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Serveis i infraestructures turístiques accessibles per a tothom, 
atesos per persones entrenades per a tractar a tots els turistes segons les 
seves expectatives i necessitats.

Una societat receptora de turisme que puga comprendre i 
conèixer els beneficis que la activitat turística pot aportar a la economia 
local, sempre des de el respecte i la sostenibilitat. Una comunitat que 
dona la benvinguda de forma hospitalària a tots els turistes.

Destinacions turístiques que fonamenten les seves es-
tratègies i productes turístics en el compliment de criteris d’accessibi-
litat, sostenibles i de transparència d’informació. Destinacions turístiques 
en les que els vehicles no contaminen, el transport col·lectiu funciona 
molt bé i es accessible; les instal·lacions i serveis turístics consumeixen 
energies renovables i funcionen amb criteris ecològics; la informació per 
a la visita es accessible i veraç. Es a dir, una destinació turística intel·ligent.

ET CONVIDEM A IMAGINAR
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Tecnologia que facilita a totes les persones l’accés al 
conjunt dels serveis i infraestructures i que està dissenyada per a fer 
accessible l’experiència turística des de l’origen.

Productes turístics dissenyats per a atraure a persones amb 
distintes necessitats, joves o majors.

Xiquets i joves creixent en una societat en la que els valors 
associats a la vellesa i la diferencia son positius, una societat en la que 
s’intercanvia energia per experiència de forma empàtica. Una societat 
en la que tots i cadascun dels seus membres tenen el dret i la capacitat 
d’aportar els seus coneixements per a crear un entorn de convivència 
més inclusiu.

Administracions que garantien la cooperació entre els 
agents implicats en l’activitat turística per a fer-la accessible i sostenible, 
es a dir, governança i col·laboració públic-privada per a fer possible un 
turisme per a totes les persones.

ET CONVIDEM A IMAGINAR
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IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURISTICA INCORPORA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’aconsegueixen trencar alguns falsos mites 
com que les persones amb discapacitat són 
més cares, alentisquen el ritme de treball o 
no poden treballar tan dur. Per fi, es com-
prèn que ningú es perfecte, i que tot el món 
té algun tipus de limitació per a desenvolu-
par determinades places de treball.

Es contribueix a l’aprofitament de tot el 
talent, el coneixement i el potencial humà 
d’una part de la societat a la que, a menut 
se li ofereixen poques oportunitats per a 
demostrar el seu valor.

Els empleats, clients i proveïdors reco-
neixen la inclusió de les persones amb dis-
capacitat com un component essencial de 
la Responsabilitat Social Corporativa que 
contribueix a la prosperitat de la societat 
minimitzant els costos sanitaris i assisten-
cials per a assegurar el futur professional 
de persones en risc d’exclusió.

01 02 03
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Els clients perceben una major qualitat del 
servei gracies a l’empatia que senten per les 
persones amb discapacitat que les atenen, 
que augmenta la seua fidelitat a l’empresa i 
millora la imatge de la marca.

Les empreses descobreixen que les adap-
tacions dels llocs de treball no sempre 
suposen grans inversions i que els costos 
queden compensats pels beneficis.

S’obtenen beneficis fiscals, ajudes, subven-
cions i suport financer i logístic necessari 
per a la incorporació laboral de les perso-
nes amb discapacitat. 

Els empleats es senten més motivats per a 
atendre als clients amb necessitats especials, 
ja que aprenen dels seus companys amb 
discapacitat i empatitzen amb ells.

Les ventes s’incrementen ja que més turistes 
amb discapacitat, les seves famílies i amis-
tats amb discapacitat, perquè la empresa 
promou i comunica la diversitat en equips 
de treball.

Es produeix una millora del clima laboral, 
la col·laboració i el compromís dels em-
pleats amb l’empresa i la societat, que aca-
ba repercutint en una major productivitat i 
en una major capacitat d’innovació.

IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURÍSTICA INCORPORA
PERSONES AMB DISCAPACITAT
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LES EMPRESES I ADMINISTRACIONS
QUÉ PODEN FER PER A FACILITAR L’EMPLEABILITAT DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT? 

Analitzar les competències requerides 
per a cada plaça de treball i identificar 
quins treballs poden tindre alguna limita-
ció per a cada tipus de discapacitat i així, 
decidir la forma de fer-los més accessibles.

Adaptar el lloc de treball i el seu entorn, 
pensant no sols amb les adaptacions físi-
ques, però en qualsevol tipus d’adaptació 
que millore l’accessibilitat i el acompli-
ment de les persones amb discapacitat.

