20 FITES D'AQUESTS 20 ANYS
1998
1. El 6 de març les entitats ACAPPS, APPS, COCEMFE, ECOM,
FECAFAMM, FESOCA i ONCE funden el COCARMI. Posteriorment s'hi
incorporen FEPCCAT, DOWN Catalunya i FECETC.
2000
2. Aprovació de la Llei de mesures fiscals i administratives, que
estableix la taxa de reserva per persones amb discapacitat en el
sector públic en el 5%
2002
3. Aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya que regula les
condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per
a persones amb discapacitat
2003
4. Presentació del Llibre Blanc de les Persones amb Discapacitat
2005
5. Acord amb el Consell Audiovisual de Catalunya, per impulsar l'accés
del col·lectiu als mitjans de comunicació (audiodescripció i
subtitulació)
2006
6. Aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat
7. Aprovació de la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a
les persones en situació de Dependència
8. Publicació de l'estudi El greuge comparatiu econòmic de les persones
amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament de
Barcelona
2007
9. Aprovació de la llei de serveis socials. El 2010 s'aprova la cartera de
serveis
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2008
10.Elaboració i presentació d'un estudi sobre el compliment de la Llei
l'integració social dels minusvàlids (LISMI)
11.Aprovació de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, que contempla estratègies contra la violència de gènere en
relació a les dones i nenes amb discapacitat
2009
12. Impuls del carnet acreditatiu de la Discapacitat
13.Aprovació de la Llei d'accés a l'entorn de les persones acompanyades
de gossos d'assistència
2010
14.Aprovació de la llei de la llengua de signes catalana
2011
15.Concessió del títol de família nombrosa a les famílies amb fills amb
discapacitat
2012
16.Presentació, al president de la Generalitat, del Full de Ruta de la
Discapacitat 2012-2015
2013
17.S'aprova el Pacte per a la Infància a Catalunya. El COCARMI és un
dels signants.
18.Presentació, a la presidenta del Parlament de Catalunya, de l'Informe
sobre l'impacte de la Convenció Internacional dels Drets de les
Persones amb Discapacitat en el marc jurídic de Catalunya
2014
19.Aprovació de la Llei d'Accessibilitat de Catalunya
2016
20.Constitució del Consell Català de la Discapacitat (CODISCAT) i
signatura de l'acord per augmentar els percentatges de "diners de
butxaca" previstos a l'ordre de 2014 sobre copagament.
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PRINCIPALS INDICADORS DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Persones amb discapacitat
El 1998, a Catalunya hi havia 207.189 que s'ha incrementat fins a 551.439
al 2017.
En els darrers 20 anys, el nombre de persones amb discapacitat s'ha
incrementat un 166,15%.
Despesa pública en discapacitat
L'any 2014, la despesa pública en discapacitat a Catalunya va ser de
414.700.387,69€, el que representa l' 1,15% sobre el total del pressupost
de la Generalitat.
Greuge comparatiu
23.090€ és la mitjana del sobreesforç econòmic de les persones amb
discapacitat a la ciutat de Barcelona.
Pobresa
L'any 2016, la taxa de risc de pobresa (AROPE) de les persones amb
discapacitat era del 30,9%; mentre que entre les persones sense
discapacitat era del 26,1%.
A més, el 23% de les persones sense llar tenen una discapacitat, de les
quals, només el 12% tenen un certificat que ho acrediti.
Educació i formació
El curs 2015-16:
19.695 alumnes amb discapacitat integrats en centres ordinaris
7.286 alumnes amb discapacitat a escoles d'educació especial específica
1,42% és la taxa d'alumnat amb discapacitat en tot el sistema educatiu a
Catalunya
1,21% dels alumnes matriculats a les universitats catalanes tenen algun
tipus de discapacitat
Mobilitat
3,1% és la mitjana de taxis adaptats als municipis de +50.000 habitants
Només el 0,88% dels taxis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona són
accessibles
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Només el 22% de municipis de +50.000 habitants disposen de taxis
adaptats.
