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TÜV Rheinland estarà present una vegada més, en la 4a. Edició de la Fira de Discapacitat i Ocupació
que s’organitza aquest any a l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona.
Tot està a punt per la 4a. Edició de la Fira de Discapacitat i Ocupació de Barcelona, el certamen que
s’organitza amb la intenció de facilitar un lloc de treball a les persones que pateixen alguna discapacitat i
que aquest any es celebra els dies 1 i 2 de juliol a l’Hotel Juan Carlos I, a Barcelona.
En un entorn complicat com el que estem vivint, en el qual la recerca de feina és una de les principals
preocupacions dels ciutadans, no ens ha de fer oblidar la necessitat de continuar treballant per la
igualtat i la plena integració en el món laboral de les persones amb discapacitat.
Tots sabem de les dificultats que les persones amb discapacitat tenen per accedir al mercat de treball.
Per aquesta raó, és més que lloable que la Fira es centri enguany a fomentar la seva contractació i els
nostres esforços van encaminats a crear les millors condicions perquè les empreses s’animin a
contractar treballadors amb discapacitat.
Hem d’anar més enllà, necessitem el compromís social de les empreses perquè desenvolupin els seus
propis plans de Responsabilitat Social Corporativa i en aquest exercici de responsabilitat s’ha d’anar
més enllà dels coeficients d’integració que marca la llei.
TÜV Rheinland, ajuda a demostrar a les empreses el seu compromís en l’Accessibilitat Universal, les
seves certificacions:
TÜV Rheinland avança amb un pas més mitjançant la Certificació Discert, ajudant de nou a les empreses
a demostrar la seva excel·lència en la integració del personal amb discapacitat a l’empresa.
El passat 11 d’abril del present, TÜV Rheinland ha estat nomenat com a nou Patró del Centac (Centre
Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat).
Centac és una Fundació que té per objectiu impulsar el desenvolupament de les tecnologies accessibles
en el àmbits empresarial, industrial i de serveis. És un exemple de col·laboració públic-privada, en
comptar en el seu Patronat amb entitats com el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través
del Reial Patronat sobre Discapacitat, el Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècniques (CEAPAT), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), el
Centre de Referència Estatal de Discapacitat i Dependència (CRE) i entitats entre les quals ara es troba
TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland participarà aquest any novament amb l’organització d’una taula rodona amb la temàtica
sobre:
 Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les
tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de
comunicació social
 Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 La Norma UNE 139803, “Requisits d’Accessibilitat per Continguts a la Web”, i altres referencials
el moderador serà el nostre Director Comercial i Màrqueting, Enric Nebot i els seus participants: Juan
Carlos Ramiro, Director d’Accessibilitat de Centac (Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat) i
Antoni Ramoneda, Auditor Leader d’Accessibilitat Web de TÜV Rheinland.
Així mateis, comptarem amb la participació d’un intèrpret de llenguatge de signes por part de
l’empresa Agils Accesibilitat.
TÜV Rheinland té plena confiança en l’èxit d’aquesta 4a. Edició de la Fira de Discapacitat i Ocupació de
Barcelona. Els bons precedents d’anys anteriors, la serietat i responsabilitat que atresoren tant els
organitzadors com les empreses que participem ens fa estar plenament convençuts que així serà.
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