Col·laborar amb les entitats involucra-
des en la integració de les persones 
amb discapacitat, que amb el seu co-
neixement expert poden ajudar a les 
PIMES a desenvolupar correctament les 
tasques anteriors.

En un entorn competitiu que exigeix a 
l’empleat flexibilitat i multitasca, les 
persones amb discapacitat poden tindre 
complicacions per a l’adaptació imme-
diata, pel que deuen millorar la poli-
valència a través d’una adequada plani-
ficació i organització del treball diari.

01
Relacionat amb la plaça de 
treball, les empreses han de:
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El desenvolupament de plans d’atenció 
a la diversitat que permeten la incorpo-
ració de distints col·lectius en risc d’ex-
clusió social.

La conscienciació de les PIMES. Aques-
tes empreses representen més del 90% 
del total d’empreses, pel que tenen un 
gran potencial per a generar ocupació 
a persones amb discapacitat. Moltes de 
elles tenen la voluntat, però no ho fan 
per desconeixement.

Els programes de practiques son una 
oportunitat excel·lent per a donar a 
conèixer a les persones amb discapaci-
tat a les empreses i conscienciar-les de 
la necessitat de contribuir a la seva in-
serció en el mercat de treball.

Els plans d’acollida deuen ajudar a la in-
corporació de persones amb discapacitat 
oferint orientació, formació i seguiment; 
el que contribuirà a detectar possibles 
problemes d’integració.

Que les entitats d’integració de perso-
nes amb discapacitat puguen contribuir 
al disseny de polítiques de contractació 
i difondre les seves ofertes a través d’as-
sociacions empresarials i altres mitjos 
que puguen arribar a les PIMES.

En definitiva, amb la formació 
adequada s’aconseguirà que, 
encara que no tenen l’obligació 
legal de fer-ho, les empreses 
més xicotetes també incorporen 
a persones amb discapacitat a 
les seves plantilles amb garan-
ties de que el procés siga exitós i 
beneficiós per a totes les parts.

02
Per a facilitar la contractació, 
es necessari:
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La formació dels nous empleats deu ser 
un pilar, abans de la incorporació i men-
tre es desenvolupa el treball amb la fi-
nalitat de millorar el seu acompliment.

Les persones amb discapacitat han de 
ser susceptibles de ser promocionades 
igual que qualsevol altre empleat o em-
pleada, així cal considerar-ho als plans 
de promoció.

L’avaluació del personal deu permetre 
reflexionar sobre el grau de desenvolu-
pament de competències que té l’em-
pleat en cada moment, amb l’objectiu 
de comparar-ho amb els requeriments 
necessaris i poder fixar un pla persona-
litzat per a aconseguir-los.

03
En relació al desenvolupament 
de personal, les empreses
deuen tindre en compte que:
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L’objectiu de les empreses turísti-
ques serà implantar polítiques de 
diversitat i inclusió, amb l’objec-
tiu de que la discapacitat passe a 
un segon pla i es valore a les per-
sones pel seu talent i potencial, 
i no en funció de les limitacions 
que un determinat lloc de treball 
pot suposar si no està correcta-
ment adaptat.

Millores en la comunicació que afavo-
reixin un entorn inclusiu.

Anàlisi dels problemes de transport al 
centre de treball de les persones amb 
discapacitat i fixació d’estratègies quan 
siga un inconvenient per la localització 
o pel horari.

Compliment del contracte en termes 
d’hores i funcions del treball.

Lideratge constructiu, inclusiu i no dis-
criminador per part de les persones res-
ponsables dels equips.

Construcció d’un clima de treball positiu 
i que tinga en compte les necessitats i 
capacitats de totes les persones.

No discriminació salarial per discapacitat.

Comprar productor o subcontractar ser-
veis a empreses que contracten perso-
nes amb discapacitat.

Preparació del personal de RRHH de 
l’empresa en tots els temes anteriors per 
a poder oferir una atenció especialitza-
da en estos aspectes.

04
Altres pautes per a millorar 
la incorporació de persones 
amb discapacitat i gestionar 
millor els recursos humans 
en l’empresa turística:
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LA CONTRATACIÓ
DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
I LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA

Per a convertir-nos en un destí responsable, 
sostenible i inclusiu amb turistes que respec-
ten i mostren interès per la diversitat cultu-
ral, les tradicions i el patrimoni natural del 
lloc al que viatge, cal atraure a un viatger 
que es pregunta per les condicions laborals 
de qui els atenen.

Les accions voluntàries de Responsabilitat Social per a la 
inclusió laboral de persones amb discapacitat son el camí 
per a potenciar canvis que responguen a valors i principis 
d’integració (el compliment de la norma no es suficient). 
Visibilitzar eixes accions millora la reputació del destí 
com a Destí de Qualitat (Humana).

