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física per tal de promoure la defensa dels seus drets, d’acord amb l’esta-
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El concepte de discapacitat ha anat evolucionant al llarg del temps i, hores d’ara, la 
definició majoritàriament acceptada considera, com a eix central, la dimensió social 
de la discapacitat. És a dir, no es tracta tan sols de limitacions o dèficits individuals, 
sinó que la discapacitat és la combinació d’aquests factors amb les barreres físiques 
i socials de l’entorn.

La percepció que socialment es té de la discapacitat intervé doncs en la inclusió de 
les persones, fent-se tangible en aspectes com la sensibilitat envers la discrimina-
ció, l’actitud i les formes de relació amb les persones amb discapacitat, els drets que 
es consideren essencials, ...  En definitiva, la percepció que té la ciutadania al vol-
tant de la discapacitat és una font d’informació sobre els avenços i els reptes d’una 
societat que aspira a ser plenament inclusiva i respectuosa amb la diferència. 

Aquest monogràfic presenta una selecció d’indicadors extrets del Baròmetre del CIS,
de desembre de 2013, amb l’objectiu de donar a conèixer com percep la societat les 
ba-rreres arquitectòniques de l'entorn, quines són les relacions que s’estableixen 
entre persones amb i sense discapacitat i quina és l’opinió sobre de l’Estat i del 
Tercer Sector en relació a les persones amb discapacitat. Aquestes dades es complemen-
ten, en alguns dels apartats, amb l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials 
usuaris de l’Associació Amputats Sant Jordi’ realitzada també el desembre de 2013, 
l’informe de 2014 ‘Els joves davant la discapacitat: consciència social i solidaritat’ i, 
per últim, amb dades del programa INCORPORA de la Fundació la Caixa.

Introducció

Integració!

Inclusió!
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1 Les persones amb 
discapacitat física 
s’enfronten a diari a 
barreres arquitectòniques 
que dificulten i, fins i tot, 
impedeixen el normal 
desenvolupament 
d’activitats quotidianes. 
Però, en són conscients 
dels problemes 
d’accessibilitat les 
persones que no tenen 
problemes de mobilitat? 
Per donar resposta es 
pregunta pels espais 
públics més emprats.     

Accessibilitat
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Gràfic 1 En el seu poble o ciutat les rampes i vorades rebaixats que facili-
ten l’accés a les voreres amb cadira de rodes estan... 

L’accessibilitat universal és la condició 
que han de complir els entorns, pro-
cessos, béns i serveis, així com els objec-
tes o instruments, eines i dispositius, per 
a ser comprensibles, utilitzables i practi-
cables per totes les persones en condi-
cions de seguretat i comoditat i de la for-
ma més autònoma i natural possible. 

Accessibilitat en espais públics oberts: voreres, vorades i rampes

Gràfic 2 En el seu poble o ciutat considera que les voreres -sense obsta-
cles ni foradades- estan...

Ben 
preparat!
29%!

Mal 
preparat!
54%!

Regular!
15%!

NS/NR!
2%!

Ben 
preparat!
18%!

Mal !
preparat!
68%!

Regular!
13%!

NS/NR!
1%!

La percepció social sobre l’accessibilitat a diferents espais públics es ca-
racteritza, per terme general, per una manca de preparació d’aquests. 
El 68% de les persones entrevistades considera que les voreres no són 
el suficientment accessibles i el 54% pensa que les rampes d’accés a 
aquestes no són adients.

Les preguntes entorn l’accés s’han formulat especificant l’entorn proper 
de la persona entrevistada -poble o ciutat on viu- i en cap de les qües-
tions s’ha donat com a opció de resposta ‘regular’ sinó que han estat les 
persones entrevistades qui han donat, per iniciativa pròpia, aquesta res-
posta.
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El pas a través de semàfors es consideren els espais urbans en pitjors 
condicions d’accessibilitat, el 73% els considera mals preparats pel que 
fa a la seva durada i a l’existència de dispositius sonors. La manca de 
condicions adients per creuar els carrers suposa un risc per a la segure-
tat vial, no tan sols per a persones amb discapacitat física, sinó també 
per a les persones amb mobilitat reduïda i/o que es desplacen amb in-
fants, cotxets de nadons, carretons de la compra, etc.

Ben 
preparat!
14%!

Mal 
preparat!
73%!

Regular!
10%!

NS/NR!
3%!

Gràfic 3 En el seu poble o ciutat els semàfors amb so i durada suficient 
per a cecs/gues i persones amb dificultat per caminar estan...

Pas de vianants i accés a comerços

Ben 
preparat!
35%!

Mal 
preparat!
45%!

Regular!
16%!

NS/NR!
4%!

Cada cop és més habitual que els accessos a zones comercials, boti-
gues, mercats i supermercats, tinguin les condicions d’adaptabilitat 
necessàries per accedir en cadira de rodes. Amb tot, el 45% de les 
persones entrevistades considera que els accessos no estan ben pre-
parats. 

