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1.          Candidatures i campanya electoral. 

Compromís per incloure a persones amb discapacitat (dones i homes) 
en les llistes de les formacions polítiques que concorren a les 
Eleccions Generals 2019 en llocs que assegurin la seva elecció i, així, 

hi hagi presència d'aquesta part de la diversitat social proporcional al 
seu pes en la població al parlament finalment resultant. 

A més, els partits polítics han de promoure la participació política de 
les persones amb discapacitat, garantint les condicions d'accessibilitat 
i els suports necessaris en tots els seus entorns i serveis, durant el 
període electoral i de manera permanent: seus socials, canals de 
comunicació, programes electorals, actes de campanya com reunions i 
mítings, materials escrits (inclosa la lectura fàcil) i en suport 
audiovisual, publicitat i propaganda, etc. 

2.          Compromisos polítics. 

Transversalment: totes les propostes que figuren a continuació 
s'incardinaran sistemàtica i harmònicament en el desplegament que 
faci l'estat espanyol i tots els seus poders en aquest mandat dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda 2030 (ODS). 

2.1. Bloc constitucional. 

Reforma de la Constitució Espanyola de 1978 per dotar de rang de 
dret fonamental -màxim grau de protecció i garantia- als drets socials, 
econòmics i culturals de la ciutadania espanyola, inclosos els de les 
persones amb discapacitat (i les seves famílies), que assegurin la seva 
inclusió en la comunitat i la vida independent, mitjançant la no 
discriminació i l'acció positiva. 

En línia amb el compromís anterior, modificació de l'article 49, tant del 
seu contingut com de la seva ubicació, dedicat en el vigent text 
constitucional a les persones amb discapacitat, per configurar la 
igualtat i la inclusió com a dret fonamental, actualitzant així 
mateix l'enfocament, els continguts i la   terminologia al paradigma de 
drets humans de la Convenció Internacional de Nacions Unides de 
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2006. Es reclama que es reprengui el procés de reforma constitucional 
d'aquest article 49 iniciat pel Govern d'Espanya i el Congrés dels 
Diputats l'any 2018, que es va frustrar per la dissolució anticipada de 
les Corts Generals. 

També dins d'aquest bloc constitucional, directament derivat d'ell, 
reforma de la Llei orgànica del règim electoral general per introduir 
l'obligació que en les llistes electorals a qualsevol comici (nacional, 
europeu, autonòmic i local) figurin forçosament candidats i candidates 
amb discapacitat, almenys un per cada deu, o si el nombre total és 
menor, un per fracció. Amb aquesta mesura, es tracta d'assegurar la 
presència de persones amb discapacitat en la vida política, 
proporcionant a aquesta la diversitat i pluralitat que té la societat. 

2.2. Drets humans. 

2.2.1. Adaptació de l'ordenament jurídic espanyol a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Aprovar en els primers estadis de la Legislatura (abans de finals 
de 2020), una Llei Orgànica àmplia i integral que adapti tot 
l'ordenament jurídic espanyol als valors, principis i mandats de la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat (2006), en els aspectes encara no actualitzats o que 
precisen de millores per promoure, protegir i assegurar els drets 
humans d'aquestes persones: 

 Igual capacitat jurídica. 
 Accés a la Justícia i tutela judicial efectiva. 
 Educació inclusiva (acomodar el model educatiu espanyol a les 
exigències del marc internacional de drets humans en aquesta 
matèria i disposar, establir i habilitar suports efectius per a una 
educació veritablement inclusiva). 
 Llibertat personal (eliminació de l'ordenament jurídic de la 
possibilitat dels ingressos no voluntaris per raó de trastorn 
mental). 
 Suficients suports públics de tot tipus per a l'autonomia 
personal, la vida independent i la inclusió en la comunitat. 
 Etc. 

Espanya encara no ha adaptat la seva normativa legal interna al marc 
de drets humans de la Convenció Internacional de Nacions Unides en 
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la matèria del 2006; amb aquesta llei marc s'adequaria el nostre 
context legal, eliminant discriminacions i exclusions encara existents 
per a les persones amb discapacitat.   

2.2.2. Participació política i processos electorals. 

Reforma de la regulació normativa de la participació política i l'accés 
als processos electorals de les persones amb discapacitat per garantir 
la igualtat efectiva i l'accessibilitat universal, sense discriminacions ni 
exclusions, que comprèn també la provisió de suports de tot tipus 
perquè aquestes persones puguin exercir les funcions electorals com 
la resta de la ciutadania. 

2.2.3. Vot accessible per a persones amb discapacitat visual en tots 
els processos electorals i consultes. 

Regular modalitats de vot accessible per a les persones amb 
discapacitat visual a les eleccions locals a través de procediments 
tecnològics que permetin un ple i complet exercici del dret de sufragi 
de manera autònoma, segur i còmode. 

La persones amb discapacitat visual tenen garantit el secret del vot (a 
través del sistema de lectoescriptura "braille" en les eleccions 
generals, europees i autonòmiques, així com en les consultes), però 
no en les eleccions locals, on han de demanar suport a 
familiars, persones socialment properes, amistats, etc., a l' hora 
d'introduir la papereta electoral de la seva opció política. Això vulnera 
el dret al secret del vot i ha de ser esmenat immediatament mitjançant 
l'aprovació de modalitats de vot accessibles, de base tecnològica. 

