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La LADD som una associació en defensa dels drets de les persones amb 

Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament .  El nostre objecte és vetllar 

perquè es respectin, no es vulnerin i es promoguin els drets de les persones 

amb discapacitat Intel·lectual i del desenvolupament, així com que puguin 

exercir els seus drets sense cap limitació i millorar la seva qualitat de vida, 

sempre dins l’entorn comunitari general i no segregat que emanen de la 

Convenció de les Nacions Unides, així com tots els altres aspectes que afectin 

els seus drets individuals i universals. 

 

Tenim com a valors principals de la nostra acció la independència respecte de 

les administracions, la justícia i la inclusió de les persones amb discapacitat 

Intel·lectual i del desenvolupament. La LADD vol aportar la veu de moltes 

famílies i del propi col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, sovint 

oblidades a les taules de diàleg. Volem contribuir a donar la nostra visió sobre 

les Bases que s’han exposat de forma pública i que detallem a continuació: 

 

 
 

OBSERVACIONS DE CARÀCTER GENERAL  

 

 

1) El text d’aquestes bases sembla pressuposar la incapacitat com a 

sobrevinguda. Seria convenient introduir el supòsit d’ incapacitat congènita 

(persones amb discapacitat intel·lectual severa, per exemple) per evitar una 

regulació que no s’ajusti a les circumstàncies d’aquest col·lectiu. 

2) Les Bases no atorguen cap paper a les famílies malgrat que sovint seran qui 

prestarà el suport informal i en patirà el desgast personal. Entenem que hi hagi 

salvaguardes per evitar eventuals abusos o conflictes d’interès, però no sembla 

raonable poc menys que fer-les desaparèixer de les Bases. Així mateix tampoc 

no s’esmenta en cap cas la participació dels col·lectius afectats per la llei, tal 

com seria coherent en una norma que pretén donar mes autonomia que 

protecció. 

3) Lamentem que aquestes Bases no s’hagin elaborat també en LECTURA FÀCIL 

per facilitar la comprensió i la inclusió de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. De cara a les properes fases d’elaboració d’aquesta normativa, el 

que sigui motiu d’ explicació, es faci també en LECTURA FÀCIL, així com el 

compromís d’elaboració de qualsevol normativa que afecti al col·lectiu de 

discapacitat intel·lectual, també en LECTURA FÀCIL. 

4) Finalment, volem esmentar la necessitat de trobar un equilibri entre l’autonomia 

i capacitat de decisió de la persona afectada i l’atenuació de la responsabilitat 

jurídica, fins i tot penals, dels seus actes. 
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OBSERVACIONS A LES BASES CONCRETES: 

 

 
Base 4ª Voluntarietat: Introduir la possibilitat d’instar el suport per part de les famílies, 

almenys en el cas d’incapacitat no sobrevinguda. El darrer paràgraf d’aquesta base 

quedaria amb la següent redacció:  

 

1) Quan malgrat haver l’esforç necessari atès el cas concret no sigui possible 

conèixer la voluntat i les preferències de la persona, i en els casos d’incapacitat 

no sobrevinguda, el suport que sigui adient es pot instar a través dels familiars 

de primer grau de la persona interessada, amb supervisió de l’autoritat 

competent; o directament a través de l’autoritat competent. El suport en aquest 

cas...... 
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La majoria del suport informal es fa en el si de les famílies i sovint comporta uns alts 

costos personals. Proposem afegir la necessitat de donar suport a aquestes famílies: 

 

Cal ampliar els tipus de suport existents, assegurar la disponibilitat dels recursos 

adequats per a prestar el suport en l’àmbit familiar, donar més...... 

 

 

Per altra banda, el suport comunitari resulta molt convenient per a una adequada 

integració de la persona amb discapacitat, però sovint es redueix a un mer recurs 

retòric sense contingut pràctic. A més, el suport comunitari no és només una tasca de 

l’administració, sinó que ha d’implicar a tota la societat: cal definir que és i quines són 

les seves funcions. Per aquest motiu proposem la introducció d’una fórmula 

(possiblement a través d’una disposició addicional) que estableixi la obligatorietat de 

la seva promoció efectiva, del seu seguiment i de l’avaluació periòdica del seu grau 

d’implementació social: 

 

En el termini de 6 mesos, a partir de l’aprovació d’aquesta llei, es determinarà per part 

de l’ens responsable de la promoció del suport comunitari el conjunt d’objectius, 

accions i elements d’avaluació periòdica que permetin conèixer objectivament el grau 

d’efectivitat aconseguit, i el grau de coneixement i implicació dels col·lectius 

involucrats en aquest tipus de suport.  
 

 

 

 

 
Eliminar la paraula  “excepcionalment”. Serà la via habitual en els casos de persones 

amb discapacitat intel·lectual severa. 
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Obligatorietat de crear aquest ens i amb participació de les entitats de defensa dels 

drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

Les queixes sobre els funcionaments dels suports i de l’assessorament a la persona 

concernida s’adreçaran a un ens encarregat específicament per aquesta funció. Els 

representants del col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual,  així com 

dels seus familiars i les entitats de defensa dels drets de les persones amb discapacitat 

formaran part dels òrgans consultius d’aquest ens. 

 
 

 

 

Esperem que aquestes reflexions i consideracions puguin tenir viabilitat en la 

següent fase de l’ elaboració de normativa. Igualment estarem amatents –com 

la resta d’ entitats i col·lectius- perquè es recullin en la normativa amb l’únic 

criteri de respectar i promoure els drets de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i del desenvolupament. 

 

 

Barcelona a 14 d’octubre de 2020. 

 

 

Junta LADD 