Gràfic 4 En el seu poble o ciutat les botigues, mercats i/o supermer-
cats amb rampes i accessos fàcils estan...
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El transport públic es percep com un espai de difícil o molt difícil accés 
pel 78% de la població. Tanmateix, els llocs on gaudir d’esports, els cine-
mes, museus i d’altres equipaments culturals, així com els serveis de res-
tauració són percebuts com llocs de difícil accés per a més de la meitat 
de les persones enquestades. 

En aquest cas la pregunta no especifica l’entorn proper de les persones 
enquestades, com el propi poble o ciutat. La opció de resposta ‘depèn 
del grau de discapacitat’ no s’ha explicitat en l’enquesta, així que han es-
tat les persones entrevistades qui han donat, per iniciativa pròpia, aques-
ta resposta.

Gràfic 5 A les persones amb algun tipus de discapacitat l’accès als següents llocs els hi resulta...

El disseny de productes, entorns, 
programes i serveis que puguin ser 
utilitzats per totes les persones es 
coneix com disseny universal. Es 
tracta d’un disseny inicialment pen-
sat per l´ús de totes les persones 
-gent gran, persones amb discapaci-
tat, infants, etc.- i, per tant, en la me-
sura del possible no contempla adap-

tacions ni un disseny especialitzat perquè ja ho té de partida.

Transports públics, equipaments i locals d’oci  

56%!

57%!

64%!

78%!

35%!

31%!

23%!

17%!

3%!

3%!

3%!

3%!

7%!

9%!

10%!

3%!

Hotels, restaurants, etc.!

Cinemes, teatres, museus, exposicions, etc.!

Llocs on veure o fer esport!

Transports públics!

Difícil o molt difícil! No gaire difícil o gens difícil! Depèn del grau de discapacitat! NS/NR!
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Gràfic 6 Passos de vianants amb barreres arquitectòniques, d’un total de 
28 analitzats al municipi de Santa Coloma de Gramenet

Cadena d’accessibilitat exterior

Gràfic 7 Voreres accessibles, d’un total de 24 voreres analitzades al mu-
nicipi de Santa Coloma de Gramenet

Tal i com s’assenyala en l’informe ‘Els joves davant la discapacitat: cons-
ciència social i solidaritat’, la cadena d’accessibilitat és:

‘El conjunt d’elements que, en el procés d’interacció de l’usuari 
amb l’entorn, permet la realització de les activitats previstes en 
aquest. Així doncs un itinerari no serà accessible si hi ha algun 
punt d’aquest que impliqui una barrera o la ruptura de l’accessibili-
tat’ (CEMFIS i Associació Amputats Sant Jordi (2014) p. 43).

En aquest mateix informe s’analitzen 28 passos de vianants i 24 voreres 
del municipi de Santa Coloma de Gramenet per tal d’avaluar la seva ac-
cessibilitat.  

Sí!
4%!

No!
96%!

Es considera que les passos de vianants presenten barreres arquitectòni-
ques quan hi ha inexistència d’un paviment senyalitzador -o aquest és inco-
rrecte- i/o hi ha presència d’obstacles com pivots i/o hi ha una pendent ex-
cesiva. Pel que fa a les voreres, els principals factors que impideixen l’ac-
cessibilitat són l’amplada de les mateixes i el no cubriment dels clots dels 
arbres.

Els gràfics corresponen a una mostra petita -n=28 i n=24 respectivament- 
no necessariament representativa. Aquestes dades es mostren a tall d’e-
xemple i pretenen complementar les dades aportades pel baròmetre del 
CIS.

No!
92%!

Sí!
8%!
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Gràfic 8 Grau d’acord amb l’afirmació: s’haurien de destinar més diners 
a suprimir les barreres físiques que dificulten la vida de les persones 
amb discapacitat

En resum

Recursos econòmics destinats a l’accessibilitat

Molt d'acord!
60%!

Bastant 
d'acord!
35%!

Bastant en 
desacord!

2%!

Molt en 
desacord!

1%! NS/NR!
2%!

  Més de la meitat de les persones entrevistades percep l’en-
torn urbà, les zones comercials, els equipaments i els trans-
ports públics com llocs poc habilitats per a persones amb dis-
capacitat física.

  Els semàfors per creuar els carrers són els espais de la via 
pública que es consideren en pitjors condicions -el 73% els 
considera mal preparats-, per sobre de voreres i d’altres zones 
urbanes. Aquestes dades es reafermen amb l’anàlisi de vore-
res i passos realitzat en el municipi de Santa Coloma de Grame-
net.   

  Els accessos als transports públics són considerats difícils 
o molts difícils per el 78% de persones.

  El 95% de les persones entrevistades considera que s’han 
de destinar més diners a suprimir barreres les físiques.

El 95% de les persones entrevistades està molt o 
bastant d’acord amb que s’han de destinar més re-
cursos econòmics a suprimir barreres físiques.