2.2.4. Desinstitucionalització de les persones amb discapacitat. 

La inclusió en la comunitat i el dret a una vida autònoma i independent 
de les persones amb discapacitat passen perquè aquestes puguin triar 
on i com viure, sense que se'ls puguin imposar formes de vida 
segregada o específica, al marge de la comunitat general. 

Per acabar amb la institucionalització forçosa de les persones amb 
discapacitat, i prèvia a la confecció d'un estudi general de situació, 
adopció d'una Estratègia Estatal d'Inclusió en la Comunitat que 
permeti a les persones institucionalitzades acollir-se a fórmules de vida 
inclusives a la comunitat, amb els suports públics perquè pugui fer-se 
efectiva la seva elecció. Aquesta Estratègia Estatal de 
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desinstitucionalització ha d'impedir la institucionalització segregadora 
de noves persones amb discapacitat que precisen de suports per a la 
seva autonomia personal, i ha d'oferir a les ara institucionalitzades per 
falta d'oferta i garantia d'altres opcions vitals, recursos i suports 
inclusius al si de la comunitat. 

2.2.5. Modificació de la legislació processal i administrativa espanyola 
per atorgar eficàcia a Espanya, amb efectes jurídics vinculants, a les 
decisions de protecció de drets subjectius dels òrgans de seguiment 
de Tractats internacionals de drets humans, tant del sistema de 
Nacions Unides com d'altres dels quals Espanya formi part. 

2.3. Dones i nenes amb discapacitat. 

2.3.1. Revisió de l'ordenament jurídic per prohibir i suprimir pràctiques 
contràries als drets humans de les persones amb discapacitat, que 
s'acarnissen particularment amb les dones i nenes, com l'esterilització 
forçosa, l'avortament coercitiu i l'ablació. 

2.3.2.  Elaboració, en el primer any de Legislatura, d'una 
macroenquesta sobre violència contra les dones i nenes amb 
discapacitat, que ofereixi un retrat actualitzat i fidel d'aquesta realitat 
poc coneguda, que al seu torn permeti orientar les polítiques i 
estratègies d'eradicació de la violència contra aquest grup social. 

Les dones i nenes amb discapacitat, atesa la 
seva situació d'especial vulnerabilitat en què les col·loca 
la societat, pateixen índex de violència de gènere superiors als de les 
dones sense discapacitat, però és una situació poc coneguda i 
documentada que s'ha d'analitzar sociològicament a través d'una 
potent investigació com és una macroenquesta. 

2.4. Drets socials. 

2.4.1. En línia i com a desenvolupament del compromís 2.1 d'aquest 
document, aprovació de la Llei estatal de garantia de drets i 
serveis socials, que asseguri per a tota la ciutadania una cobertura 
social suficient que permeti un desenvolupament vital lliure, digne i 
inclusiu, sense diferenciacions que suposin un greuge per raó del 
territori de residència. 

2.4.2. La nova legislació expressada en el compromís anterior, 
contindrà un ingrés mínim suficient garantit per l'Estat per a tota 
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persona que es trobi en situació temporal o permanent de necessitat, 
que li permet un desenvolupament vital digne. 

2.4.3. Per generar nous recursos econòmics públics amb els quals fer 
front a la garantia legal dels drets socials, s'establirà per llei la 
destinació íntegre a polítiques socials dels ingressos que obtingui 
l'Estat espanyol per la implantació al nostre país de la nova taxa a les 
transaccions financeres, acordada per un nombrós grup de països 
europeus (entre ells, Espanya). 

2.4.4. Aprovació en la Legislatura d'una Llei Integral de Protecció a les 
Famílies que ordeni, sistematitzi, actualitzi i ampliï els suports de tota 
mena que les famílies reben dels poders públics. En aquesta nova 
legislació integral les situacions de discapacitat   estaran sempre 
identificades i tindran un plus d'intensitat de suports. 

La protecció social de les famílies continua sent molt feble a Espanya 
tot i ser la xarxa primordial i més extensa i constant de suport als seus 
membres. Per això han de comptar amb l'ajuda de les administracions 
en tots els ordres d'activitat . Espanya no té una legislació de protecció 
global a les famílies i és el moment que s'ompli aquesta llacuna. 

2.4.5. Dedicar efectivament almenys el 20% dels recursos procedents 
de fons estructurals europeus del període 2014-2020 a estratègies, 
programes i accions d'inclusió social que promoguin l'activació, l'accés 
a béns socials i el benestar de les persones amb discapacitat i les 
seves famílies. 

2.4.6. Aprovar una Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància 

davant la Violència, amb mesures específiques i reforçades cap als 
nens i nenes amb discapacitat. Aquesta llei ha d'establir com a dret 
subjectiu l'atenció primerenca fins als 6 anys i els suports per al 
desenvolupament infantil fins als 12 anys. 

