
Manifest del PSC amb motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat. 

Avui 3 de desembre es commemora el Dia Interna-
cional i el Dia Europeu de les Persones amb Disca-
pacitat, amb l’objectiu de posar en valor i defensar 
obertament els drets de totes les persones amb 
discapacitat i/o amb problemes de salut mental a 
tots els àmbits de la societat. 

A més, aquest any 2021 celebrem el 15è aniversari 
de la promulgació per part de l’Assemblea General 
de Nacions Unides, de la Convenció Internacional 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Fet 
que va comportar un important pas endavant en 
la defensa de la dignitat humana de totes les per-
sones amb discapacitat arreu del món. 

El PSC reafirma el seu compromís amb totes les 
persones amb discapacitat d’acord amb els nos-
tres principis i valors: la dignitat, entesa com una 
condició indivisible a la humanitat; la llibertat, 
entesa com a autonomia -en el sentit de subjecte 
moral, que la persona sigui el centre de les decisi-
ons que l’afecten- i la igualtat inherent de qual-
sevol ésser humà, respectuosa amb la diferència; 
i amb la promoció i defensa de la cultura de les 
capacitats. Els i les socialistes de Catalunya estem 
compromesos per promoure, protegir i assegu-
rar el gaudiment ple de tots els drets humans i 
llibertats fonamentals de totes les persones amb 
discapacitat i/o amb problemes de salut mental, 
amb el màxim compromís de respecte i considera-
ció a la dignitat humana. 

Amb aquest ferm compromís, els i les socialistes hem 
impulsat els pressupostos generals de l’Estat més 

socials de la història del nostre país. Ens congra-
tulem que l’any 2022 es destinin a política de ser-
veis socials i promoció social un total 6.154 milions 
d’euros, especialment, s’impulsarà el sistema d’au-
tonomia personal i atenció a la dependència amb 
un increment de 600 milions d’euros (a les partides 
per a mínim garantit i nivell contingut). També es 
destinaran 34 milions d’euros per a accessibilitat a 
l’administració pública i els seus serveis i en l’acces-
sibilitat al transport. Seguim apostant per l’accessi-
bilitat universal, tant a nivell físic com cognitiu, amb 
58,8 milions d’euros. I una gran notícia, s’amplia la 
prestació de cura de menors afectats per càncer o 
altres malalties greus dels 18 als 23 anys.

Mentrestant, a Catalunya, al PSC denunciem que 
per al govern de la Generalitat les persones amb 
discapacitat no són prioritàries, ja que és la co-
munitat autònoma que més ha reduït la despesa 
social des del 2009, concretament 14,2 M€ menys 
en serveis socials. Els pressupostos per al 2022 
que s’estan tramitant al Parlament de Catalunya, 
destinen menys recursos a drets socials del què el 
Govern va gastar l’any 2020. La partida específica 
per a persones amb discapacitat va desaparèixer 
l’any 2017 i tampoc ara s’ha recuperat, contribuint 
a invisibilitzar el col·lectiu de persones amb disca-
pacitat als pressupostos. Un panorama poc afa-
voridor per a l’impuls econòmic que necessiten les 
polítiques socials a Catalunya, en especial aquelles 
que afecten les persones amb discapacitat. 

Els i les socialistes denunciem que, tot i que el Par-
lament de Catalunya va ratificar la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat, encara no s’han materialitzat els 
canvis legislatius per l’assoliment de:

MÉS JUSTÍCIA SOCIAL PER LA DEFENSA DELS 
DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT



• Incloure la discapacitat com a vector transver-
sal en totes les línies d’acció política.

• Treballar per la inclusió plena i efectiva de les 
persones amb discapacitat, fugint dels con-
ceptes d’assistencialisme, paternalisme, caritat 
i discrecionalitat.

• Promoure el model de vida en comunitat, en el 
seu entorn habitual amb tots els serveis i les pres-
tacions que recull la Llei de promoció de l’auto-
nomia personal i suport a la dependència amb 
la figura de l’assistent personal com a eix troncal, 
dotant-la d’aquells serveis de suport a la vida in-
dependent a la pròpia llar i a l’entorn comunitari, 
amb especial atenció a la creació de programes 
de lluita contra la solitud no desitjada.

• Aprovar, dintre del nostre marc competencial, 
mesures de compensació econòmica orienta-
des principalment a reducció de taxes, preus 
públics, etc. de serveis, amb l’objectiu d’elimi-
nar o mitigar el sobreesforç econòmic de les fa-
mílies que tenen un membre amb discapacitat 
i/o amb problemes de trastorn mental.

• Crear un canal d’informació i difusió de tots 
els suports i recursos existents a l’abast de les 
persones amb discapacitat.

• Fer complir la normativa vigent en relació amb 
l’obligatorietat de contractació d’almenys el 
2 % de persones amb discapacitat per a les 
empreses proveïdores de les administracions i 
empreses públiques amb més de 50 persones 
contractades. Així mateix, promoure mesures 
per facilitar la recerca, l’adaptació i el mante-
niment de l’ocupació per a les persones del col-
lectiu.

• Vetllar pel compliment de la quota legal de 
reserva del 2% i del 3% a les administracions 
públiques per a llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat i pel compliment de 
la normativa vigent.

• Promoure, amb polítiques específiques, l’ocu-
pació de les persones amb discapacitat, tant 
en l’empresa ordinària com en els Centres Es-
pecials de Treball (CET).

• Destinar els recursos econòmics provinents del 
Govern d’Espanya per a assegurar el paga-
ment del 50% i 55% de l’SMI a persones amb 
discapacitat i amb discapacitat severa res-
pectivament, i no per finançar altres polítiques. 

• Promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu i la 
constitució i continuïtat de cooperatives.

• Desenvolupar la Llei 13/2014 d’accessibilitat, 
que estableix les condicions mínimes per tal que 
els espais públics, els serveis, els transports i les 
comunicacions s’adaptin a les persones amb dis-
capacitat, i vetllar pel compliment de la normati-
va vigent d’accessibilitat en l’àmbit local, facilitant 
els recursos necessaris per a la seva implantació.

• Promoure el dret efectiu a l’habitatge adaptat 
a les persones amb discapacitat i a les seves 
famílies.

• Impulsar un Pla d’accessibilitat en el trans-
port públic, adreçat tant als vehicles com a les 
instal·lacions.

• Acompanyar el comerç tradicional amb un pro-
grama d’impuls de la innovació en la seva trans-
ició cap a un model accessible i de proximitat.

• Posar al dia el mapa d’instal·lacions esporti-
ves, aprovant un Pla d’inversions per a equi-
paments esportius per tal de millorar l’acces-
sibilitat i l’actual desplegament, creant noves 
instal·lacions i mantenint o rehabilitant i fent 
accessibles les ja existents i desplegant una 
xarxa d’equipaments accessibles i adients per 
a la pràctica esportiva.

• Promoure el dret d’accés a la cultura per a tothom, 
mitjançant l’establiment d’acords amb les admi-
nistracions públiques, tant en el vessant de l’acces-
sibilitat universal i de la creació de públics com en 
el foment de les pràctiques no professionals.

• Promoure el compliment de la Llei 17/2010, de 
3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Des del Partit dels Socialistes de Catalunya el nostre 
missatge és clar: fer oposició al govern de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de defensar i treballar 
amb compromís, responsabilitat i altura de mires 
amb l’objectiu final de garantir la consolidació dels 
drets de totes les persones amb discapacitat i/o 
amb problemes de salut mental: més accessibilitat, 
més inclusió i més igualtat. 

Més justícia social per la defensa 
dels drets de les persones amb 
discapacitat.


