vitals de la persona.

•

contempli l’assignació d’una renda mínima (equiparable a la Renda Mínima d’Inserció,
RMI) a aquelles persones amb baixos ingressos i amb dificultats per atendre les
necessitats més bàsiques per assegurar-los el dret a una vida digna.

•

impulsi la formació en vida independent en els professionals sociosanitaris i dels
serveis socials i promogui els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la
vida independent.

PROPOSTA 7: Mentre no s’aprovi la nova llei d’autonomia personal, que reguli amb nous
paràmetres l’assistència personal, demanem la revisió dels actuals requisits respecte al
número mínim d’hores de contractació necessàries per accedir a la prestació econòmica
d’Assistent Personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària
contemplada en l’ Ordre ASC/471/2010, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals
de l’assistència personal a Catalunya.
Així mateix, demanem la incorporació de la prestació econòmica addicional d’assistent
personal que Catalunya havia complementat a la Llei 39/2006 i contemplat a l’esmentada
Ordre, que possibiliti que les hores d’assistència s’ajustin a les necessitats reals i les situacions
personals de les persones beneficiàries.
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Àmbit: LABORAL
PROPOSTA 8: 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).
L’ocupació és 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.

RECOMANACIONS
Demanem que:

• els serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat passin a considerar-se
serveis especialitzats de la cartera de serveis. Aquests serveis s’haurien de finançar a
través de concertació per garantir l’estabilitat a les entitats gestores.
•

es garanteixi que la persona amb discapacitat percebi una subvenció que li ajudi a
desenvolupar la seva activitat professional a l’empresa ordinària o a un CET. L’import
d’aquesta subvenció hauria de ser com a mínim el corresponent al 50% del Salari
Mínim Interprofessional (SMI) vigent. En aquest sentit, l’empresa ordinària hauria de
garantir els suports necessaris per tal que el treballador assolís un nivell de productivitat
òptim. Així mateix, demanem incrementar els recursos per a les unitats de suport a l’activitat
professional (USAP) en els CET.

•

es redefineixi el concepte d’especial dificultat d’inserció, afegint aquells col·lectius que
no estan reconeguts en la definició oficial d’especial dificultat.

•

es prioritzi l’accés a la contractació pública als models d’empresa de treball protegit.

•

es vetlli per tal que totes les empreses que estan obligades, acreditin el compliment de
la quota legal de reserva del 2% de persones amb discapacitat, en tot tipus de
contractes mercantils (serveis, materials, obres...), relacionats amb les administracions
públiques.

•

s’analitzi el grau de compliment de la quota legal de reserva d'ocupació a les
Administracions Públiques i adoptar el compromís per aconseguir-la en el transcurs
del mandat electoral. S'ha d’assolir l'objectiu del 2% de treballadors públics amb
discapacitat. Per tant, cal elevar del 5% al 7% la quota de reserva mínima en les
oposicions o altres proves d'accés per persones amb discapacitat en l’administració
autonòmica.
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Àmbit: EDUCACIÓ
PROPOSTA 9: Aprovació del nou Decret que regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques i especials, amb la participació de tots els agents de la comunitat
educativa i les entitats de persones amb discapacitat, que permeti avançar en l’escola inclusiva a
Catalunya.

RECOMANACIONS
Que el nou Decret:
•

reconegui la necessitat d’un paper actiu de la família en el procés d’escolarització del
seu fill/a. Mentre no existeixi un únic sistema educatiu per tot l’alumnat, quan es parla del
dictamen d’escolarització, cal escoltar i respectar l’opinió de la família respecte a la modalitat
d’escola pel seu fill/a.

•

estableixi que el Departament d’Ensenyament ha de vetllar perquè tot el personal docent i
d’atenció directa tingui formació en atenció a la diversitat.

•

aposti per la reconversió dels centres d’educació especial en unitats de suport a
l’escola ordinària, com a primera opció, ja que són recursos molt potents i
especialitzats i que permetrien optimitzar el recursos públics.

