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BLOQUE 2: DEREITOS SOCIAIS 

DIVERSIDADE FUNCIONAL
Dende EQUO Galicia queremos fomentar un modelo de sociedade na que non se discrimine ás persoas por mor
das súas capacidades corporais

Establecer programas de tránsito da institucionalización de persoas con diversidade funcional cara a modelos 
baseados no dereito a vivir de forma independente.
De tal forma, iniciaremos os trámites para a redacción dunha lei para a Vida Independente para as persoas con 
diversidade funcional desvinculada da chamada Lei de Dependencia e capaz de contribuír a afrontar os retos 
demográficos inmediatos.

Todas as medidas aportadas son necesarias e xustas, sobre todo para os que aínda non poden vivir de acordo 
aos estándares dos seus concidadáns por causa do seu funcionamento corporal e a escasa acción inclusiva na 
nosa comunidade. De facerse efectivas, aportarían graos de liberdade, igualdade, pluralidade e calidade 
democrática ás persoas que o precisan e esperan con urxencia.

En base a estes principios, propoñemos:

• Implantación dun Sistema galego de asistencia persoal para a Vida Independente conforme ao Artigo 19
da Convención da ONU e guiada pola Observación Xeral nº 5 do Comité dos Dereitos das Persoas con 
Discapacidade, dando cumprimento ás dúas PNL aprobadas polo Parlamento de Galicia. 

• Posta en marcha dun programa piloto de asistencia persoal de tránsito dende o actual modelo de 
dependencia ao modelo de Vida Independente determinado pola Convención. 

• Eliminación dos copagamentos nos servizos e prestacións de apoio á autonomía individual vixentes que 
soamente implican axuda persoal. 

• Establecer un recurso de verificación de transposición efectiva e práctica da Convención Internacional 
sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade (ONU 2006) ligado á Oficina do Valedor do Pobo. 

• Creación dunha autoridade central autonómica responsábel de axilizar o desenvolvemento da RDLeg 
1/2013 do 29 de Novembro, Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a
súa inclusión social, e supervisar o seu cumprimento, coa fin de mellorar os medios dispoñibles, e a súa 
accesibilidade e seguridade. 

• Fomentar a aplicación efectiva dos principios de deseño universal en todas as etapas de planificación de
infraestruturas do goberno galego e establecer unha Axencia autonómica da Accesibilidade Universal 
encargada de fiscalizar eficazmente e garantir o cumprimento íntegro do Artigo 9 da Convención de 
Nacións Unidas de 2006 en todos os ámbitos da vida comunitaria para garantir a accesibilidade 
universal nas infraestruturas existentes e futuras. 

• Programas de eliminación de barreiras arquitectónicas e do transporte (con especial intensidade no 
ámbito rural) e da comunicación conforme ao espírito da Convención e o RDLex 1/2013 do 29 de 
Novembro con prazos improrrogables de implementación, incluíndo recursos sancionadores eficaces 
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(por tratarse de cuestións que afectan o exercicio de Dereitos Humanos básicos: deambular libremente,
comunicarse, acceso ao o medio…). 

• Promoción dun programa de investigación sobre estratexias e programas eficaces que garantan a 
inclusión plena nos ciclos educativos de primaria e secundaria de persoas con diversidade funcional. 

• Creación de centros de referencia e desenvolvemento dun modelo autonómico pro-inclusión. 
• Creación dun programa universitario dirixido a aumentar as taxas de participación de persoas con 

diversidade funcional na educación superior. 

• Programa de medidas de sensibilización e a transmisión de valores para loitar contra o estigma cultural 
da diversidade funcional, así como a discriminación e toda forma de violencia que incide 
especialmente nas mulleres e as nenas con diversidade funcional. 

• Lexislar acorde a políticas que recoñezan que as accións que violan o dereito á integridade psíquica e 
corporal de mulleres e homes con diversidade funcional, incluíndo os tratamentos psiquiátricos, a 
institucionalización forzosa ou a esterilización non consentida, deben ser considerados actos de 
violencia como o acoso sexual, o denominado “bullying”, etc., delitos todos eles que non revisten igual 
condena ou tratamento social e mediático no caso das persoas con diversidade funcional. 

• Introdución dun modelo multidisciplinar centrado nas necesidades das persoas e na relación destas co

seu contexto social. Recoñecemento de profesionais de enfermería e traballo social con especialización

nesta área así como da psicoloxía. 

• Crear unha  carteira de  servizos de  rehabilitación,  intervención  familiar,  acompañamento integral  e

asistencia  persoal. Promover  tanto  a  coordinación  entre  programas  existentes  en  distintas

administracións como a xeración dunha rede social comunitaria vinculada á rede sanitaria que favoreza

unha  maior autonomía das usuarias e complete  a asistencia sanitaria ofertada, priorizando solucións

que permitan aos usuarios un proceso de recuperación dentro da súa propia comunidade.

• Política de defensa dos dereitos humanos. Apoiar e financiar a práctica de estratexias que incrementen

a  autonomía  das  persoas  con  trastornos  mentais  con  necesidades  de  apoio,  así  como  facilitar  a

formación de Grupos de Autoaxuda e outras medidas orientadas a promover a recuperación persoal

• Elaborar un Plan de prevención da xudicialización dos trastornos mentais. Coordinar e facilitar o apoio e

asistencia  xurídica e  o acceso  á xustiza,  minimizando  la  xudicialización progresiva  dos  cidadáns

afectados por trastorno mental. Establecemento dun plan específico de atención  ás  persoas que se

encontran en institucións penitenciarias e padecen un trastorno mental.
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