
 
 

ACORD DE PRIORITATS EN FAVOR DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITAT A CATALUNYA 

 

1. Garantia de l'exercici dels Drets Humans, Igualtat i No 

Discriminació 

 Aprovació d'una Llei Catalana de Drets, No Discriminació i Inclusió 

Social de les Persones amb Discapacitat 

 Reconèixer els drets polítics de sufragi a les persones amb 

discapacitat, d'acord a la Convenció Internacional de les Persones 

amb Discapacitat de les Nacions Unides 

 Constitució del CODISCAT 

 Creació d'una comissió legislativa sobre polítiques públiques dirigides 

a persones amb discapacitat al Parlament de Catalunya 

 Desenvolupament de polítiques de gènere en favor de les dones amb 

discapacitat 

 

2. Finançament 

 Regular el concert social com a modalitat de contractació 

administrativa entre l'Administració i les entitats socials no lucratives  

 Convocatòries plurianuals de subvencions 

 Compliment dels compromisos de pagament  

 Facilitar l'accés a mecanismes públics de finançament 

 Acompanyar d'una memòria econòmica totes les lleis aprovades que 

afectin a les persones amb discapacitat 

 Ampliar i millorar la xarxa d'equipaments cívics  

 Eradicació del joc il·legal 

 

3. Promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència 

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

Independent 

 Revisió del model de copagament 

 Augmentar els recursos econòmics destinats a les ajudes tècniques 

(PUA) i millorar el catàleg actual 

 Universalització dels serveis i suports que impliquin la promoció de 

l'autonomia personal  

 

4. Educació, formació i ocupació 

 Garantir el model d'escola per tothom, basat en la igualtat 

d'oportunitats i la llibertat d'elecció, així com la seva viabilitat 



 
 

 Estendre la inclusió educativa a tot el sistema educatiu i en les 

diferents etapes 

 Compliment de la reserva del 2% i incrementar els recursos de la 

inspecció de treball 

 Augmentar la dotació pressupostària de les Polítiques Actives 

d'Ocupació 

 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). 

 

5. Salut 

 Avançar cap a un model d'integració de l'atenció social i sanitària que 

garanteixi l'atenció centrada en la persona 

 Ampliar el catàleg ortoprotèsic 

 Impulsar polítiques d'envelliment actiu 

 

6. Accessibilitat 

 Garantir el disseny universal de l'entorn físic, el transport, els 

productes, els serveis, la informació i les comunicacions, tenint en 

compte que les barreres d'accessibilitat poden ser arquitectòniques, 

en la comunicació i d'actitud 

 Elaborar el reglament d'accessibilitat per completar el 

desenvolupament de la Llei 13/2014, d'Accessibilitat 

 Aprovar i implementar un Pla de Promoció de l'Accessibilitat Universal 

que tingui en compte tots els entorns de relació 

 Crear un Fons Català per a la Promoció de l'Accessibilitat, nodrit de 

l'1% de l'import total de la inversió dedicada anualment a obres i 

infraestructures i a noves tecnologies i a societat digital 