•

estableixi uns indicadors d’avaluació que permetin avaluar el sistema educatiu i tenir
informació de com s’avança en l’escola inclusiva a Catalunya. Això hauria de permetre
analitzar les dificultats que existeixen territorialment i prendre decisions i realitzar actuacions
oportunes.
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Àmbit: SALUT
PROPOSTA 10: Aprovació del nou 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.

RECOMANACIONS
Que el Pla de salut 2016-2020:
•

aposti per un model biopsicosocial de la salut, que afronti 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.

•

estableixi un sistema de salut que tingui una visió de la persona integral i biopsicosocial
i en què l’atenció es basi en l’usuari i no en la malaltia, en la família o l’entorn més
immediat de la persona com a condicionant de l’estat de salut.

•

potenciï la planificació centrada en la persona, i en el seu empoderament, així com en la
responsabilitat de l’usuari, dins les seves possibilitats, vers el seu estat de salut i l’ús dels
serveis assistencials.

• connecti els serveis de salut amb els serveis socials, per poder garantir l'atenció
holística adequada, promoure l'empoderament, autodeterminació i autogestió dels
recursos per part de la persona, i facilitar l'accés als suports que la persona necessiti
en els moments que necessiti (productes de suport, assistència personal, suport
domiciliari...).
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Àmbit: SERVEIS SOCIALS
PROPOSTA 11: 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, gaudir d’una vida digna i que fomenti la seva autonomia, així com
desenvolupar el seu projecte de vida.

RECOMANACIONS
Un nou sistema de copagament que:
•

no vingui imposat i que s’estableixi a través d’un treball conjunt entre tots els agents
implicats (Administració, entitats representants de les persones amb discapacitat...) per tal
de poder dur a terme una anàlisi exhaustiva i real de la situació.

•

no carregui en els ciutadans beneficiaris dels Serveis i Prestacions Socials les
despeses que no poden ser cobertes per les diferents administracions.

•

tingui en consideració el greuge econòmic comparatiu de les persones amb
discapacitat física amb la resta de la ciutadania pel fet d’haver d’afrontar despeses extra
per atendre les necessitats generades per la seva discapacitat (ajuts tècnics, atenció
especialitzada: fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, adaptació de la vivenda...), de les
quals no poden prescindir ja que són bàsiques per prevenir l’empitjorament de la seva
discapacitat i la seva qualitat de vida, i per poder dur una vida autònoma i independent i en
igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.

•

limiti la participació del beneficiari en el cost dels serveis i que, en cap cas, aquesta
participació superi el 60% del cost.

PROPOSTA 12: Actualitzar la cartera de serveis socials, adaptant-la al model d’atenció
centrada en la persona.
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Àmbit: TERCER SECTOR
PROPOSTA 13: Garantir un canvi en el model de contractació pública dels serveis socials i
d’atenció a les persones gestionats per les entitats del Tercer Sector.

RECOMANACIONS
Un model de contractació que:
•

prioritzi les concertacions per sobre de les subvencions.

•

inclogui en el plecs de condicions dels concursos públics, clàusules que tinguin en
compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació de
serveis.

•

incorpori aquelles clàusules necessàries que evitin les baixes temeràries del preu dels
serveis, perquè es prioritzi la qualitat dels serveis per sobre del preu ofert.

PROPOSTA 14: Facilitar i simplificar els processos administratius a les entitats del Tercer
Sector, agilitzant les convocatòries i les resolucions, i respectar el calendari de pagaments a les
entitats.
Afavorir l’estabilitat de les activitats de les entitats socials, apostant per subvencions, concerts i
convenis pluriennals, en comptes de subvencions anuals.

PROPOSTA 15: Incrementar els espais d’influència del Tercer Sector Social en les polítiques
autonòmiques, tant des de l’àmbit de l’acció social com des d’altres àmbits perquè tots tenen una
dimensió social i comunitària.
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