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L’ocupació és un instrument clau per al 
desenvolupament i la realització personal.

Gràcies a l’activitat laboral, les persones se 
senten implicades en la societat i poden 
aportar-hi un valor a través de les seves 
habilitats. D’altra banda, la feina és fonamental 
per aconseguir una qualitat de vida raonable. 
L’accés al mercat laboral, doncs, ha d’estar 
garantit a tothom. 

En el cas de les persones amb discapacitat, 
aquest accés és especialment difícil. No tan 
sols per les barreres socials que es troben per 
entrar-hi, sinó també per les físiques. No podem 
parlar d’una integració total de les persones 
amb discapacitat a la societat sense referir-
nos a l’ocupació. L’objecte d’estudi d’aquest 
dossier informatiu és, precisament, fer una 
fotografia de l’estat actual del mercat de treball 
i la integració de les persones amb diversitat 
funcional en aquest. 

Seguint la recomanació que fa CCOO en el 
seu informe ‘El Repte de la Integració de les 
persones amb discapacitat’, hem optat per 
referir-nos a la “integració” laboral de les 
persones amb diversitat funcional, en lloc de a 
la “inserció”. Integrar significa incloure, mentre 
que inserir és introduir una cosa dins d’una 
altra i, per tant, és més aplicable als objectes 
que a les persones. La nova Llei General de la 

1. Introducció
Discapacitat, però, ha deixat de banda el terme 
integració i parla d’inclusió, un concepte que 
defineix com “el principi en virtut del qual la 
societat promou valors compartits orientats al 
bé comú i a la cohesió social, i que permet que 
totes les persones amb discapacitat tinguin 
les oportunitats i els recursos necessaris per 
participar plenament en la vida política, 
econòmica, social, educativa, laboral i cultural, i 
per gaudir d’unes condicions de vida en igualtat 
amb els altres”. 

Actualment a Catalunya hi ha 270.275 
persones amb discapacitat en edat laboral. 
Representen un 5,5% de la població catalana 
d’entre 16 i 64 anys. Volem donar veu a aquest 
col·lectiu, reflectir a través de les últimes 
dades les dificultats amb què es troben per 
accedir a una feina i explicar quines mesures 
contempla la llei i quines reclama el sector de 
la discapacitat per a revertir aquesta situació i 
arribar a una plena integració. L’horitzó de la 
inclusió, però, sembla llunyà.

La feina és fonamental 
per aconseguir una 
qualitat de vida raonable 
i és també una eina bàsica 
per al desenvolupament 
personal.

http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/el_repte_integracio_persones_discapacitat.pdf
http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/el_repte_integracio_persones_discapacitat.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf


A Catalunya hi ha 514.886 persones amb 
discapacitat reconeguda, 254.025 homes 
i 260.861 dones [Gràfic 1]. Així, doncs, la 
discapacitat, terme que engloba els dèficits, les 
limitacions i les restriccions que un individu 
pot experimentar en la realització d’activitats 
vitals, afecta més de 7 de cada 100 persones que 
resideixen a Catalunya. Un 6,9% de la població.

Segons les últimes dades del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies (2015), 
homes i dones tenen el mateix pes en aquest 
col·lectiu. Pel que fa a l’edat, pot observar-se 
com hi ha més homes amb discapacitat en el 
tram d’edat inferior, mentre que el pes de les 
dones va augmentant a mesura que augmenta 
l’edat [Gràfic 2]. Això pot atribuir-se a la major 
esperança de vida per part de les dones, 
però també a una aparició més tardana de la 
diversitat funcional. 

L’edat és un determinant de la discapacitat i, 
tal i com veiem a la piràmide de població, les 
franges superiors als 45 anys concentren el 
78,2% de població amb discapacitat reconeguda. 

En general són les dones les que tenen un grau 
de discapacitat superior [Gràfic 3]. Així, per 
exemple, les dones representen el 54,2% de 
la població amb una discapacitat reconeguda 

2. La discapacitat a Catalunya.  
Context sociodemogràfic 

superior al 75%. Els homes, en canvi, 
representen el 51% de les persones amb una 
discapacitat d’entre el 33% i el 64%. 

El nombre de persones amb discapacitat 
disminueix a mesura que augmenta el grau 
d’afectació. Les situacions més comunes de 
discapacitat són les de menys intensitat (entre 
el 33% i el 64%). Aquest col·lectiu representa 
una mica més de la meitat del total de persones 
amb diversitat funcional (59%). En canvi, entorn 
al 41% tenen reconegut un grau superior al 
64%, dels quals aproximadament 6 de cada 10 
tenen un grau reconegut entre el 65% i el 74%, i 
la resta un grau superior al 75%.