2 El grau d’acceptació i 
normalització de la 
discapacitat dóna pistes 
sobre la seva percepció 
social. Intervé en 
l’establiment de relacions i 
en la convivència entre les 
persones amb i sense 
discapacitat. En aquest 
bloc s’analitzen tant les 
relacions com el propi 
concepte de discapacitat 
per tal d’aprofundir en les 
barreres socials.   

Relacions i 
convivència 
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Relacions entre persones amb i sense discapacitat

Gràfic 10 Relació de les persones entrevistades amb persones amb dis-
capacitat

Sí, a una!
27%!

Sí a vàries!
45%!

No!
27%!

NC!
1%!

Gràfic 9 Persones entrevistades que coneixen persones amb discapaci-
tat

El 72% de les persones entrevistades coneixen una o més perso-
nes amb discapacitat. En la seva majoria es tracta de relacions fa-
miliars, d’amistat o amb coneguts i conegudes que en el 56% dels 
casos té una discapacitat física. A més, el 5% de les persones en-
questades tenen algun tipus de discapacitat, de les quals el 85% 
és una discapacitat física.

La pregunta sobre el tipus de relació de les persones entrevistades 
amb persones amb discapacitat física és multiresposta -la suma no 
és 100%- donat que el 45% de les persones entrevistades conei-
xen a vàries persones amb discapacitat i les relacions poden ser 
diferents.

1%!

9%!

9%!

22%!

42%!

42%!

60%!

NS/NR!

Altres!

Company/a de feina o estudis!

Veí o veïna!

Conegut o coneguda!

Amic o amiga!

Parella o familiar!
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Reaccions davant d’una persona amb discapacitat

El 88% de les persones entrevistades afir-
ma sentir-se molt o bastant còmode da-
vant d’una persona en cadira de rodes. 

Gràfic 11  Com es sent en presència d’una persona en cadira de rodes?

Molt !
còmode!
33%!

Bastant 
còmode!
55%!

Bastant 
incòmode!

9%!

Molt 
incòmode!

1%! NC!
2%!

Un altre apunt sobre aquesta pregunta és que es basa en paràmetres 
que poden tenir diferents interpretacions. Parlar del grau de comoditat 
davant d’una persona que es deplaça en cadira de rodes és quelcom 
difós ja que cada persona té el seu propi concepte de comoditat. Tan-
mateix, no es pot obviar que davant de determinades preguntes  d’opi-
nió les persones tendeixen a donar la resposta que consideren ética-
ment més correcta.

Es pregunta tot donant com a opcions: molt còmode, bastant còmode, 
bastant incòmode i molt incòmode. El fet d’acotar les possibles respos-
tes a opcions on únicament es fan servir la paraula còmode o incòmo-
de s’empra habitualment en estudis socials per forçar una resposta con-
creta i evitar opcions neutres del tipus ni còmode ni incòmode. 

Gràfic 12 Persones que afirmen que es senten molt còmodes o bastant 
còmodes amb persones que: es desplacen en cadira de rodes, persones 
amb ceguesa i persones que no poden comunicar-se a través de la par-
la.

88%!

86%!

69%!

Persona que es desplaça en cadira 
de rodes!

Persona amb ceguessa!

Persona que no pot comunicar-se a 
través de la parla!

Comparant amb el cas de persones amb ceguesa i persones que no po-
den comunicar-se a través de la parla s’observa que el grau de comodi-
tat és superior pel cas de les persones que es desplacen en cadira de 
rodes. 
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L’enquesta del baròmetre del CIS de desembre de 2013 inclou qües-
tions per conèixer què s’enten per persones amb discapacitat. La respos-
ta comunament escollida entre les persones entrevistades -d’un total de 
cinc afirmacions- ha estat “aquelles que tinguin qualsevol tipus de defec-
te físic o psíquic, que limiti de forma greu les seves activitats quotidia-
nes”. En total, més del 96% considera que aquesta afirmació s’ajusta a 
la realitat, front d’altres defincions que inclouen les malalties cròniques, 
l’edat o la no limitació de les activitats quotidianes.

El 83% de les persones entrevistades considera que les persones amb 
discapacitat són exactament iguals a les altres.

Definició de la discapacitat

Gràfic 13 Grau d’acord amb l’afirmació: Les persones amb discapacitat 
són exactament iguals a les altres.

Molt 
d'acord!
54%!Bastant 

d'acord!
29%!

Bastant en 
desacord!
13%!

Molt en 
desacord!

3%!
NS/NR!
1%!

  El 72% de les persones entrevistades coneix a una o més 
persones amb discapacitat.

   Les principals relacions que s’estableixen entre persones 
amb i sense discapacitat són (per ordre) familiars, d’amistat i 
amb coneguts i conegudes.

  El 88% de les persones entrevistades afirma sentir-se molt 
o bastant còmode davant una persona que es desplaça en cadi-
ra de rodes.