Les Condicions Laborals Dignes for-
men part de la Qualitat del Destí.

Entre eixes condicions, es troben les re-
lacionades amb el Salari, la Jornada, 
o el Rendiment Exigit; i també amb la 
Igualtat i la Inclusió.

La Integració de persones amb disca-
pacitat entre els empleats d’un sector 
es una prova de la seva capacitat per 
a la inclusió.



DOS VIES INUSUALS
QUE PODEN INCREMENTAR LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AL SECTOR TURÍSTIC

LA NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA La negociació i el diàleg en-

tre els agents socials, com les 
clàusules socials en la con-
tractació pública, poden ser 
el Vehicle Socialment Res-
ponsable que incremente la 
integració de persones amb 
discapacitat al Sector Turístic.

LES OPORTUNITATS 
DE LA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA

12



LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Es el màxim exemple de Diàleg Social en un sector i expressa el Compromís d’empresaris i representants dels 
treballadors amb determinats objectius, com es el cas de la inclusió laboral.

Que eixe compromís es plas-
me en un document consensuat 
parla positivament dels valors de 
l’empresa, el que incrementa la 
seva competitivitat.

Son moltes clàusules que es 
deurien incorporar a la negocia-
ció col·lectiva:

Formació en matèria de inclusió i integra-
ció en el sector de persones amb discapa-
citat, per a empleats i per a empresaris.

Compromisos de suport a la investiga-
ció i a la innovació social, vinculada a la 
integració sociolaboral de les persones 
amb discapacitat.

Compromisos del sector de superar el 
percentatge de persones amb discapaci-
tat exigit per llei.

Incorporar mesures que reforcen l’accés 
a l’ocupació i l’estabilitat laboral de per-
sones amb discapacitat, com compromi-
sos de contractació indefinida, o clàusu-
les de permanència a l’empresa.

Compromisos de subcontractació amb 
centres especials d’ocupació.

Compromisos d’estendre i exigir els ma-
teixos valors i criteris a les empreses 
col·laboradores, les proveïdores i subcon-
tractades.

13
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LA CONTRATACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
Es una altra via per a la incorporació de qüestions socials en el sector. Les administracions tenen la possibilitat, 
per llei, de valorar positivament les accions d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat a l’hora 
d’adjudicar contractes, adquirir bens o serveis i atorgar subvencions al sector.

A mésRecorda

S’exclou de qualsevol procediment de 
contractació, compra o subvenció pú-
blica qualsevol empresa sancionada 
amb caràcter ferm per infracció greu 
en matèria d’integració laboral, igualtat 
d’oportunitats i no discriminació de les 
persones amb discapacitat (prohibició 
de contractació art. 70 LCSP).

Les condicions especials d’execució, 
d’obligat compliment per a qualsevol 
proposta, poden exigir la contractació o 
adscripció de persones amb discapaci-
tat superior al que exigeix la legislació 
(art. 202 LCSP).

Totes les condicions especials d’execu-
ció seran exigides a tots els subcontrac-
tistes implicats en el procés.

En cas de successió en la concessió o 
contracta, i sent l’empresa un Centre 
Especial d’Ocupació, la norma imposa 
la subrogació obligatòria sobre els con-
tractes de treball.

Els criteris d’adjudicació i/o desempat, 
que atribueixen la qualitat a cadascu-
na de les propostes presentades, poden 
valorar la integració sociolaboral de 
persones amb discapacitat, a més de la 
subcontractació amb centres especials 
d’ocupació o empreses d’inserció. Cada 
contracte realitzat, o cada treballador 
amb discapacitat adscrit a l’execució 
del contracte, incrementa eixa qualitat 
i les possibilitats de resultar l’adjudica-
tari o beneficiari.

Res impedeix que una mateixa qüestió 
s’incloga, com a condició d’execució 
-d’obligat compliment- o, a un nivell 
superior -major qualitat de la propos-
ta- com a criteri d’adjudicació.
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LA FORMACIÓ ES LA
CLAU MESTRA
QUE OBRI EL CAMÍ PER A LA
MILLORA DE L’EMPEABILITAT DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La formació fa possible que es reconeguen tots els 
elements que formen la cadena de valor del turisme als 
que totes les persones tenim dret.
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IMAGINA
Que entenem que en cadascun d’aquests nivells hi ha aspectes que 
requereixen una atenció a la discapacitat, i que en totes, les persones 
amb discapacitat poden ser clients i professionals del sector.

IMAGINA
Que la diversitat que existeix
dins de la discapacitat siga
atesa adequadament en tots els 
aspectes de la vida.

