
Desenvolupament i fonamentació jurídica de la proposta: Incloure 
altres eixos de discriminació múltiple, no només aquells relacionats 
amb l'orientació sexual o la identitat de gènere. 
 
Resum proposta: La proposta de reforma esmenta, com a eixos de 
discriminació afegits, l'orientació sexual i la identitat de gènere. Considerem 
necessari reconèixer també altres eixos, com l'origen ètnic, la racialització, la 
religió, la classe social o l'edat, ja que aquests poden determinar formes 
particulars d'experimentar les barreres psicosocials que generen la situació 
de discapacitat psicosocial (i, per tant , requerir d'ajustaments raonables 
també particulars). 
 

Exposició de motius: 

A l'ésser "psicosocials", les barreres que generen la situació de discapacitat 
psicosocial poden estar presents a causa de l'existència de diferents elements 
d'exposició a la discriminació, a part de el fet de tenir un diagnòstic de 
trastorn mental. En les seves observacions als Principis i obligacions generals 
(referents als articles 1 a 4 de la CDPD), emesos al maig de 2019 pel Comitè 
de Drets de Persones amb Discapacitat a propòsit de l'informe presentat per 
l'Estat Espanyol sobre l'aplicació de la CDPD, s'indica: Preocupa al Comitè que 
no es reconegui i prohibeixi explícitament la discriminació múltiple i 
interseccional per motius de discapacitat, sexe, edat, ètnia, identitat de 
gènere, orientació sexual i qualsevol altra condició, en tots els àmbits de la 
vida. En línia amb això, en l'Observació No. 9 assenyala: El Comitè recomana 
a l'Estat part que es remeti a la seva observació general núm. 6 (2018) sobre 
la igualtat i la no discriminació i a les metes 10.2 i 10.3 dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, revisi la seva legislació, polítiques i estratègies 
de lluita contra la discriminació, inclosa la Llei d'Igualtat, s'adhereixi a la 
Convenció i reconegui i prohibeixi explícitament la discriminació múltiple i 
interseccional per motius de discapacitat, sexe, edat, ètnia, identitat de 
gènere, orientació sexual i qualsevol altra condició en tots els àmbits de la 
vida. Per aquest motiu considerem obligatori reconèixer explícitament altres 
eixos de discriminació. 
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