  Aquest percentatge és lleugerament superior -2%- que en el 
cas de les persones amb ceguesa. Hi ha més distància en el 
cas de persones amb dificultats per comunicar-se a través de 
la parla -19%-. 

La discapacitat és un 
concepte que evolucio-
na i que resulta de la 
interacció entre les per-
sones amb deficièn-
cies i les barreres degu-
des a l'actitud i a l'en-
torn que eviten la seva 
participació plena i 

efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb la resta. 

En resum



3 Els serveis socials, quart 
pilar de l’Estat del 
Benestar, es van començar 
a desenvolupar durant la 
transició democràtica. Es 
tracta d’uns serveis 
relativament joves que han 
tingut entre les seves fites 
més destacades la Llei de 
Dependència. Però la 
reducció de despesa social 
pública ha posat en una 
situació greu moltes 
persones. Quina opinió 
desperta entre la 
ciutadania?

Estat del benestar 
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En aquestes dues preguntes les persones entrevistades poden donar 
fins dos respostes (d’aquí que la suma no sigui 100%). Els gràfics ofe-
reixen les respostes més freqüents d’un total de 12 possibles opcions 
que inclou la família, l’UE, les empreses, ... 

La família no ha estat inclosa entre les institucions que haurien de ser 
les principals responsables però sí en el cas d’aquelles que realment 
ho són -2% de les persones entrevistades així ho considera-.

L’Estat és considerat per al 70% com la principal institució responsable 
però només el 20% considera que sigui responsable a la pràctica.

ONGs, 
associacions 
i fundacions 

30%!

Estat 
20%! CCAA 

19%!

Ajuntament 
18%!

Gràfic 14 Quines institucions són les principals responsables de la inte-
gració i de les condicions de vida de les persones amb discapacitat? 

Gràfic 15 Quines institucions realment es responsabilitzen? 

Es considera que l’Estat és el 
principal responsable de la inte-
gració i de les condicions de 
vida de les persones amb disca-
pacitat però a la pràctica són 
les organitzacions del Tercer 
Sector qui més es responsabilit-
zen.  

Estat 
70%!

CCAA 45%!

Ajuntament 
24%!

Integració i condicions de vida de les persones amb discapacitat
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L’anomenada Llei de la Depedència es va posar en marxa el 2007 
per regular: 

Però les retallades, motivades per la crisi econòmica, que afecten a la 
implementació d’aquesta llei han posat en risc els principis d’autonomia 
personal. És a dir, la capacitat de la persona de controlar, afrontar i 
prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d'a-
cord amb les normes i preferències pròpies així com de desenvolupar 
les activitats bàsiques de la vida diària.

Sembla, a la vista dels resultats, que aquesta percepció està força ge-
neralitzada. El 83% de les persones entrevistades considera que els 
serveis sanitaris i socials són insuficients i el 81% creu que són insufi-
cients les prestacions i beneficis fiscals. 

Llei de la Dependència

Gràfic 16 Els serveis sanitaris i socials que proporciona la societat a les 
persones amb discapacitat són...

Totalment 
suficients!

1%! Més aviat 
suficients!

8%!

Més aviat 
insuficients!

57%!

Totalment 
insuficients!

26%!

NS/NR!
8%!

Totalment 
suficients!

1%! Més aviat 
suficients!

6%!

Més aviat 
insuficients!

49%!

Totalment 
insuficients!

32%!

NS/NR!
12%!

Gràfic 17 Les prestacions i beneficis fiscals que les Administracions con-
cedeixen a la persona amb discapacitat o la seva família són...

“Les condicions bàsiques de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència mitjançant la creació d’un Sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), 
amb la col·laboració i participació de totes les admi-
nistracions públiques” (BOE, llei 39/2006 del 14 de 
desembre).
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La percepció al respecte de les prestacions i els beneficis fiscals es pot 
complementar amb dades reals sobre les prestacions rebudes com a 
conseqüència de la discapacitat. En aquest cas, es compta amb les da-
des extretes de l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris 
de l’Associació Amputats Sant Jordi’. 

Es tracta de persones residents a Catalunya a qui se’ls ha amputat al-
guna extremitat. Per tant, són un col·lectiu concret de persones amb 
discapacitat física però que aporta una visió en primera persona sobre 
les prestacions a partir d’una mostra representativa.

L’enquesta posa de manifest que el 48% de les persones participants 
rep algún tipus de prestació. El 40% de les prestacions són inferiors als 
600 euros/mes i, de fet, les prestacions més freqüents no superen els 
900 euros.

Prestacions econòmiques de les persones que han patit una amputació

Gràfic 18 Persones amb amputació enquestades que reben una presta-
ció econòmica com a conseqüència de la discapacitat 

Gràfic 19 Import mensual de la prestació rebuda de les persones amb 
amputació enquestades

Sí!
48%!No!

51%!