La diversitat ha de veure’s reflectida en la 
formació que requereixen els distints pro-
fessionals implicats en la planificació turís-
tica: urbanistes, advocats, empresaris, inter-
mediaris, tècnics, informadors, etc.

Que la informació turística es un inter-
canvi enriquidor entre persones, indepen-
dentment de les seves capacitats.

Que els mitjos i suports empleats (web, 
fullets, panels, etc.) es conceben de forma 
que tots obtinguem informació.

Que l’ús dels mitjos de transport per a 
arribar al destí (o els trasllats en ell) no su-
posa un problema.

Que els serveis turístics d’allotjament, 
restauració, atraccions i experiències, estan 
adaptats per a que l’experiència siga satis-
factòria per a totes les persones a un costat 
i al altre del mostrador.  

Que els destins turístics estiguen prepa-
rats per a que tots ens puguem desenvo-
lupar de forma autònoma i senzilla, com 
clients o com a oferents del servei.
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Es done a conèixer l’entramat de rela-
cions entre institucions formatives, enti-
tats d’intermediació, empresaris del sector 
i potencials empleats per a fer més fluït i 
senzill l’intercanvi d’informació sobre les 
necessitats del sector, les capacitats pro-
fessionals necessàries i els mecanismes 
possibles per a la integració real.

IMAGINA
Que els criteris de disseny
universal, mes allà dels edificis i 
carrers, es traslladen també en 
l’aprenentatge en tots els
nivells educatius, siguen bàsics, 
deformació professional o
universitaris, i que es
desenvolupen de forma adaptada 
en totes les disciplines.

IMAGINA
Que els criteris de disseny
universal, mes allà dels edificis i 
carrers, es traslladen també en 
l’aprenentatge en tots els nivells 
educatius, siguen bàsics, defor-
mació professional o universitaris, 
i que es desenvolupen de forma 
adaptada en totes les disciplines.

IMAGINA
Que la informació i la formació arribe a emprenedors, administració i a 
persones amb discapacitat per a procurar que:

Es coneguen les necessitats (tècniques, 
d’espai, de relació i de trànsit) a les que deu 
respondre cadascun dels llocs de treball re-
lacionats amb el sector turístic.

S’oferisca a les persones amb discapaci-
tat formació adequada per a respondre a 
aquests requeriments, amb independència 
de les seves condicions físiques, intel·lectuals 
u orgàniques, en tots els nivells educatius.
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LA INFORMACIÓ I FORMACIÓ
ESTÁN EN LA BASE DE L’INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT DESDE DISTINTOS 
EIXOS DE TREBALL

La informació sobre la diversitat que existeix dins de la discapacitat permet a les empre-
ses entendre millor quines son les adaptacions necessàries per als distints llocs de treball, i 
comprendre que no son obligatòriament molt costoses, ni difícils de aconseguir.

La millor formació permet eliminar perjudicis al voltant de les capacitats per a complir 
les tasques recomanades a les persones amb discapacitat contractades.

Conèixer bones practiques en empreses del sector ofereix noves perspectives sobre els 
aspectes positius vinculats a la incorporació de persones amb discapacitat en els equips, de 
cara al client i a la millora de la imatge de l’empresa, com en la major sensibilitat davant de 
la diversitat i la proactivitat del conjunt d’empleats.
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PER A LES PERSONES AMB  
DISCAPACITAT (O NO)
QUE S’INCORPOREN AL MERCAT LABORAL  

Es fonamental l’adquisició de competències professionals que s’adapten a les ne-
cessitats del mercat laboral i del sector turístic: aprenentatge d’idiomes, ús d’aplica-
cions o programes informàtics o altres habilitats socials o instrumentals. 

Resulta clau la formació en habilitats transversals per a tots (lideratge, motivació, 
assertivitat, empatia, etc.) que promou la versatilitat i la capacitat de adaptació en 
distints llocs de treball que reclama el sector

Per a les persones amb discapacitat la formació obri un camí per a 
trobar una ocupació, a millorar la qualitat de vida i a aconseguir viure 
de forma independent i autònoma.
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PER A SABER MÉS SOBRE PERSONES AMB DISCAPACITAT I EL MERCAT LABORAL

Adecco | www.adecco.es

Cruz Roja | www2.cruzroja.es

FESORD | www.fesord.org 

IMSERSO | www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

ODISMET | www.odismet.es

SEPE | www.sepe.es

Tur4All | www.tur4all.com

Les administracions publiques deuen treballar per a que les empreses tinguen més fàcil supe-
rar les barreres amb les que es troben a l’hora de contractar a persones amb discapacitat.