2.4.7. Ratificació pel Regne d'Espanya de la Carta Social Europea 
revisada del Consell d'Europa i dels seus mecanismes complementaris 
de seguiment i aplicació. 

2. 5. Accessibilitat universal. 

2. 5 .1. Exigència coactiva del compliment del mandat legal vigent que 
fixava com a límit temporal l'any 2017 perquè tots els entorns, 
productes, béns, serveis, processos i procediments fossin  
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universalment accessibles, termini incomplert amb extensió i 
generalitat i que ha de ser revertit amb una acció pública vigorosa a 
favor de l'accessibilitat universal. 

2. 5 .2. Crear per Llei el Fons Estatal per a l'Accessibilitat Universal, 
nodrit de l'1% del que els pressupostos generals de l'Estat destinin 
anualment a inversions en obres públiques i infraestructures i noves 
tecnologies i societat de la informació. Amb aquest Fons es finançarien 
programes i actuacions d'accessibilitat universal en tot el territori 
espanyol. A més d'aquest 1%, el Fons es nodriria amb els ingressos 

obtinguts per l'Administració de les sancions econòmiques imposades 
als subjectes obligats que hagin incomplert els mandats legals 
d'accessibilitat universal. 

D'acord amb la legislació vigent, el 2017 era el límit temporal màxim 
perquè tots els entorns, productes i serveis fossin universalment 
accessibles, de manera que per complir aquest mandat, encara que 
sigui tardanament, calen nous recursos amb què fer front als dèficits 
d'accessibilitat que Espanya presenta. Es planteja amb aquesta 
mesura, constituir un fons similar a l'existent de l'1% cultural, que tan 
bons resultats ha donat en relació amb la recuperació del patrimoni 
històric i artístic espanyol. 

2. 5 .3. Reforma de la Llei de Propietat Horitzontal perquè els costos 
d'obres i actuacions d'accessibilitat en elements comuns de comunitats 
de propietaris on visquin persones amb discapacitat o majors de 70 
anys, siguin assumits en la seva integritat per les pròpies comunitats 
de veïns, habilitant ajuts públics suficients quan calgui perquè l'esforç 
econòmic sigui suportable 

A Espanya, el 70% dels edificis d'habitatges encara són inaccessibles, 
presenten barreres importants (sense ascensor, trams d'escales, mala 
senyalització, etc.), cosa que impedeix a moltes persones amb 
discapacitat i persones grans portar una vida digna, ja que no poden 
sortir i entrar de casa seva amb normalitat, reduint els seus drets i la 
seva qualitat de vida. Amb la reforma de la Llei, l'accessibilitat seria 
assumida com a obligació pels veïns, com passa amb la resta de 
despeses de les comunitats, i disposant l'existència d'ajuda pública 
perquè mai quedi una actuació sense fer per manca de capacitat 
econòmica dels copropietaris. 
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2. 5 .4. Regular unes condicions bàsiques d'accessibilitat i no 
discriminació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (accessibilitat cognitiva) perquè en la seva interacció 
amb els entorns, productes i serveis no resultin excloses, amb especial 
atenció a la lectura fàcil, a la senyalètica  i als suports i solucions 
tecnològiques. 

L'accessibilitat cognitiva, la nova frontera de l'accessibilitat, no té 
regulació a Espanya, per la qual cosa cal una normativa bàsica que 
preservi els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament a l'autonomia individual i a la inclusió en la 
comunitat. 

2. 5 .5. Aprovar mitjançant un reial decret el reglament de condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de persones amb 
discapacitat a béns, productes i serveis a disposició del 
públic, pendent per mandat de la Llei general de drets de les Persones 
amb Discapacitat i la seva Inclusió Social, i que acumula molts anys de 
retard per desídia i deixadesa dels governs que s'han succeït en 
l'última dècada. 

2. 5 .6. Estendre per llei l'obligació de subtitular els continguts locutats 
a la publicitat audiovisual privada que s'emeti per televisions que 
tinguin ja el deure de subtitular la seva programació general (no les 
emissions publicitàries) 

La normativa audiovisual vigent obliga les cadenes de televisió 
majoritàries a subtitular gran part de la seva programació, però no diu 
res de les emissions publicitàries; amb aquesta mesura s'ampliaria 
l'accessibilitat audiovisual als continguts publicitaris, donant resposta 
així a les demandes de les persones sordes i amb discapacitat 
auditiva, d'accedir a aquesta informació. 

En l'esfera de la publicitat institucional de les Administracions 
Públiques en suport audiovisual, reformar la legislació reguladora per  
incloure com a obligació no solament el subtitulat, com passa ara, sinó 
també l'emissió en llengua de signes espanyola dels missatges 
locutats. 

2.5 .7. Reformar i ampliar el marc normatiu espanyol de l'accessibilitat 
audiovisual, per tal de garantir plenament els drets de les persones 
amb discapacitat sensorial i cognitiva. 
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S'han d'introduir modificacions en el marc legislatiu vigent en matèria 
d'accessibilitat audiovisual i a les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), perquè avanci d'acord al desenvolupament 
tecnològic i a l'expansió dels nous canals i suports de comunicació 
audiovisual. 