NS/NR!
1%!

15%!

13%!

10%!

21%!

19%!

22%!

NS/NR!

1.200€ o més!

Entre 900€ i 1.199€!

Entre 600€ i 899€!

Entre 300€ i 599€!

Fins 299€!

Segons l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris 
de l’Associació Amputats Sant Jordi‘ el 40% de les prestacions 
econòmiques són inferiors als 600 euros/mes en persones amb 
una amputació a Catalunya.  
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En situació d’igualtat d’oportunitats, és a dir, quan les persones amb 
algun tipus d’amputació poden accedir la mateixa formació, optar als 
mateixos llocs de treball i tenir els salaris que qualsevol altre persona; 
les prestacions tindrien la funció de sufragar les despeses derivades de 
les adequacions/adaptacions necessàries per garantir la qualitat de vi-
da i l’autonomia de les persones amb amputació.

Però els resultats de l’enquesta indiquen que tan sols una quarta part 
de les persones amb amputació treballen, concretament el 26%. D’a-
quests resultats es pot desprendre que les prestacions econòmiques 
en molts casos tenen la funció de donar resposta a necessitats bàsi-

ques de qualsevol persona -habitatge, menjar, etc.- i no pas específi-
ques de la discapacitat.

Al preguntar les persones amb amputació que treballen si mantenen el 
seu lloc de feina després de l’amputació, el 49% afirma que ha hagut 
de canviar. El 19% l’ha mantigut i el 32% restant no havia treballat amb 
anterioritat. 

Aquestes xifres expressen les dificultats d’ocupació de les perso-
nes amb discapacitat física de forma molt clara, en tant que mos-
tren l’abans i el després de la discapacitat en referència a l’ocupa-
ció.

Ocupació de les persones que han patit una amputació

Gràfic 20 Persones amb amputació que treballen Gràfic 21 Persones que treballen en la mateix lloc de treball que treballa-
ven abans de l’amputació o la discapacitat.

Sí!
26%!

No!
74%! 49%!

32%!

19%!

Han canviat de feina!

Abans no treballaven!

En la mateixa feina!
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Gràfic 22 En els darrers 10 anys l’assistència i el suport a les persones 
amb discapacitat...

En resum

Percepció de l’assistència i suport a persones amb discapacitat

  La societat considera que és l’Estat el principal responsa-
ble de la integració i de les condicions de vida de les persones 
amb discapacitat -70% de les persones entrevistades així ho 
valora-.

  En la mateixa línia comunitats autònomes i ajuntaments 
són la segona i tercera institució considerada com a responsa-
bles -45% i 24% respectivament-.

  El Tercer Sector és qui a la pràctica es considera el princi-
pal responsable de la integració i les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat -30% de les persones entrevistades 
així ho creu-.

  Els serveis sanitaris i socials per a les persones amb disca-
pacitat són considerats insuficients pel 83%.

  Les prestacions i beneficis fiscals per a les persones amb 
discapacitat o les seves famílies són insuficients pel 81%.

  El 66% de les persones entrevistades creu que en els da-
rrers 10 anys l’assistència i suport a les persones amb discapa-
citat ha millorat poc o res, front el 24% que percep una millora.

Per últim, i tornant al baròmetre del CIS de desembre de 2013, el 66% 
de les persones entrevistades considera que en els darrers 10 anys 
ha millorat poc o gens l’assistència i suport a persones amb discapaci-
tat.

La Llei de la Dependència es va implementar en aquest període de 
temps i, per tant, seria previsible que la percepció en l’assistència i su-
port fos postiva. Les retallades sobre aquesta llei poden explicar els 
resultats del gràfic.

Ha millorat 
molt!
4%! Ha millorat 

bastant!
20%!

Ha millorat 
poc!
40%!

No ha 
millorat gens!

26%!

NS/NR!
10%!



4 Les entitats sense ànim de 
lucre desenvolupen un rol 
essencial en la inclusió 
social de persones amb 
discapacitat física. A través 
d’eines com la 
sensibilització i la 
incidència política 
impulsen el coneixement 
sobre la discapacitat i 
posen en l’agenda política 
el reconeixement dels drets 
d’un col·lectiu encara avui 
poc visibilitzat.

Tercer Sector 
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Participació en organitzacions del Tercer Sector

Sí!
27%!

No!
45%!

NS/NR!
28%!

Gràfic 23 Pertinença a una associació relacionada amb la discapacitat

La participació de persones amb discapacitat en organitzacions del 
Tercer Sector es dóna de forma habitual en aquelles entitats 
relacionades amb la discapacitat. El 27% de les persones amb 
discapacitat pertany a una d’aquestes associacions.

En aquest apartat les dades del baròmetre inclouen les respostes tant 
de les persones amb discapacitat que contesten l’entrevista com 
aquelles que coneixen en el seu entorn a persones amb discapacitat. 
D’aquesta forma la mostra és el suficientment representativa. Amb tot, 
com s’observa en el gràfic 23 hi ha un nombre elevat de respostes no 
sap/no respon -concretament el 28%- degut al desconeixement sobre la 
participació associativa. 

