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EDITORIAL

Temps difícils per al diàleg. 

Avui estem patint les conseqüències de la irresponsabilitat de les decisions preses, des del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya sabent que no eren les adequades, amb la intenció d'ordenar el sector del “treball protegit”
d'una manera poc transparent i justificada amb acords unilaterals tramposos. 

Per ser més clars, el treball protegit és el major generador de contractes laborals i per tant d'ocupació, per a les persones
amb discapacitat, més que el conjunt de totes les empreses de Catalunya. Les ajudes per compensar la competitivitat i
aconseguir la sostenibilitat dels llocs de treball, estan regulades des de fa més de 35 anys i fins a l'any 2011 el Govern
sempre havia complert amb les seves responsabilitats i competències. 

Des de maig de l'any 2011, i justificant-se mitjançant la crisi, es va instal·lar en els nostres governants una idea perversa. De
la manera que anés, en comptes d'afavorir el creixement del nostre sector, es va decidir aprimar-ho mitjançant la
retallada de subvencions a una part del mateix. A quin? A aquells treballadors als quals se'ls considerava com “no propis”
del treball protegit, és a dir a les persones treballadores amb discapacitats físiques, orgàniques i sensorials, anés com anés
la seva situació personal, sanitària o social. No es va tenir mai en compte l'elevadíssima desocupació, el 70%, d'aquests
col·lectius. El que demostra que al mercat ordinari –empreses i administracions públiques- no se'ls espera. 

Aquesta situació es va anar portant, amb retallades més o menys diluïts, i amb els consegüents recursos contenciosos de
tots coneguts, també amb diferents acords en el Parlament de Catalunya instant al Govern a complir la Llei, aprovats per
tots els partits a excepció del que ens governa.  
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EDITORIAL

Tot aquest procés d'exclusió del treball protegit de les persones amb discapacitats referides va culminar en el present 
exercici, en què malgrat l'increment dels recursos transferits del Ministeri de Treball, es va decidir trencar el poc consens 
assolit durant tot el 2016 en la taula de negociació de CETs, prenent decisions, sabent que no eren correctes i escudant- 
se en acords d'amagat del sector de les persones amb discapacitats físiques, orgàniques i sensorials, que representen a 
prop del 70 % del total de les persones amb discapacitat de Catalunya. En aquests acords també va participar una 
representació dels CET d'iniciativa privada que els van secundar per un plat de llenties, reduint la subvenció a la meitat 
legal. 

Es van proposar diferents alternatives, però no es va acceptar cap. L'únic acord de decisió va ser el que es publiquessin les 
convocatòries al més aviat possible. Se'ns va prometre que al setembre ja estarien convocades les ordres de les 
subvencions per a la resta dels 7.000 treballadors que no havien “entrat” en la primera convocatòria que, la qual sí s'havia 
construït “a mesura” de les persones d’“especial dificultat”, unes 9.000. 

Trencat el consens, desmuntat el sector, només ens queda exigir, com sempre, que es compleixi la llei que regula les 
subvencions per al treball protegit: 50% del SMI com a subvenció a l'ocupació, en cas d'especial dificultat el 75%, 
subvencions a la creació d'ocupació. Subvencions a la innovació. Subvencions a la fusió d'entitats. Subvencions a la 
formació per a la gestió d'entitats. Subvencions a la formació contínua dels treballadors. Accés al finançament. Accés a 
les licitacions públiques i reserva de mercats. 

El diàleg està servit. 

Julio Martínez 
President FECETC 
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AGENDA
REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-04 de setembre de 2017. 

Reunió Foment del Treball 

-06 de setembre de 2017. 

Reunió Cocarmi 

-13 de setembre de 2017. 

Reunió Junta Fecetc 

14 de setembre de 2017. 

Reunió Fòrum Economia Social  

-18 de setembre de 2017. 

Reunió Cermi Madrid 

-19 de setembre de 2017 

Reunió Grup de Treball d'Inserció Laboral per a persones amb discapacitat 

 -20 de setembre de 2017. 

Reunió d'entitats del Manifest a Ecom 

-14 i 25 de setembre de 2017. 

Reunions, visites empreses ordinàries i CET 

-27 de setembre de 2017 

Concentració de protesta per les retallades de la Generalitat als Centres Especials de Treball (CET) 
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SIOAS 2016
SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA 
INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL 

El programa de Serveis Integrals d’Orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb 

discapacitat facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents 

accions: 

1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció. 

2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació. 

3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés. 

