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La satisfacció de les necessitats de les persones amb 
discapacitat, la promoció dels beneficis que els puguin 
aportar els avenços biotecnològics i la seva 
consideració social en condicions d’igualtat és una 
qüestió que no és aliena a la bioètica.

A fi d’aprofundir en aquests necessitats i prenent com a 
referència la Declaració Universal sobre Bioètica i 
Drets Humans de la UNESCO, aquest document 
reflexiona sobre els següents punts:

CONTEXT

DOCUMENT SOBRE BIOÈTICA I DISCAPACITAT

María Casado i Antoni Vilà (coordinadors)

RECOMANACIONS

• Analitzar la terminologia
actual de persona amb
discapacitat

• Millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat

• Contribuir a la promoció de 
polítiques, programes i normes 
que permetin combatre
eficaçment les iniquitats, les 
exclusions i les discriminacions
actuals
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• Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO
• Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU

Cercar  referents  a l’abordar qüestions bioètiques vinculades a la discapacitat

• Consensuant, a escala internacional, una nova denominació positiva que canviï la lògica de la capacitat per la cultura de la 
diversitat. 

Revisar els termes actuals de discapacitat i persona amb discapacitat

• Les persones i les institucions tutelars, així com les associacions de persones discapacitades, tenen sempre un rol de suport i no 
de substitució dels drets personals dels afectats

Tenir en compte que el titular de drets és sempre la persona

• Convé fer anàlisis diferenciades i personalitzades de les situacions i les problemàtiques específiques

Convé no generalitzar al referir-se a les persones amb discapacitat com un conjunt
uniforme

• Respectant l’autonomia, el consentiment, la privacitat i confidencialitat, el respecte a la diversitat, entre d’altres

Cal que la recerca continuï avançant a partir dels principis que estableix la Declaració

L’autonomia personal ha d’incloure el dret a viure de forma independent i no
institucionalitzada, i a no ser exclòs de la comunitat

En l’exercici del dret a la sexualitat, cal remoure els obstacles amb què, a la pràctica, les
persones amb discapacitat es topen

Els comitès de bioètica han d’incloure el tractament de la discapacitat com a prioritat

@bioeticaidret http://www.bioeticayderecho.ub.edu obd.ub@ub.edu

Canvis terminològics i evolució conceptual  

Situació de les persones amb discapacitat des del 
punt de vista de la bioètica