En l’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris de 
l’Associació Amputats Sant Jordi’ s’obtenen xifres similars pel que fa a 
la pertinença a una asociació relacionada amb la discapacitat. 
L’enquesta aprofundeix en en el grau de satisfacció amb l’organització 
del Tercer Sector a la qual es pertany, situant-se de mitjana en el 7,8 
sobre 10, per tant força elevada. També es pregunta a les persones 
que no formen part actualment de cap entitat relacionada amb la 
discapacitat si s’ho plategen en un futur. Els resultats indiquen que el 
30% de les persones enquestades no ho descarten. D’aquí es despren 
que la participació de les persones amb discapacitat en les 
organitzacions del Tercer Sector encara té força recorregut. 
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Institucions de refèrencia

11%!

18%!

39%!

A una empresa privada!

A una ONG, associació o fundació!

A un centre públic!

Gràfic 24 En el darrer any s’ha sol·licitat ajuda, informació o 
assessorament...

El primer lloc on s’ha dirigit les persones amb discapacitat durant el da-
rrer any han estat el centres de titularitat pública -el 39%- seguits per 
associacions i fundacions -el 18%-. No es pot obviar que els centres pú-
blics sovint són gestionats per organitzacions del Tercer Sector.

El gràfic 25 es consideren els serveis socials dels ajuntaments, les re-
sidències, centres de dies i clíniques públiques en el cas de centre pú-
blic i residències, centre de dia i clíniques privades en els cas d’empre-
sa.

En el bloc anterior, sobre l’Estat del Benestar, es posava de manifest que 
l’institució que es considera a la pràctica com a major responsable de la 
integració i de les condicions de vida de les persones amb discapacitat 
és el Tercer Sector. Les organitzacions del Tercer Sector Social que s’a-
drecen a les persones amb discapacitat com a principal col·lectiu destina-
tari, han estat i són un dels actors rellevants en la lluita per a la igualtat 
d’oportunitats i en el treball cap a una societat inclusiva. Tal com s’assen-
yala en el text de la Llei de la Dependència:

“És un fet indubtable que les entitats del tercer sector d’ac-
ció social participen des de fa anys en l’atenció a les perso-
nes en situació de dependència i donen suport a l’esforç 
de les famílies i de les corporacions locals en aquest àm-
bit. Aquestes entitats constituexen una important xarxa so-
cial que prevé els riscos d’exclusió de les persones afecta-
des” (BOE, llei 39/2006 del 14 de desembre).
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Inserció sociolaboral i Tercer Sector

Gràfic 25 Persones que van finalitzar el procés d’inserció amb contracte 
laboral segons col·lectius (Programa Incorpora, any 2008)

Risc 
d'exclusió!

77%!

Discapacitat 
(no mental)!

19%!

Transtorn 
mental!
4%!

Un dels principals factors d’inclusió social, per qualsevol persona adul-
ta, és l’accés a un lloc de treball. Però com s’ha vist en l’enquesta ‘El 
perfil dels usuaris i els potencials usuaris de l’Associació Amputats 
Sant Jordi‘  tan sols el 26% de persones enquestades treballen. 

Un gran nombre d’organitzacions del Tercer Sector Social adrecen els 
seus esforços a la inserció laboral de persones amb discapacitat, bé 
sigui en centres ocupacionals i centres especials de treball o a través 
de la inserció en empreses ordinàries i administracions públiques. A 
tall d’exemple, el 19% de les persones que van aconseguir un contrac-
te laboral a partir del procés d’inserció laboral del programa Incorpora 
de la Fundació la Caixa són persones amb discapacitat.

El programa Incorpora facilita la relació entre entitats del Tercer Sector 
i les empreses per tal d’afavorir la inserció laboral de col·lectius en si-
tuació de vulnerabilitat.

  El 27% de les persones amb discapacitat participa en algu-
na entitat del Tercer Sector -segons afirmen elles mateixes o 
persones del seu entorn-. 

 L’enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris de 
l’Associació Amputats Sant Jordi’ posa de manifest que prop 
del 30% de les persones amb amputació que no pertanyen a 
una entitat. no descarten fer-ho en el futur.

 El 39% de les persones amb discapacitat han sol·licitat infor-
mació, assessorament o ajuda a un centre de titularitat públic, 
el 18% ho ha fet en una organització del Tercer Sector i el 11% 
en una empresa privada.

 El Tercer Sector és un agent clau en la inserció sociolaboral 
de persones amb discapacitat. 

En resum



5 Aquestes conclusions es 
plantegen des d’una 
vessant la crítica, per tal 
d’afavorir la reflexió i el 
debat entorn la situació de 
les persones amb 
discapacitat física. També, 
amb la voluntat 
d’interpel·lar els agents 
socials, les 
administracions públiques 
i la ciutadania en el seu 
conjunt per treballar 
plegats en la construcció 
d’una societat més 
inclusiva.