4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció. 

5. Accions formatives. 

Formació bàsica i/o instrumental. Formació en habilitats socials o transversals. Formació tècnic- professional. 
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC. 

Complementàriament  es  realitza  un  treball  en  xarxa  amb  els  agents implicats: 

1. Borsa de treball. 
2. Prospecció i sensibilització d’empresa. 

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu. 
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NOTÍCIES
CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET). 

El sector de la discapacitat física, orgànica i sensorial s’ha concentrat avui davant el departament de Treball 
per denunciar les retallades als Centres Especials de Treball. 

Barcelona, 27 de setembre de 2017. Una vuitantena de persones, entre treballadors, responsables de Centres 
Especials de Treball (CET) i d'entitats que els representen, s'han concentrat aquest migdia davant la seu del 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat  per protestar per les polítiques del Govern sobre
subvencions als Centres Especials de Treball (CET), que estan posant en perill la viabilitat de molts d’ells i l’exercici 
del dret al treball de prop de 7.000 persones amb discapacitat. 

L’acte ha tingut lloc després que s’hagi sol·licitat reiteradament a diferents estaments de la Generalitat (president, 
vicepresident i consellera de Treball, Afers Socials i Famílies), a través de l’enviament de cartes, una reunió per 
tractar aquesta problemàtica i intentar conjuntament trobar una solució favorable a les persones, i no s’hagi 
hagut cap resposta. 
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NOTÍCIES
CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET). 

A dia d'avui, el col·lectiu de persones amb discapacitat a Catalunya té una taxa d'atur del 70 per cent, la qual cosa 
vol dir que de les més de 106.000 persones actives només treballen unes 31.000. D'aquestes, unes 16.000 ho fan 
en Centres Especials de Treball (CETs), on "els  contractes són en la seva majoria indefinits, quan al mercat 
ordinari  són sobretot a temps parcial i precaris", en paraules de Julio Martínez, president de la Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), que ha fet de portaveu de les entitats convocants ECOM, 
AECEMCO Catalunya, FEACEM Catalunya, FESOCA, AECEMFO, Cocemfe Catalunya i Asescat, juntament amb 
FECETC. 

Aquestes xifres, segons Martínez, "ens legitimen per demanar el compliment del dret al treball de les persones 

amb discapacitat i reduir  l'escandalós nivell d'atur del col·lectiu" 
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Segueix a la pàgina següent >>>

>>>Ve de la pàgina anterior



NOTÍCIES

Martínez ha recordat el retorn que representa per a la societat la contractació de persones amb discapacitat, així 
com l'evidència que "una persona en règim assistencial comporta més despeses que en règim  laboral". Tot i 
això,  el Govern "ha retallat dràsticament els ajuts als Centres Especials de Treball", retallades que "posen en 

greu risc de sostenibilitat un gran nombre de CETs i la continuïtat dels llocs de treball de les persones amb 

discapacitat".  En aquest sentit, Josep Giralt, representant d'ECOM, ha afegit que "a les persones amb 

discapacitat que perden els seus llocs de treball difícilment se'ls podrà garantir la seva continuïtat al mercat 
laboral". 

Les retallades han afectat de manera especial les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial, ja que 
actualment el Govern només garanteix la subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que 
estableix la llei per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats, cosa que exclou la majoria de les 
persones amb discapacitat física, sensorial i orgànica i va en contra de la norma, que estableix ajuts per a totes les 
persones amb discapacitat, amb independència del grau d'afectació. 

Per això, en la concentració, que duia per lema “Les vostres retallades, el nostre atur”, s'ha demanat l’execució del 
mandat del Parlament en compliment de la moció que va aprovar la cambra catalana l’1 de juny (amb el vot en 
contra de JxSí) sobre els Centres Especials de Treball. Aquesta moció, presentada pel grup socialista, instava al 
Govern, entre altres coses,  a destinar “els recursos necessaris per garantir la subvenció del 50% del Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) a tots els treballadors amb discapacitat dels Centres Especials de Treball (CET) de 
Catalunya, i el 75% del salari mínim per al col·lectiu d’especials dificultats”. En la mateixa moció es va aprovar 
també per unanimitat “eliminar els topalls establerts des del 2011, que deixen fora de subvenció del 50% del salari 
mínim les noves contractacions dels Centres Especials de Treball”.  
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>>>Ve de la pàgina anterior

CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET). 



NOTÍCIES
CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET). 
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>>>Ve de la pàgina anterior

A l’acte d’avui han assistit diputats del Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular per donar suport a la 
reivindicació del Centres Especials de Treball. 