2.5.8. Reforma de la legislació reguladora del cinema per establir com 
a obligació de tota producció cinematogràfica la incorporació de 
mesures d'accessibilitat audiovisual (subtitulat, audiodescripció i 
llengua de signes) des de l'inici del procés, exigint aquesta mateixa 
accessibilitat en tots els canals d'exhibició, difusió i explotació (garantia 
d'accessibilitat al llarg de tota la cadena que segueixi l'obra 
cinematogràfica). 

2.5.9. Desenvolupar reglamentàriament en els dos primers anys de la 
Legislatura els aspectes d'accessibilitat universal de la Llei 27/2007, de 
23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de 
les persones sordes, amb discapacitat visual i sordcegues. 

2.5 .10. Regular l'exempció total de pagament en autopistes de peatge 
de l'Estat als conductors amb discapacitat que tinguin mobilitat reduïda 
reconeguda oficialment o usin aquests vehicles per al seu transport 
exclusiu.   

Aplicar a Espanya un avantatge social ja existent en països europeus 
com Alemanya o Àustria, que afavoreix els desplaçaments de 
persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, eximint del 
pagament de peatges. 

2.5.11. Seguiment i anàlisi pels òrgans competents del grau de 
compliment per les empreses que presten serveis al públic en general 
d'especial transcendència econòmica de l'obligació que les seves 
pàgines d'internet compleixin el nivell mitjà dels criteris d'accessibilitat 
al contingut generalment reconeguts, exigible des del 31 de desembre 
de 2008 per la Llei 34 / 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat 
de la Informació i de Comerç Electrònic i, si s'escau, proposar que 
s'incrementi el nivell dels criteris d'accessibilitat i / o que s'estengui 
l'aplicació d'aquesta obligació a altres empreses. 

2.5.12. Regulació d'àmbit estatal que exigeixi com a condició de 
prestació del servei que les estacions de servei siguin universalment 
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accessibles, de manera que permetin l'autoabastiment per part de les 
persones amb discapacitat i gent gran, i en tot cas, comptin amb 
personal d'atenció presencial que auxiliï a aquest tipus de 
clients quan així ho sol·licitin en les tasques de proveïment i afins. 
  
2.5.13. Adoptar una regulació d'àmbit estatal en matèria de circulació i 
seguretat vial que impedeixi l'establiment de carrils-bici a les voreres 
de les vies urbanes, així com la circulació i l'estacionament en 
aquestes de bicicletes, patinets i altres elements de mobilitat personal, 
a fi de preservar la llibertat de circulació en termes de seguretat i 
comoditat per a tots els vianants, en particular els vulnerables. 
  
2.6. Inclusió laboral. 

2.6 .1. Augmentar en la Legislatura fins al 50% la taxa d'activitat de 
persones amb discapacitat, incrementant-la més de 10 punts en 
aquests 4 anys; per això s'aprovarà un nou model legal d'inclusió 
laboral de persones amb discapacitat, que superi i transcendeixi el 
vigent, basat en l'activació, els suports, l'acció positiva a les 
discapacitats més excloses i que tingui sempre la perspectiva de 
gènere present. 

Encara que en els últims anys s'han produït millores, la inactivitat 
forçosa i la desocupació segueixen sent molt elevades entre les 
persones amb discapacitat, la qual cosa genera pobresa, exclusió 
social i manca d'autonomia econòmica. El model legal actual d'impuls 
a l'ocupació té més de 30 anys i ha quedat obsolet en bona part, per la 
qual cosa es necessita una nova Llei d'Inclusió Laboral que estableixi 
les bases i orient i reforci les polítiques actives d'ocupació per a les 
dues pròximes dècades. 

2.6 .2. Dotar de nova regulació normativa (àmplia, vigorosa i 
actualitzada) a l'ocupació amb suport, com una de les modalitats 
d'accés laboral amb més potencial inclusiu, incrementat notablement 
les partides pressupostàries per a la seva promoció i desplegament a 
tot el territori espanyol, de manera que permeti la seva expansió i es 
multipliqui el nombre de treballadors amb discapacitat acollits a 
aquesta fórmula laboral. 

2.6 .3. Modificació de la Llei General de Subvencions per establir la 
prohibició legal de concedir ajudes i subvencions públiques a 
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empreses i entitats que, estant obligades, no acreditin el compliment 
de la reserva d'ocupació a favor de persones amb discapacitat. 

2.6 .4. Regular normativament l'assimilació de les persones amb 
capacitat intel·lectual límit que no arriben al grau mínim de discapacitat 
a aquelles que tenen reconegut un 33% o més, a efectes d'accés al 
marc d'incentius, suports, ajudes i bonificacions per a l'ocupació de les 
persones amb discapacitat. 

2.6.5. Aprovació en la Legislatura d'una llei estatal d'emprenedors 
socials, que   estableixi un marc ambiciós de regulació, suports i 
incentius a l'emprenedoria econòmic d'iniciativa social. L'emprenedoria 
econòmica s'inscriu en un procés més ampli, el de l'apoderament 
personal i social dels grups exclosos, com el de les persones amb 
discapacitat; per això interessa tant al moviment associatiu de la 
discapacitat. 