Conclusions 
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LA ACCESIBILITAT UNIVERSAL ÉS UN REPTE A LA NOSTRA SO-
CIETAT. Les barreres arquitectòniques que impedeixen el normal de-
senvolupament d’activitats quotidianes, redueixen l’autonomia de les 
persones amb discapacitat física. Els espais públics, com a tals, han 
de poder ser gaudits en igualtat de condicions por tota la ciudadania, 
independentment del seu grau de discapacitat, la seva edat, etc. A la 
vista tant de les dades del CIS sobre percepció com els de l’estudi em-
píric en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, el disseny univer-
sal dels espacios i equipaments públics és encara un repte. 

UNA SOCIETAT CONCIENCIADA AMB LES BARRERES ARQUI-
TECTÒNIQUES. El 73% de les persones percep de difícil accés es-
pais tan quotidians com els passos de vianants amb semàfors. Els 
transports públics, les voreres, ... també es valoren negativament. El 
grau de consciència social sobre les barreres arquitectòniques en els 
espais públics oberts és summament positiva per a l'avanç cap a una 
societat plenament inclusiva. Indica una sensibilització generalitzada 
sobre les dificultats quotidianes de moltes persones, no solament amb 
discapacitat física, sinó també persones majors, etc. De fet l'envelli-
ment demogràfic pot explicar en part aquest alt grau de consciència.

LES RELACIONS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSI-
CA ES CONCENTREN EN LA FAMÍLIA. El 72% de les persones en-
trevistades coneix a una o més persones amb discapacitat.

Les relacions és donen amb major freqüència -el 60% dels casos- en 
la família, mentre que les relacions entre companys/as de treball o es-
tudis es donen en un 9%. Aquest fet posa de manifest les dificultats a 
l'hora de relacionar-se de les persones amb discapacitat. 

La falta d'oportunitats per al desenvolupament d'una vida plena té el 
seu principal taló d'aquil·les en l'ACCÉS AL MERCAT LABORAL. En-
cara que aquest repte interpel·la directament a alguns agents socials 
com són les administracions públiques, el sector empresarial i el Ter-
cer Sector, requereix la convicció col·lectiva dels drets i deures inhe-
rents a qualsevol ciutadà/na.

Com s'avançava en la introducció, la discapacitat és la combinació de 
les barreres físiques i socials amb les limitacions o dèficits individuals. 
Per tant, és una responsabilitat compartida pel conjunt de la societat 
construir relacions sustentades en els valors humans i la no discrimi-
nació que permetin avançar cap a una cultura de les capacitats. 
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LES CONDICIONS DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACI-
TAT S'HAN DE GARANTIR PER L'ESTAT COM A PROVEÏDOR DE 
SERVEIS SOCIALS. I de fet el lloc al que s'acudeix amb major 
freqüència a l'hora de sol·licitar assessorament, informació o ajuda 
són els centres de titularitat pública -el 39% dels casos-. 

Com s'ha vist, el 70% de les persones entrevistades considera que 
l'Estat és el principal responsable. Però a la pràctica no es percep 
així, sent les organitzacions del Tercer Sector qui es consideren que 
desenvolupen en major mesura aquesta funció. D'això, es desprèn 
l'alt grau de VISIBILITAT I LEGITIMITAT DE LES ORGANITZA-
CIONS NO LUCRATIVES. Probablement fruit de l'esforç durant les 
últimes dècades per donar a conèixer altres realitats i el treball que es 
duu a terme des de les entitats. 

LA INCIDÈNCIA POLÍTICA HA ESTAT POSSIBLEMENT UN ALTRE 
DELS ÈXITS DELS ÚLTIMS ANYS PER A LES ENTITATS SOCIALS 
QUE TREBALLEN AMB I PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
Això es dedueix de la percepció sobre els serveis sanitaris i socials i, 
també, sobre les prestacions econòmiques. En general són valorats 
com a escassos. La posició ferma i les mobilitzacions quant a les reta-
llades a la Llei de la Dependència ha pogut ser un fet determinant en 
l'opinió pública sobre aquest tema. I en aquest punt és necessari re-
cordar la necessitat de recuperar una llei que aposta pel reconeixe-
ment dels drets de les persones amb discapacitat.

Una part de les organitzacions del Tercer Sector Social, per la seva 
voluntat de transformar la societat, treballen en la defensa del drets 
de les persones amb discapacitat. El punt de partida és l'apodera-
ment de les persones perquè siguin protagonistes del seu propi can-
vi. 

Amb tot, ÉS UN REPTE PER A LES ENTITATS MOTIVAR A LA 
PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EN EL 
TEIXIT ASSOCIATIU - el 26% pertany a una entitat relacionada amb 
la discapacitat. Probablement, serà necessari trobar noves es-
tratègies que permetin fomentar la base social d'aquestes organitza-
cions. 



