
 

 

PROGRAMA ELECTORAL 

Dret a la vida independent i l’assistència personal 

 Acabar amb la llista d’espera del servei municipal d’Assistència Personal i millorar les 

situacions actuals. 

 Oferir les hores necessàries d’assistència personal per a un projecte de vida 

independent sense topalls de recursos i sense tenir en compte el grau de dependència, 

ja que actualment en funció del grau de dependència s’assignen més o menys hores 

d’aquest servei. 

 Que existeixin condicions prèvies, i mecanismes que les validin, en relació a les entitats 

que estiguin homologades per fer assistència personal per tal de protegir pràctiques 

que es puguin allunyar de l’assistència personal i que desvirtuï la figura. 

 Donar suport per a la facilitació de fórmules administratives per l'autogestió i la 

contractació de l'assistència personal entre particulars. El sistema d'adjudicació dels 

serveis d'assistència personal ha de garantir que la decisió recaigui en la persona i no 

en els professionals. 

 Vetllar perquè se segueixi la normativa del “El model municipal del Servei d’Assistència 

Personal de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 

Barcelona” i continuar treballant per millorar-la. Així com assegurar la continuïtat del 

comitè tècnic (format per entitats amb experiència i el IMPD) dins el servei per seguir 



treballant en el desplegament de la normativa del servei i garantir processos 

participatius amb les persones amb discapacitat. 

 Crear una borsa de treball conjunta entre les entitats socials que ofereixen el servei 

d’assistència personal, en què es publiquin les demandes dels professionals assistents 

personals. 

 Promoure el coneixement de la figura de l’assistent personal tant des del vessant de 

suport per a les persones amb discapacitat (fent formació a professionals sociosanitaris 

i socials perquè contribueixin a implementació d’aquesta figura) com des del vessant 

d’una nova opció professional (promovent l’ocupació de persones com a assistents 

personals).  

 Treballar per propiciar la coordinació entre l’IMPD amb la Generalitat per tal que es 

desenvolupi la prestació d’assistència personal dins els paràmetres de la convenció 

dels drets de les persones amb discapacitat. 

 Garantir un projecte de trànsit del model institucional al model de vida independent, on 

es pugui acompanyar a la persona en tot allò que necessiti per tal de poder fer-ho 

(acompanyament i informació, habitatge social, assistència personal, ajudes 

tècniques...). 

 Aconseguir el reconeixement de les persones usuàries del servei com a formadores 

dels seus assistents personals, així com el reconeixement de l’experiència dels 

assistents personals com a acreditació de la seva professionalitat. Cal assolir 

l’aprovació de la proposta formativa de com a màxim 50 hores de formació dels 

assistents personals, que defensa el sector de la discapacitat. 

 Promoure que l’IMPD faci incidència política amb la Generalitat de Catalunya perquè el 

decret d’assistència personal s’aprovi amb unes condicions que garanteixin la vida 

independent de les persones.  

 

Dret a l’habitatge accessible i assequible 

 Elaborar una diagnosi del parc públic i privat d'habitatge per millorar el 

coneixement de la seva gestió i grau d'accessibilitat, i mantenir aquestes dades 

actualitzades. Cal tenir una fotografia actual del parc accessible i adaptable tant 

de titularitat pública com privada per poder treballar per millorar les polítiques 

municipals en aquest àmbit.  

 Promoure l’impuls del mercat social d'habitatge i ampliar el parc municipal 

d’habitatges accessibles de lloguer assequible. 

 Augmentar el límit permès d’ingressos que poden tenir les persones amb discapacitat 

per poder accedir al parc públic de l’habitatge en les promocions per a Gent Gran i per 

a menors de 35 anys (considerant el greuge econòmic comparatiu d’aquest col·lectiu). 

 Recuperar per a les persones amb discapacitat el total d’habitatges que en els darrers 

anys estava reservat, per llei, per a aquest col·lectiu i que s’han adjudicat a persones 

sense discapacitat.  

 Impulsar promocions d’habitatge públic municipal amb serveis mancomunats afavorint 

l’accés a projectes de vida independent tal com està sorgint en el mercat privat.  

 Crear una borsa de pisos accessibles per a l’emergència social, específica per a les 

persones amb discapacitat física.  

 Promoure l’accessibilitat dels pisos d’obra nova. 

 Crear i dinamitzar un servei municipal de mediació per acompanyar a les persones amb 

discapacitat i les seves famílies, en els conflictes que habitualment sorgeixen en les 



comunitats de veïns per la necessitat de realitzar obres d’accessibilitat a l'edifici 

d'habitatges.  

 Crear un sistema àgil de permuta de pisos inaccessibles per accessibles (públics i/o 

privats), especialment en persones amb discapacitat física sobrevinguda.  

 Fomentar que les plataformes de difusió de pisos de lloguer i venda informin sobre 

l’accessibilitat dels habitatges.  

