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COCEMFE Catalunya impulsa el Curs 

d'Accessibilitat Universal en l'Administració 

pública. 

 COCEMFE Catalunya impulsa la formació en Accessibilitat Universal per 

a tots els professionals de les seves entitats, ampliant als tècnics i les 

tècniques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 Aquest projecte neix de l'alineament estretament vinculat amb les 

directrius de l'Accessibilitat Universal que impulsa COCEMFE. 

 

 Finançat a través del 0,7% de l'IRPF gestionat per COCEMFE i pel 

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, aquest projecte és 

possible gràcies a les persones que marquen la X Solidària en la seva 

declaració de la renda. 

 

(Barcelona, 10 de desembre de 2020) 

 

COCEMFE Catalunya impulsa el Curs d’Accessibilitat Universal en l’Administració Pública per 

a formar per a formar al personal tècnic de les entitats del Tercer Sector per a adreçar 

l'estratègia de ‘disseny per a tots i totes’. 

Aquesta acció està en línia amb la visió de COCEMFE Catalunya, fermament encaminada en 

la defensa de l'Accessibilitat Universal com l'estratègia i la concepció que engloba tota 

condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els 

objectes o instruments, eines i dispositius, per a ser comprensibles, accessible, utilitzables i 

practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més 

autònoma i natural possible. 

En col·laboració amb COCEMFE Nacional, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, 

i amb el suport de l'entitat federada de COCEMFE Catalunya, Natura i Salut, es pretén 

ampliar el curs cap a totes les persones tècniques de COCEMFE Catalunya, com també per 

a tot l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La sessió inaugural, programada per al dia 15 de desembre i organitzada amb la participació 

del delegat de COCEMFE i de l'equip de COCEMFE Catalunya, així com de l'entitat federada 

Natura i Salut, donarà a conèixer els  principis centrals del curs, els seus continguts i sobretot 

l'estructuració d'aquest. 
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La importància d'aquesta formació radica en el fet que permet comprendre i conèixer els 

conceptes bàsics d'accessibilitat i discapacitat, identificar els principis del Disseny Universal, 

descobrir l'aplicació de l'accessibilitat en les noves tecnologies, endinsar-se a analitzar la 

situació actual de la discapacitat a Espanya i sobretot, aprendre sobre el Dret a l'Autonomia 

Personal i saber aplicar la normativa i marc legal, així com les competències municipals 

sobre l’Accessibilitat i els ODS. 

Aquest projecte, recolzat per la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física 

i Orgànica (COCEMFE) i pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, es va aconseguir 

executar-ho gràcies a una subvenció procedent del 0,7% de l'IRPF. 

La Confederació gestiona aquesta subvenció per al finançament dels projectes prioritaris de 

les seves entitats membres, proporcionant-los assessorament i realitzant un seguiment 

detallat durant tot el procés. En aquest cas, el projecte s'emmarca en el Programa 

de COCEMFE d'Intercanvi de Bones Pràctiques. 

Projectes com aquest es desenvolupen gràcies a la solidaritat de les persones contribuents 

que cada any marquen en la seva declaració de la renda la casella d'Activitats d'Interès 

general considerades d'interès social, la X Solidària. 

 

 

 