6 El CIS elabora 
mensualment un baròmetre 
d’opinió entorn temes 
d’actualitat com la política, 
l’economia, l’atur, ...  Al 
baròmetre de desembre de 
2013 va incloure, de forma 
excepcional, un grup de 
preguntes entorn la 
discapacitat recollides en 
aquest monogràfic. Les 
dades es complementen 
amb altres estudis que es 
detallen també en la fitxa 
tècnica.

Fitxa tècnica
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La majoria de les preguntes analitzades en aquest 
monogràfic s’han extret del baròmetre de Centro de 
Investigaciones Socio-lógicas -CIS- de desembre de 2013, 
estudi número 3008. Es tracta del grup de qüestions que 
compren de la pregunta 9 a la 23 ambdós incloses.

Característiques del baròmetre del CIS de desembre de 
2013

Àmbit: estatal

Univers: persones de 18 anys i més

Data de realització: de l’1 al 13 de desembre de 2013

Mida de la mostra: 2.466 entrevistes

Punts de mostreig: 240 municipis i 52 províncies

Procediment: mostreig estratificat per conglomerats amb 
selecció d’unitats primàries (municipis) i secundàries 
(seccions) de forma aleatòria i de les unitats últimes (indi-
vidus) per rutes aleatòries amb quotes de sexe i edat. 

Confiança i error: per a un nivell de confiança del 95,5% 
i una situació de màxima indeterminació (p=q), l’error 
mostral és de ±2%.

Material per descarregar sobre el baròmetre del CIS de desem-
bre 2013

Fitxa tècnica 

Qüestionari

Resultats

Entre les qüestions d’interés del baròmetre del CIS de desem-
bre de 2013 s’han considerat només aquelles preguntes o sub-
preguntes que s’adequaven als objectius de l’Observatori de la 
Discapacitat Física. 

Més informació sobre el baròmetre del CIS de desembre de 
2013: www.cis.es

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/Ft3008.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/Ft3008.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/cues3008.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/cues3008.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/es3008mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/es3008mar.pdf
http://www.cis.es
http://www.cis.es
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També s’han emprat dades (i així s’ha especificat en cada cas) 
de:

1. Enquesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris
de l’Associació Amputats Sant Jordi’ elaborada per GE-
SOP i publicada el desembre de 2013.

 Àmbit: Catalunya

 Univers: individus afectats per una amputació o discapa-
citat similar que formen part de les bases de dades de 
l’Associació Amputats Sant Jordi.

 Data de realització: entre el 9 de desembre de 2013 i el 
9 de gener de 2014

 Entevistes completades: 504

2. Informe ‘Els joves davant la discapacitat: consciència
social i solidaritat’ elaborat per CEMFIS i l’Associació 
Amputats Sant Jordi i publicat el 2014.

3. Informe de resultats del programa Incorpora de la Funda-
ció la Caixa.

Més informació sobre l’informe de resultats

4. Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència. BOE, llei 39/2006
del 14 de desembre.

Més informació sobre la Llei de Dependència 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5A4E71FC-406D-4675-A354-75CA8CCB14C0/95911/11.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5A4E71FC-406D-4675-A354-75CA8CCB14C0/95911/11.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990


L'Observatori de la Discapacitat Física (ODF) és un instrument 
tècnic al servei de les persones amb discapacitat i de la resta de la 
ciutadania, administracions públiques, la Universitats, entitats del 
Tercer Sector, per a la recopilació, sistematització, actualització, 
generació i difusió d'informació relacionada amb l'àmbit de la 
discapacitat.

L’ODF neix fruit de la reflexió en el marc del I Fòrum de la Diversitat 
Funcional ASJ celebrat el novembre de 2012 a Barcelona. Allà va 
tenir lloc un debat entre les entitats participants entorn la 
importància de generar coneixement sobre la discapacitat física per 
tal de visibilitzar una realitat sovint desconeguda per la societat i, 
alhora, disposar d’eines per millorar la tasca d’incidència política de 
les organitzacions no lucratives.

Amputats Sant Jordi -ASJ- va donar l’empenta necessària per dur a 
terme la iniciativa i junt amb l’Observatori del Tercer Sector, que 
assumeix la part tècnica, avui l’Observatori de la Discapacitat Física 
és una realitat. L’ODF és un projecte obert a organitzacions amb 
interés envers aquesta temàtica que vulguin col·laborar activament. 
Des de fa uns mesos, es compta amb el suport de COCEMFE 
Catalunya, COCEMFE Barcelona i Fundació La Caixa.

http://www.amputats-santjordi.org/
http://observatoritercersector.org/
http://observatoridiscapacitat.org/
http://www.cocemfecatalunya.com/
http://www.cocemfecatalunya.com/
http://cocemfe-barcelona.es/es
http://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html