 

Dret a l’accessibilitat i la mobilitat 

 Promoure que els informes i dictàmens en referència a normatives 

d’accessibilitat que faci l’IMPD siguin vinculants i d’obligat compliment, i fomentar 

una connexió efectiva de l’IMPD amb les diferents àrees de l’Ajuntament per 

incrementar la seva incidència.  

 Crear un mapa de l’accessibilitat de Barcelona arran dels resultats del Pla 

d’Accessibilitat Universal, per tal d’impulsar solucions amb els recursos econòmics 

disponibles. 

 Millorar l’accessibilitat i la informació sobre l’accessibilitat en tots els espais de la 

ciutat.  

 Vetllar perquè els nous espais de joc infantil que s’estan creant la ciutat siguin 

accessibles.  

 Promoure que els bancs del moviment no siguin només xarxes de préstec de 

material sinó que també facin reparació (i s’ensenyi a reparar) i promoguin la 

creació de productes de suport de baix cost, tot vinculant-se a experiències que ja 

existeixen a la ciutat.   

 Incrementar el suport als petits comerços perquè puguin fer-se accessibles així 

com les campanyes de sensibilització.  

 Que no nomes sigui xarxes de préstec de material, que sigui de reparació (i 
ensenyi a reparar) i de creació de productes de suport de baix cost... Hi ha 
experiències i cal connexió. 

 Implementar un sistema de qualitat del Servei de Transport Especial Porta a Porta, 

treballat amb les persones amb discapacitat.   

 Millorar el servei de taxi adaptat: 

o Garantir la flota de taxis adaptats establerta per llei a la ciutat de Barcelona, 

una llei que no s’està complint. 

o Revisar el procés per demanar un taxi, és a dir, revisar la metodologia que ha 

de seguir una persona amb mobilitat reduïda per demanar un taxi i estudiar 

noves possibilitats i millores: aplicacions per demanar el taxi, ampliació de les 

línies de telèfon, etc. 

o Ampliar la flota de taxis adaptats, com a mínim fins a cobrir el mínim legal del 

5% de taxis adaptats. 

o Pressionar per aconseguir eliminar el suplement il·legal de 14 euros, quan es 

demana un taxi adaptat. 

 

Dret a la igualtat i no discriminació  

 Facilitar i promoure la denúncia de les discriminacions per raó de discapacitat 

que patim les persones que vivim a la ciutat de Barcelona impulsant la creació d’una 

oficina específica a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que pugui 

fer atenció i acompanyament a les persones.  

 Treballar perquè el greuge econòmic comparatiu que afecta les persones amb 

discapacitat pel sobrecost que suposa viure amb una discapacitat (que és d’entre 



17.000 i 44.000 € anuals) es tingui en compte en el disseny de les polítiques 

municipals (taxes municipals, impostos municipals...) perquè es prenguin mesures per 

reduir aquest greuge, que situa a les persones amb discapacitat física i/o orgànica en 

situació de desigualtat d’oportunitats.  

 Impulsar la creació d’una oficina a l’IMPD que pugui concentrar tot els tràmits 

que hem de fer les persones amb discapacitat per tal de facilitar-nos la seva 

realització.  

 

Revisió dels models d’atenció a les persones  

 Vetllar per la reconversió dels actuals serveis d’atenció a les persones amb 

discapacitat per garantir l’acompliment de la Convenció de les Persones amb 

Discapacitat de l’ONU i concretament l’article 19 (Dret a viure de forma independent i a 

ser inclòs en la comunitat). 

 Cal revisar el model residencial per tal que sigui una opció digna per a les 

persones que vulguin viure en residències, apostant per un model en el qual la 

persona resident pugui autogestionar-se i prendre les seves pròpies decisions tant en 

el seu dia a dia, com en el seu projecte de vida, així com participar en les decisions 

sobre la gestió dels centres. Cal garantir la llibertat, la privacitat i la màxima autonomia 

de les persones. És necessari també revisar el model de copagament i ampliar l’oferta 

de places en cada barri.   

 S’ha de promoure la reconversió dels serveis d’atenció domiciliària municipals 

que s’escaiguin en serveis d’assistència personal, per promoure la vida 

independent.  

 Cal impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les 

persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida. 

 Promoure la coordinació i interlocució de l’IMPD amb el Consorci de Serveis 

Socials de Barcelona. 

 

Dret a la salut 

 Assegurar que tots els programes de salut comunitària que s’estan impulsant tenen 

incorporades i contemplen les persones amb discapacitat.  

 Impulsar un programa de salut comunitària que tingui en compte la soledat no 

desitjada en les persones amb discapacitat i que asseguri l’activitat física regular i 

continuada, i l’ergonomia de les activitats bàsiques de la vida diària.  

 Integrar la perspectiva de la discapacitat en els plans de salut de la ciutat que ja 

estan en marxa amb professionals que entenguin les necessitats de les persones amb 

discapacitat i garantir un punt de suport de referència a cada barri de la ciutat. 

