
 
Desenvolupament i fonamentació jurídica de la proposta 
“Desenvolupar i concretar la manera d'implementar els sistemes de 
suports informals i comunitaris”. 

Resum proposta: La Base 6 hauria d'establir que no es poden imposar 
limitacions als suports informals i comunitaris. Per exemple, en una visita 
forense. I s'haurien de precisar i reconèixer alguns exemples possibles 
existents, com els grups de suport mutu. 

Exposició de motius: Només es dedica una base, la Sisena, a la descripció 
dels suports informals. Entenem que aquests són més adequats per la seva 
dinàmica i flexibilitat a el dret de la persona a viure de forma independent i 
de forma integrada en la seva comunitat. En les Observacions finals sobre els 
informes periòdics segon i tercer combinats d'Espanya de el Comitè de Drets 
de Persones amb Discapacitat CRPD / C / ESP / CO / 2-3, de 13 de maig de 
2019 així ho indica advocant a més per la desinstitucionalització dels recursos 
de suport, "38. En relació amb la seva observació general núm. 5 (2017) 
sobre el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat, el 
Comitè recomana a l'Estat part que, en consulta amb les organitzacions de 
persones amb discapacitat: a) Reconegui en la seva legislació el dret a 
l'assistència personal, de manera que es garanteixi el dret de totes les 
persones amb discapacitat a l'assistència personal, amb criteris 
individualitzats perquè puguin viure de forma independent en la comunitat i 
tenir accés a una àmplia gamma de sistemes de suport humà dirigits per 
l'interessat o l’ "usuari" i a l'autogestió de la prestació dels serveis; 

b) Suspengui la utilització de fons públics en la construcció d'institucions 
residencials per a persones amb discapacitat i inverteixi en sistemes de vida 
independent en la comunitat i en tots els serveis generals, per tal que aquests 
sistemes siguin inclusius, garantint que siguin accessibles per a totes les 
persones amb discapacitat i estiguin a l'abast d'aquestes, amb la intenció de 
facilitar la seva inclusió i participació en totes les esferes de la vida; 

c) Dissenyi, aprovi i porti a la pràctica una estratègia integral de 
desinstitucionalització i estableixi salvaguardes per garantir el dret a viure de 
forma independent i a ser inclòs en la comunitat en totes les regions, 
destinant els recursos dedicats a l'internament als serveis prestats a la 
comunitat, i augmentant el suport pressupostari per a les persones amb 
discapacitat per tal que puguin accedir als serveis, inclosa l'assistència 
personal, en igualtat de condicions amb les altres persones. " 
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