Les entitats han demanat també el pagament immediat de les quantitats pendents, que estan posant al límit les 
economies de milers de famílies de persones amb discapacitat 



NOTÍCIES
 CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET).
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Aquests son els reculls de premsa : 

Persones amb discapacitat protesten per "retallades" de la Generalitat en centres de treball especials 
27/09/2017 Al dia.com 

Reclamen més recursos per als Centres Especials de Treball (CET) 27/09/2017 Betevé 

El sector de la discapacitat es concentra davant de Treball per denunciar les retallades als CET 
27/09/2017 El Diari de la Discapacitat 

Organitzacions de Centres Especials de Treball es concentren contra ‘la retallada encoberta’ de subvencions 
27/09/2017 Diari del Treball 

Los Centros Especiales de Trabajo protestan por recortes de la Generalitat 27/09/2017 El Periódico Digital 

Los recortes del Govern condenan al cierre a 14 centros de discapacitados 27/09/2017 Crónica Global 



NOTÍCIES
CONCENTRACIÓ DE PROTESTA PER LES RETALLADES DE LA GENERALITAT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET).
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Los discapacitados protestan ante la consejería de Dolors Bassa  27/09/2017 Economia Digital 

Persones amb discapacitat protesten per “retallades” de la Generalitat en centres de treball especials 
27/09/2017 Vilaweb 

Los Centros Especiales de Trabajo protestan por recortes de la Generalitat  27/09/2017 La Vanguardia digital 

Els treballadors discapacitats demanen més subvencions.  28/09/2017 Ara 

El Govern puja fins els 80 milions d’euros el pressupost per Centres Especials de Treball  28/09/2017 Diari de la Discapacitat 

Quasi un centenar de persones denuncia les retallades del Govern als CET  28/09/2017 Social.cat 

Entrevista a Julio Martinez: Subvencions 2017 de la Generalitat als Centres Especials de Treball. 29/09/2017 Cope Catalunya radio 

Treball, Afers Socials i Famílies amplia fins els 80 milions d’euros el pressupost per Centres Especials de Treball per garantir l’ajut a les 
15.000 persones que hi treballen  27/09/2017 Nota de premsa 



NOTÍCIES
TALLER FORMATIU A LA FECETC EN ESTRATÈGIA I TRASNFORMACIÓ DIGITAL 
PER A DIRECTIUS DE CET. 

Les circunstancies d’aquests dies fa que saltem una setmana i quedem dimecres 4 d'octubre! 

Taller formatiu d’Estratègia i transformació digital –teòric i pràctic- per a directius de CET: 

Dimecres 4 d’OCTUBRE de 2017, de 10h a 14h., descobreix si:  “ESTÀ PREPARAT EL TEU CET PELS NOUS REPTES I 
OPORTUNITATS DIGITALS?” 

Amb Narcís Roma i Sergio Hornillos, socis directors d’Xtratègics, agència especialista en estratègia digitaL. Ens explicaran el 
procés de transformació digital pels Centres Especials de Treball (CET): 

- Principals actius d'un ecosistema digital i les característiques perquè produeixin valor. 

- El cas de la venda online: avantatges i inconvenients. 

- Estratègies de comunicació i publicitat en l'àmbit digital. 

- Com donar els primers passos per pujar la teva empresa al núvol: l'entorn Cloud. 

I tots els avantatges de les eines digitals per fer comunicació, màrqueting i vendes. 

Som conscients que la tecnologia ha arribat per quedar-se i ens ajuda a ser millors. Us esperem a la seu de la FECETC. 
Posem en valor i fem visibles els CET! 

PLACES LIMITADES IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASSISTÈNCIA  T. 93 313 48 95; @: fecetc@fecetc.org 
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NOTÍCIES
ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

Campanya de Captació de Nous CET Associats  

Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvoluparà, una Campanya per aconseguir la incorporació de Nous 
Associats a la FECETC. 

La situació actual, en la que estem immersos, fa encara més important la necessitat de sumar el màxim de forces 
per defensar els interessos i avançar en la consolidació dels CET. Comptem amb la col·laboració de tots. 

REPRESENTEM, DEFENSEM, POTENCIEM I AVANCEM AMB ELS CETS… PARTICIPA- ASSOCIA'T 

El teu futur necessita de la teva participació. 

 Junts som millors. 

Més informació: 

T. 93 313 48 95 
@: fecetc@fecetc.org 
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