
Presentació: 
 
Guia pràctica per a la defensa 
dels drets de les persones 
amb discapacitat física 
Una guia per conèixer els nostres drets i defensar-los 
 
Empodera’t – Informa’t – Actua! 



Continguts: 
 
1. Els drets: del coneixement a la defensa 
2. La Convenció Internacional sobre els  Drets de les 
Persones amb Discapacitat 
3. Igualtat i No discriminació: principis bàsics 
4. Estratègia a seguir quan un dret ha estat vulnerat 
5. Organismes on pots assessorar-te i/o denunciar la 
vulneració d’un dret 
6. Principal legislació  
7. Model d’escrit de denúncia 
  



 
1. Els drets: del coneixement a la 
defensa 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ La concepció de la discapacitat des d’un model de dret 
ᐅ Els passos bàsics per exercir els teus drets 
 
 
 
  



 
2. La Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb 
Discapacitat 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ La importància de la Convenció 
ᐅ Els principis generals que la regeixen 
ᐅ Les obligacions dels estats que la ratifiquen 
 
 
 
  



 
3. Igualtat i No discriminació: 
principis bàsics 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ Què entenem per discriminació   
ᐅ La defensa de la igualtat i la no discriminació (exemples pràctics)   
 
 
 
 
 
  



 
4. Estratègia a seguir quan un dret ha 
estat vulnerat 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ 7 passos a seguir quan vols denunciar la vulneració d’un dret 
ᐅ L’assistència jurídica gratuïta 
ᐅ La mediació 
 
 
 
 
  



 
5. Organismes on pots assessorar-te 
i/o denunciar la vulneració d’un dret 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ Organismes específics en matèria de vulneració de drets 
ᐅ Organismes especialitzats en diferents drets 
ᐅ Organismes especialitzats en matèria jurídica 
ᐅ Organismes especialitzats en mitjans de comunicació 
ᐅ Entitats que treballen en l’àmbit de la discapacitat física 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
6. Principal legislació 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ Legislació marc 
ᐅ Legislació referent a l’àmbit de la discapacitat 
ᐅ Legislació per àmbits 
 
 
 
 
  



 
7. Model d’escrit de denúncia 
 
Què trobareu?: 
 
ᐅ  Exemple de model que pots utilitzar per denunciar la vulneració d’un dret 
 
 
 
  



Gràcies per la vostra atenció! 
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