2.7. Inclusió educativa. 

2.7 .1. Modificar la Llei Orgànica de l'Educació i la seva normativa de 
desenvolupament per establir en la legislació educativa el dret a 
l'educació inclusiva amb suports efectius com l'horitzó al qual té dret 
tot l'alumnat amb discapacitat, transformant  en un termini marcat les 
estructures d'educació encara existents que no s'acomodin al 
paradigma inclusiu, que passarien a convertir-se en centres i recursos 
de suport a la inclusió. 

Mentre es produeix aquesta transició i persisteixin alhora modalitats 
ordinàries i especials, normativament es garantirà a l'alumnat o als 
seus representants legals, en cas de minoria d'edat, la lliure elecció de 
fórmula d'escolarització. 

2.7 .2. Crear en el si del Ministeri d'Educació la Delegació del Govern 
per a la Inclusió Educativa, que serà el centre directiu de 
l'Administració General de l'Estat encarregat d'implantar plenament 
l'educació inclusiva a Espanya, d'acord amb el mandat de l'article 24 
de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, signada i ratifica per Espanya. 

2.7 .3. Creació del Centre de Referència Estatal Universitat / 
Discapacitat, concebut com a instància per orientar, donar suport i 
irradiar estratègies i bones pràctiques a tot el sistema universitari 
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espanyol per a l'èxit de la inclusió educativa de l'alumnat amb 
discapacitat. 

En els últims anys, ha crescut el nombre d'alumnes amb discapacitat a 
les universitats espanyoles, tendència que cal mantenir i augmentar, i 
per a la qual seria un gran suport l'existència d'un centre de referència 
estatal, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, que col·laborés 
amb tots els operadors. 

2.7 .4. Modificar la regulació del marc general de beques i ajudes a 

l'estudi, perquè l'alumnat amb discapacitat, amb un grau del 33% o 
superior, disposi sistemàticament de suports més intensos per la seva  
discapacitat, així com la introducció de nous conceptes objecte d'ajuda 
com els elements i dispositius tecnològics lligats a l'accés a l'educació. 

2.7 .5. Modificar la normativa vigent en matèria de subsidis educatius a 
les famílies amb persones amb discapacitat perquè aquests no 
estiguin lligats a la condició legal de família nombrosa, sinó que s'obrin 
a qualsevol classe de família. 

2.7 .6. Introduir sistemàticament mesures d'acció positiva (quotes, 
tracte diferenciat més favorable en les notes de tall, increment de la 
quantia dels ajuts, etc.) per a les persones amb discapacitat en totes 
les convocatòries públiques dirigides a la formació del professorat, 
el foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament, ja tinguin 
caràcter laboral o de preparació per a l'accés a la carrera 
investigadora. 

2.7 .7. Promoure en la legislatura l'increment de l'alumnat universitari 

amb discapacitat que accedeix a programes de mobilitat internacional, 
establint els suports i les mesures d'acció positiva necessàries a 
aquest efecte. 

2.7 .8. Desenvolupar reglamentàriament en els dos primers anys de la 
Legislatura els aspectes educatius pendents de la Llei 27/2007, de 23 
d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles 
i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat visual i sordceguesa. 
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2.8. Autonomia personal i atenció a les situacions de dependència. 

2.8.1. Aconseguir un Pacte d'Estat en matèria de dependència i 
autonomia personal a partir del qual replantejar la Llei 29/2006 que 
regula aquest dispositiu de protecció social, culminant el seu 
desplegament, esmenant les deficiències detectades en la seva 
implantació i dotant de suports efectius a la gent gran i amb 
discapacitat que necessiten suports per a la seva autonomia, així com 
a les seves famílies. 

Tot i que el 2015, teòricament, es va culminar el sistema per a 
l'autonomia i atenció a la dependència, després de més de 12 anys de 
desplegament aquest esquema de protecció social està molt lluny de 
les expectatives d'atenció i suport que centenars de milers de 
persones grans i amb discapacitat, i les seves famílies, van dipositar 
en ell, per la qual cosa és necessari el seu replantejament a través 
d'un Pacte d'Estat que permeti culminar-lo i reorientar-lo. 

2.8.2. Especialment, compromís per estendre la prestació d'assistència 
personal, generalitzant-la com la preferencial del Sistema, oferint-la 
sempre des dels serveis socials a les persones a les quals es 
reconegui la situació de dependència. Per afavorir aquesta extensió, 
es garantirà:  

a) una quantia suficient que permeti atendre adequadament totes les 
despeses de la persona assistida;  

b) que es reguli la qualificació professional d'assistent personal, avui 
sense normativa; i 

c) que es reguli la relació laboral especial d'assistència personal, que 
permet a la persona assistida contractar directament al seu assistent 
personal, ara no pot per falta d'empara normativa i ha d'acudir al 
subterfugi de la relació laboral d'empleats de la llar. 

2.8.3. eliminació progressiva del copagament o aportació de la 
persona usuària dels serveis i prestacions del Sistema per a 
l'Autonomia i atenció a la Dependència, en la línia de les propostes 
contingudes en la Iniciativa Legislativa Popular contra el copagament 
confiscatori impulsada pel CERMI, que permetrà en una primer fase 
eximir d'aportació a més del 90% de les persones beneficiàries, i que 
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haurà de culminar a mig termini en l'exempció completa de tot l'univers 
de persones usuàries. 