L’administració ha de millorar la comunicació i connexió entre l’oferta de places d’ocupació i 
demanda de treball.

A més, es necessiten més campanyes informatives que consciencien a la població i trenquen 
els prejudicis.

Moltes actituds negatives d’algunes persones estan relacionades amb el desconeixement so-
bre la discapacitat i l’aparença física.

Es necessiten persones amb discapacitat que puguen servir de referent i ajuden a fer visibles 
les capacitats sobre les discapacitats. 

www.adecco.es
www2.cruzroja.es
www.fesord.org
www.imserso.es/imserso_01/index.htm
www.odismet.es
www.sepe.es
www.tur4all.com
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ENTITATS QUE HAN
COL·LABORAT AMB EL PROJECTE

EMPRESES QUE HAN
COL·LABORAT AMB EL PROJECTE

PROFESSIONALS ALS QUE
TAMBÉ S’AGRAEIX LA SEVA
COL·LABORACIÓ

TAMBÉ AGRAÏM EL SEU 
SUPORT A LES ASOCIACIONS 
EMPRESARIALS

AMFI Asociación para la integración socio-
laboral de personas con discapacidad física y 
sensorial

CERMI. Comité español de representantes de 
personas con discapacidad

COCEMFE. Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica

Fundación ONCE

Nova Feina

Novaterra

PREDIF

CIPFP Valle de Elda

Comisiones Obreras del País Valencià

Unión General de Trabajadores

Alenda Golf

Beniconnect

Bookaris 

Camping Alicante Imperium

Club de Golf Jávea

Dynastic

Esatur

Fincas Arena

Hotel la Laguna Spa & Golf

Hotel Torre San Juan

Institución Ferial Alicantina

Lavandería Doble Amor

Magic Costa Blanca

MARQ

Meliá Villaitana

Porthotels

Pueblo Acantilado

Turiguias

Vectalia

Viajes Playa Flamenca

Vilamuseu

Antonio Luis Martínez-Pujalte, Cris-
tina Fonseca, Cristina Hernández, 
Eva Mollá, Javier Jiménez, Jorge Pe-
reira, Óscar Carrión, Pablo Rosser i 
Sebastián Fernández.

Asociación Provincial de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos de Alicante, 
Asociación de Campos de Golf de la 
Costa Blanca y la Comunidad Valen-
ciana, Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería de Alicante, 
Asociación de Empresas de Aparta-
mentos Turísticos de la Costa Blan-
ca y HOSBEC.

http://www.amfi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://novafeina.org/
https://www.novaterra.org.es/
https://www.predif.org/
https://cipfpvalledeelda.com
https://www.pv.ccoo.es/
https://www.ugt.es/alicante
www.alendagolf.com
https://www.beniconnect.com/es/
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https://www.clubdegolfjavea.com/
https://www.hoteldynastic.com/
https://esaturformacion.com
https://www.fincasarena.es/
https://hotellalaguna.com/
https://www.torresanjuan.com/
https://www.feria-alicante.com/
http://www.lavanderialida.com/
https://www.hoteles-costablanca.com/
https://www.marqalicante.com/
https://www.melia.com
https://www.porthotels.es/
https://www.puebloacantilado.com
http://turiguiasalicante.com/
https://www.vectalia.es/
http://www.viajesplayaflamenca.com/
http://www.vilamuseu.es/


GUIA DE PROPOSTES PER A MILLORAR

LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT AL SECTOR TURÍSTIC

Aquesta guia és el resultat del projecte d’investigació:
“Propostes per a millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el sector turístic de la 
província d’Alacant”, l’objectiu del qual era esbrinar quines són les barreres per a la inserció laboral de 
persones amb diversitat funcional en les empreses i entitats turístiques de la província d’Alacant i què 
s’hauria de fer per a superar-les. Per a aconseguir aquest objectiu, es va entrevistar les persones, enti-
tats i empreses abans esmentades i després els resultats obtinguts es van validar en una jornada oberta 
i participativa en la qual mig centenar de persones interessades en el tema van aportar les seues idees. 
Moltes gràcies a tots.

L’equip d’investigació ha estat format pels professors: 
Raquel Huete (com a investigadora principal), Irene Bajo (Càtedra de Responsabilitat Social Corpora-
tiva UA-GVA), Rosario Navalón i Vicente Sabater (Institut Universitari d’Investigacions Turístiques de la 
Universitat d’Alacant).

Com a personal tècnic hem comptat amb Alejandro Benito i Pere Lloret.

El projecte ha sigut finançat per
la Càtedra “Aguas de Alicante d’Inclusió Social” de la Universitat d’Alacant.