Mitjans de comunicació
L'any 2016, l'1,6% dels personatges en programes de ficció van ser
persones amb discapacitat.
Les persones amb discapacitat van disposar, l'any 2016, del 0,46% de
paraula als informatius.
Les persones amb discapacitat van disposar, l'any 2016, del 0,9% de
paraula en debats i entrevistes.
Ocupació
39,4% és la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat a Catalunya
26,5% és la taxa d'ocupació en el mercat ordinari de les persones amb
discapacitat a Catalunya
22,8% és la taxa d'ocupació de les dones amb discapacitat
9,2% és la taxa d'ocupació dels joves amb discapacitat
L'any 2016 es van signar 13.730 contractes específics a persones amb
discapacitat, el 75% dels quals tenia caràcter temporal.
8.647 d'aquests contractes, es van fer a través de Centres Especials de
Treball (CET), dels quals el 89% tenia caràcter temporal.
L'any 2015, el salari mig anual brut de les persones amb discapacitat era de
19.569,60€, mentre que per les persones sense discapacitat era de
23.208€. Si desagreguem les dades per sexes, els homes amb discapacitat
perceben un salari mig brut anual de 20.835,4€, mentre que en el cas de
les dones és de 17.778,1€.
Esterilització forçosa
En el període 2006-2016, els jutjats de família de Catalunya han resolt 167
procediments d'esterilització a persones amb capacitat d'obrar modificada.
Violència en infants i dones amb discapacitat
El 31% de les dones amb discapacitat han patit violència de gènere.
Els infants amb discapacitat són víctimes d'alguna forma de violència amb
una freqüència 3,7 vegades superior als que no tenen discapacitat.
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Habitatge
El 75% dels edificis destinats a habitatge no són accessibles. Això, en el cas
de les persones amb discapacitat, acaba convertint l'habitatge en una
presó, amb greus conseqüències en el desenvolupament de les seves vides.
Noves tecnologies
Les Noves Tecnologies proporcionen a les persones amb discapacitat
autonomia, independència i mobilitat però, alhora, poden intensificar la
desigualtat si no s'actua en determinats aspectes (formació, adaptació,
disseny...). El 55% de les persones amb discapacitat troben barreres en
utilitzar les noves tecnologies.

20 REPTES DE FUTUR
Garantir l'exercici dels Drets Humans, Igualtat i No discriminació
1. Adaptar la legislació al marc de la Convenció
2. Garantir el dret a vot a totes les persones amb discapacitat
3. Crear una comissió legislativa parlamentària sobre Polítiques
Integrals de Discapacitat
4. Aprovar una llei sobre els drets de les persones amb discapacitat
Finançament
5. Millorar del finançament de les entitats
6. Regular el concert social i ocupacional
Promoció de l'autonomia personal i vida independent
7. Aprovar una Llei Catalana de l'Autonomia Personal i la Vida
Independent
8. Universalitzar els serveis i suports que impliquin la promoció de
l'autonomia personal
9. Elaborar estratègies i plans de desinstitucionalització amb indicadors,
objectius, terminis i assignacions pressupostàries suficients
Educació i formació
10. Desenvolupar el Decret d'Escola Inclusiva
11. Estendre la inclusió educativa a tot el sistema educatiu i en les
diferents etapes
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Ocupació
12. Complir la reserva del 2% i increment dels recursos de la inspecció de
treball
13. Augmentar la dotació pressupostària de les Polítiques Actives
d'Ocupació
14. 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)
Salut
15. Avançar cap a un model d'integració de l'atenció social i sanitària que
garanteixi l'atenció centrada en la persona
16. Ampliar el catàleg ortroprotèsic
17. Impulsar polítiques d'envelliment actiu
Accessibilitat
18. Aprovar el Codi d'Accessibilitat
19. Aprovar i implementar un Pla de Promoció de l'Accessibilitat Universal
que tingui en compte tots els entorns de relació
20. 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
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