2.8.4. Regular legalment l'assimilació de les persones en situació de 
dependència oficialment reconeguda amb un grau de discapacitat 
d'almenys el 33 per 100, de manera que s'equipari a totes les 
persones amb dependència a les persones amb discapacitat. 

2.9. Salut, atenció sanitària i espai sociosanitari. 

2.9.1. Revertir els retrocessos i pèrdues objectives de drets produïts 
amb la reforma sanitària de l'any 2012, establint un dret universal a la 
protecció de la salut i a l'atenció sanitària garantida sense 
exclusions per part del Sistema Nacional de Salud. 

2.9.2. Reconèixer normativament en el si del Sistema Nacional de 
Salud la condició de "persona malalta crònica", regulant l'estatut de 
drets, prestacions, beneficis i característiques de l'atenció sanitària i 
social que ha de rebre. 

La cronicitat de la malaltia és un dels reptes primordials a què 
s'enfronta el Sistema, sense que aquesta dimensió tingui el 
reconeixement que hauria de tenir, de manera que molts usuaris de la 
sanitat pública no tenen la cobertura adequada en la seva condició de 
persones amb malalties cròniques. 

2.9.3. Aprofundiment i extensió de la renovació i actualització profunda 
i exhaustiva de la prestació ortoprotètica del Sistema Nacional de 
Salud, reintegrant-la a la cartera comuna del mateix, de manera que 
respongui a les necessitats presents de les persones amb discapacitat 
i persones grans que la necessiten per millorar l'autonomia i la inclusió 
comunitària. 

La nova prestació ortoprotètica, exempta de copagament, ha d'incloure 
tots els productes de suport per a l'autonomia personal que ofereix el 
desenvolupament mèdic i tecnològic, i poden trobar al mercat, sense 
exclusions o restriccions de cap mena, com les que pateixen les 
pròtesis auditives per raó d'edat, que ha de ser derogada, obrint 
l’accés a aquestes pròtesis a totes les persones que objectivament les 
necessiten. 

La renovada prestació ortoprotètica ha de preveure el seu propi 
mecanisme d'actualització, perquè amb celeritat incorpori els nous 
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productes i tecnologies amb impacte positiu contrastat que proporciona 
l'evolució tècnica. 

2.9.4. Reforma de la Llei general de sanitat i de la Llei de Promoció de 
l'Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, per  crear legalment l'espai sociosanitari, basat en la 
centralitat de la persona que necessita suports socials i sanitaris; 
aquests han de ser proveïts de manera holística, integral i coordinada 
pels serveis socials i de salut, a través d'itineraris individualitzats i 
seguint metodologies flexibles aplicades a la gestió del cas.   

2.9.5. Proporcionar a totes les persones amb discapacitat menors de 
18 anys cures i atenció de salut bucodental dins de les prestacions del 
Sistema Nacional de Salud. 

2.10. Grau de discapacitat, protecció social, Seguretat Social i 
classes passives. 

2.10.1. Aprovació pel Govern, per reial decret, d'un nou barem de 
valoració del grau de discapacitat, d'acord amb el model social de la 
discapacitat, que incorpori al nostre sistema els principis, valors, 
mandats i paràmetres de la Classificació Internacional del 
Funcionament de la Discapacitat de l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS). 

2.10.2. Reforma de la legislació de Seguretat Social 
per elevar substancialment les prestacions familiars del sistema, per  
dotar d'autèntica protecció econòmica a les famílies espanyoles, i 
especialment a les que tenen una persona amb discapacitat al seu si. 

Aquest replantejament de les prestacions familiars de la Seguretat 
Social hauria d'incorporar també la previsió que aquest tipus d'ajudes 
en cap cas computaran per determinar la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries a l'hora de participar en el cost (copagament) 
de serveis socials com els del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència. 

2.10.3 . Equiparació de les quanties de les pensions no contributives 
de la Seguretat Social amb la pensió mínima contributiva. Les 
pensions no contributives de la Seguretat Social, finançades amb 
impostos, estan molt lluny encara de la pensió contributiva mínima, de 
manera que no poden donar resposta a les necessitats vitals de 
persones amb discapacitat que necessiten grans suports o persones 
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grans que no han generat per sí mateixes pensions de jubilació, per la 
qual cosa han d’equiparar-se. 

2.10.4 . Modificar la legislació reguladora de les classes passives de 
funcionaris de l'Estat per estendre als empleats públics amb 
discapacitat el règim de jubilació anticipada existent en Seguretat 
Social per a treballadors amb discapacitat (règim general). Ampliar als 
funcionaris públics amb discapacitat els avantatges socials en matèria 
de jubilació anticipada existents en el règim de Seguretat Social 
general, del qual estan exclosos els funcionaris amb discapacitat, cosa 
que viuen com a greuge i tracte desigual. 