 Promoure la millora de l’accessibilitat dels equipaments sanitaris de Barcelona (ja 

siguin l’accés a les instal·lacions com l’accessibilitat de l’equipament –lliteres, 

bàscules...-) . 

 Garantir l’accés a les persones amb discapacitat a serveis d’odontologia, 

podologia i fisioteràpia (als que tenim dificultat per accedir degut el greuge econòmic 

comparatiu que patim).  

 Garantir un suport psicològic a totes aquelles persones amb malalties degeneratives 

que passen per un procés de dol constant a mesura que avança la seva malaltia. 

 Millorar la informació perquè les persones amb discapacitat puguin conèixer tots els 

serveis i programes de salut que existeixen.   

 



Dret a l’educació 

 Implementar un Pla Estratègic d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola 

inclusiva i desplegar el Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu, a Barcelona ciutat, així com crear una Comissió de 

Suport a l’Escola Inclusiva que executi l’esmentat Pla.  

 Incrementar els suports necessaris a l’escola per garantir l’escola inclusiva, 

garantint el servei personal vetllador, infermera escolar, activitats extraescolars 

inclusives...  

 Definir i difondre el model de CEEPSIR (centres proveïdors de serveis i recursos) i 

planificar-ne el seu desplegament a la ciutat de Barcelona.  

 Garantir l’accessibilitat física a tots els centres educatius.   

 Destinar pressupost per tal d’exercir el dret a la inclusió d’alumnes amb 

necessitats educatives especials en l’activitat del temps de migdia, en les activitats 

extraescolars i en els casals d’estiu.  

 Promoure la coordinació de l’IMPD amb l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona), que és el responsable de les escoles bressol municipals per saber com és 

la gestió d’aquests centres i si promouen la inclusió; així com la coordinació amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona.  

 Promoure que els docents rebin formació en atenció a la diversitat (tant en els 

estudis previs com formació contínua quan ja exerceixen) per millorar la inclusió a 

l’aula.  

 

Dret al treball i l’ocupació 

 Promoure la millora de les polítiques públiques per impulsar l’ocupació de les 

persones amb discapacitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés i en el lloc de feina.  

 Fomentar els ajuts a les empreses per a la contractació de persones amb 

discapacitat.  

 Fomentar i sensibilitzar sobre la contractació de les persones amb discapacitat, 

més enllà de l’obligatorietat de la llei en les empreses de Barcelona. 

 Analitzar el grau de compliment de la quota legal de reserva d'ocupació a 

l’Ajuntament de Barcelona i compromís per aconseguir-la en el transcurs del 

mandat.  

 Implementar plans d’ocupació en tots els departaments de l’Ajuntament de 

Barcelona, perquè aquesta administració contracti a persones amb discapacitat 

en tots els seus departaments i no només a l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat. 

 Incloure d'ofici en tots els plecs de contractació pública clàusules socials que 

afavoreixin a les empreses licitadores que facin esforços de responsabilitat legal i social 

contractant persones amb discapacitat en feines de qualitat i més enllà de les seves 

obligacions legals.  

 Que Barcelona Activa promogui la formació i el foment de l’ocupació de les 

persones amb discapacitat.  

 

Dret a la participació en la vida cultural, les activitats 

recreatives, l'esplai i l'esport 

 Garantir l’accessibilitat física dels centres esportius de Barcelona, promoure que 

ofereixin activitats adequades per a les persones amb discapacitat i implementar 



bonificacions econòmiques per a aquest col·lectiu, millorant així l’accessibilitat i 

l’assequibilitat de la pràctica esportiva.   

 Millorar l’accessibilitat dels equipaments culturals municipals i implementar 

bonificacions per facilitar l’accés a l’activitat cultural al col·lectiu.  

 Implementar programes d’actuació comunitària per a persones amb discapacitat 

amb activitats adaptades per al col·lectiu per fomentar la pràctica de l’activitat 

física, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).  

 Reformular el programa Apropa cultura per alinear-lo amb el que marca la 

Convenció de l’ONU.  

 Promoure la participació de les persones amb discapacitat en la planificació de la 

temporada de platges a Barcelona i del servei de suport al bany, i ampliar i 

millorar el servei.  

 

Dret a la igualtat de gènere 

 Promoure que la perspectiva de gènere, amb mirada interseccional, sigui tinguda 

en compte de forma transversal en totes les accions i decisions preses des de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i des de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 Promoure que el Pla d’Igualtat del propi Ajuntament de Barcelona incorpori la 

mirada interseccional i contempli els conceptes de dona i discapacitat perquè les 

persones treballadores que tinguin discapacitat o aquelles que tinguin fills/es amb 

discapacitat puguin disposar de mesures de conciliació específiques. 

 Fomentar que les dones amb discapacitat siguin contemplades també com a 

dones, és a dir, que els indicadors de discapacitat contemplin també el gènere.  

 Defensar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, ja tinguin discapacitat o no. 

 

 

 

 

 