2.10.5 . Flexibilitzar i fer més accessible la regulació de la normativa 
sobre jubilació anticipada per a treballadors i treballadores amb 
discapacitat, així com de la prestació per atenció a menors amb càncer 
i altres malalties greus, ampliant els límits d'edat com a mínim fins als 
26 anys per a totes les persones amb discapacitat en aquesta 
situació, per permetre que més persones i famílies puguin gaudir 
d'aquests beneficis socials, superant les restriccions i rigideses 
vigents. 

2.10.6 . Aprovació en la Legislatura d'una norma de rang legal de 
protecció i atenció integrals a les víctimes d'accidents de trànsit, que 
ofereixi suports a les persones que resulten lesionades o adquireixen 
una discapacitat a conseqüència d'un accident de circulació. 

2.10.7 . Creació per llei del Cos Honorífic Castrense de Discapacitat, 
que integri tots els militars i guàrdies civils que hagin adquirit una 
discapacitat en la seva vida activa i que haurà de regular les 
modalitats de vinculació, les funcions, el règim d'ascensos i la carrera 
militar honorífica, així com altres aspectes necessaris per a la creació i 
desplegament d'aquest nou cos. També cal un compromís per revisar 
tota la legislació militar, tant la de personal com la de prestacions 
socials, per eliminar qualsevol discriminació per raó de discapacitat i 
garantir els suports i recursos necessaris als militars i guàrdies civils 
amb discapacitat sobrevinguda. 

2.11. Enfortiment del Tercer Sector Social de la Discapacitat . 

2.11.1. El CERMI, com a membre fundador i part activa de la 
Plataforma del Tercer Sector (PTS), assumeix i fa seves les propostes 
electorals d'aquesta entitat, contingudes en el seu document per a les 
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Eleccions Generals 2019, que han de considerar-se incloses en 
aquest Document del CERMI. 

2.11.2. Regulació reglamentària i posada en marxa enguany de 
l'assignació tributària del 0,7% de l'Impost de Societats destinada a 
projectes socials desenvolupats per entitats del tercer sector d'àmbit 
estatal. 

2.11.3 . Per reforçar el caràcter de l'ONCE com a operador social de 
joc que desenvolupa la seva activitat en tot el territori estatal i garantir 
que pugui vendre els seus productes de loteria a totes les comunitats 
autònomes en les mateixes condicions i utilitzant tots els instruments 
que li permeti l'Acord General amb el Govern, es proposa que des de 
l'Estat s'adoptin les mesures necessàries en el marc dels òrgans de 
relació i coordinació amb les comunitats autònomes: 

 Reforç dels instruments legals del regulador estatal en matèria 
de joc per a la persecució dels jocs il·legals. En aquest sentit, es 
proposa modificar la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del 
joc, per incloure com a possibles sancions a imposar als 
operadors que no tinguin títol habilitant o infringeixin la reserva 
legal  
(i) el desmantellament i cessament de les estructures 

i activitats de joc il·legal,  
(ii) la clausura dels establiments on les desenvolupin, i  
(iii) la clausura de les pàgines i canals digitals a través dels 

quals es realitzin els jocs il·legals. 
També es proposa modificar aquesta llei per incloure entre les 
circumstàncies que seran valorades per a la graduació de les sancions 
la utilització de persones menors d'edat, amb discapacitat, en situació 
de necessitat o en risc d'exclusió social per vendre jocs il·legals. 
 

 Recollir específicament en el Codi Penal com a tipus agreujat del 
delicte d'estafa, els supòsits en què el delicte es perpetra sota la 
cobertura o reclam d'entitats que suposadament actuen en 
defensa dels grups socials més desfavorits i desprotegits, com les 
persones amb discapacitat, en perill d'exclusió social o amb 
escassos recursos econòmics. 
 En matèria de joc social (ONCE, Creu Roja, etc.), i per tal de 
promoure i donar suport a la causa social a la qual es dirigeix 
aquesta activitat, eliminació total de la fiscalitat dels premis dels 
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jocs socials, en tant retreuen al públic d'adquirir aquests 
productes, així com persecució, desmantellament i clausura de 
totes les estructures de joc il·legal que han actuat contra l'interès 
públic amb plena impunitat en les últimes dècades, posant en 
perill l'espai socioeconòmic del joc genuïnament social. L'activitat 
del joc legal i social s'ha vist enormement perjudicada, tant per la 
persistència del joc il·legal, que ha crescut en els últims anys 
sense resposta dels poders públics, com de la implantació de 
noves fiscalitats de les quals històricament va estar alliberada, la 
qual cosa ha reduït el joc legal, ressentint la seva continuïtat i la fi 
social que persegueix . 

  
2.12. Cultura, turisme, esport i oci inclusius . 

2.12.1. Creació d'un Fons de Cultura Inclusiva que es nodreixi de les 
aportacions corresponents a l'1% de totes les partides dels 
pressupostos generals de l'Estat destinades a matèries culturals, amb 
el qual finançar iniciatives d'inclusió cultural i de promoció de la 
creativitat i l'art entre les persones amb discapacitat. 

2.12.2. Adopció d'un Pla d'Accessibilitat Universal Cultura Inclusiva 
2019-2022 , que doti d'accessibilitat universal a totes les 
infraestructures, entorns, béns, serveis i productes culturals 
dependents o gestionats per l'Administració General de l'Estat, a fi de 
suprimir obstacles en l'accés per les persones amb discapacitat al 
gaudi dels béns culturals. 

2.12.3. Aprovació d'una Estratègia Espanyola de Turisme Inclusiu 
(2019-2022 ), que situï l'accessibilitat universal als béns i entorns 
turístics com a horitzó irrenunciable del sector turístic i d'oci del 
país. Aquesta Estratègia nacional específica de turisme accessible, 
que conclouria l'any 2022, ha d'establir els objectius, línies d'acció i 
indicadors d'avaluació, incorporant l'accessibilitat universal al nucli dur 
de polítiques turístiques. 
  
2.12.4 . Aprovació d'una nova Llei de l'Esport que reforci la dimensió 
inclusiva de l'esport, amb un enfocament exigent cap a les persones 
amb discapacitat. 

2.12.5 . Creació d'un Fons per a l'Esport Inclusiu, que es nodreixi del 
5% de totes les partides pressupostàries que destina l'Estat a acció 
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pública en matèria d'esport i cultura física, per dedicar-les a programes 
d'accessibilitat de la xarxa d'infraestructures esportives existent a 
Espanya, a programes de foment de l'esport de base de persones amb 
discapacitat i a la millora de l'esport paralímpic. 

2.13. Coneixement / estadístiques / investigacions. 

2.13.1. Dur a terme el 2019, a través de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE) d’una nova gran Enquesta sobre discapacitat, autonomia 
personal i dependència, que substitueixi l'última, de 2008, per  
disposar de dades àmplies i actualitzades d'aquestes situacions a 
Espanya. 

En l'última dècada l'evolució de la discapacitat ha estat molt acusada, 
de manera que cal conèixer la seva realitat actual a través d'una gran 
operació estadística estatal. 

2.13.2. Introduir la variable de discapacitat amb caràcter permanent en 
totes les operacions estadístiques oficials promogudes per l'INE on  
aquesta realitat social sigui rellevant, així com en els estudis d'opinió i 
investigacions socials del Centre d'Investigacions Sociològiques. 

2.14. Desenvolupament rural inclusiu . 

Aprovació d'una Estratègia Nacional de Desenvolupament Rural 
Inclusiu 2019-2022 , que promogui, coordini i canalitzi els diferents 
programes i accions públiques i cíviques dirigides a les persones amb 
discapacitat que viuen en l'entorn rural. L’objectiu: millorar la seva 
participació, accés o drets i benestar social, i evitar el despoblament 
del medi rural. 

2.15. Imatge social i valor de la diversitat . 

2.15.1. Compromís dels mitjans de comunicació de titularitat estatal 
(radiotelevisió pública i agència de notícies EFE) d'elaborar i difondre 
continguts de manera sostinguda i en quantitat suficient que 
promoguin un major grau de visibilitat de les persones amb 
discapacitat i que millori la seva imatge social, transmetent una 
idea apropiada i positiva, allunyada d'estereotips contraris a la visió de 
drets humans, respectuosa amb un enfocament inclusiu i de diversitat 
humana enriquidora per a la vida en comunitat. 
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2.15.2. Incorporació a la publicitat institucional de l'Administració 
General de l'Estat, de manera natural, de persones amb discapacitat i 
de missatges inclusius per a aquesta part de la diversitat social, en 
proporció, com a mínim, alseu pes en el context de tota la societat. 

2.16 . Diàleg civil . 

2.16.1. Creació, a l'inici de la Legislatura, tant al Congrés dels Diputats 
com al Senat, de sengles Comissions Permanents Legislatives de 
Polítiques Integrals de Discapacitat. 

2.16.2. Revisió de la normativa reguladora dels òrgans d’articulació de 
la societat civil, així com els de participació i consulta de 
l'Administració General de l'Estat, per  incloure, com a membre de ple 
dret, a les principals organitzacions d’àmbit estatal de persones amb 
discapacitat i les seves famílies; entre elles les següents: 

* Consell Econòmic i Social. 

* Consell de Consumidors i Usuaris. 

* Consell Escolar de l'Estat. 

* Consells generals de les entitats gestores de la Seguretat Social: 
SEPE, INSS, IMSERSO i Institut Social de la Marina. 

* Comitè Assessor de la Prestació Ortorprotèsica del Sistema Nacional 
de Salud. 

* Etc. 

2.17 . Estatut europeu de la discapacitat . 

Regular, reconèixer i expedir a Espanya la targeta europea de la 
situació de persona amb discapacitat, que permeti a un ciutadà 
europeu amb discapacitat acreditar aquesta circumstància als diferents 
països de la Unió Europea i, així, accedir als drets, prestacions, 
atenció i mesures contra la discriminació que estiguin establerts 

En aquest moment, la Unió Europea no té un estatut europeu de 
persona amb discapacitat; cada país regula aquesta realitat com 
considera convenient, la qual cosa dificulta un tracte igual a tot el 
territori de la Unió. Amb la creació d'aquesta targeta s'avançaria en 
una Europa social més compartida.  
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