En referència al tipus de diversitat funcional, 
una gran majoria de les persones a qui se’ls 
ha reconegut tenen una discapacitat física 
(56,4%) i, dins d’aquest grup, un 61,4% són 
físiques motores [Gràfic 4]. La segueixen, per 
grau d’incidència, les discapacitats derivades 
d’una malaltia mental (19,8%), la discapacitat 
psíquica o intel·lectual (10,3%), la visual (6,4%) 
i, finalment, l’auditiva (5,7%). El percentatge 
més baix (1,32%) correspon a la categoria ‘no 
consta’, que inclou els expedients en què no 
es recull el tipus de discapacitat, però també 
els pensionistes de la Seguretat Social que 
tenen reconeguda una pensió d’incapacitat 

Per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS, 2001) 
«discapacitat és qualsevol 
alteració en la capacitat 
d’actuació i participació de la 
persona, originada per una 
deficiència, que representa 
una desviació de la “norma” 
generalment acceptada en 
relació a l’estat biomèdic del 
cos i les seves funcions».

Gràfic 1 Gràfic 2

Gràfic 3 Gràfic 4

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/estadistiques_persones_discapacitat/any-2015/


Gràfic 5 Gràfic 6
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1 de cada 2 persones amb discapacitat és 
potencialment activa, ja que es troba en edat 
laboral. Concretament, un 52,6% tenen entre 16 
i 64 anys. D’acord amb dades del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 270.725 
persones amb diversitat funcional es troben en 
aquesta franja d’edat. Representen el 5,5% de la 
població total en edat de treballar.

La població activa està formada pel conjunt 
de persones que treballen o busquen 
ocupació. L’EPA (l’enquesta de població activa) 
s’hi refereix com a “persones de 16 anys o 
més que [...] subministren mà d’obra per la 
producció de béns i serveis o estan disponibles 
i en condicions d’incorporar-se a aquesta 
producció”.

Una de les característiques del col·lectiu de 
persones amb discapacitat en edat laboral és 
que es tracta d’una població envellida [Gràfic 
6]. Així, el 37,4% de la població amb diversitat 
funcional en edat laboral té entre 55 i 64 anys, 
mentre que en el cas de les població total la 
xifra es redueix fins el 17,7%. El següent grup 
més nombrós en el col·lectiu amb discapacitat 
és el de persones entre 45 i 54 anys, que 
representa el 28,9%.

3. Les persones amb 
discapacitat  
potencialment actives 

permanent (en el grau total, absoluta o gran 
invalidesa) i els pensionistes de classes passives 
que tenen reconeguda una pensió de jubilació 
per incapacitat permanent per al servei.

D’acord amb l’‘Informe sobre l’estat dels Serveis 
socials a Catalunya’ (2016), la distribució de 
les persones amb discapacitat per tipologia es 
manté estable al llarg dels anys, però s’observa 
un increment lleuger, tot i que costant, en el 
cas de les discapacitats derivades de malaltia 
mental. Així, passa de suposar el 19,11% dels 
casos el 2011 al 19,85% l’any 2015. 

Si bé el nombre de persones amb discapacitat 
reconeguda a causa de malaltia mental és un 
col·lectiu reduït en comparació amb la població 
total catalana (1,36%), l’estudi destaca les 
dificultats afegides en la seva integració laboral.

Contràriament a la concepció errònia d’algunes 
persones, a Catalunya tan sols 68.852 de les 
514.886 persones amb discapacitat, és a dir, un 
13,4%, tenen necessitat d’una tercera persona i 
estan mancades d’una autonomia total [Gràfic 5].

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/sistema_catala_serveis_socials/documents/informe_estat_serveis_socials/informe_ss_2016.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/sistema_catala_serveis_socials/documents/informe_estat_serveis_socials/informe_ss_2016.pdf


Gràfic 7 Gràfic 8
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4. Discapacitat i mercat de treball
Des del punt de vista laboral, destaca l’INE, 
l’aspecte “més significatiu” del col·lectiu 
de persones amb discapacitat legalment 
reconeguda és la seva baixa participació en 
el mercat de treball. Concretament, la taxa 
d’activitat de les persones amb discapacitat 
el 2015 era del 35,9% a Catalunya, un 0,5% 
superior a la del 2014 (35,4%).

Al conjunt del territori català hi ha 296.700 
persones d’entre 16 i 64 anys amb diversitat 
funcional, segons les dades de l’INE (2015), que 
difereixen de les de la Generalitat (270.725). 
D’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística, 
106.400 persones són actives i 190.300, 
inactives. 

A nivell estatal, les majors taxes d’activitat dins 
el col·lectiu de les persones amb discapacitat es 
van registrar el 2015 a la Comunitat de Madrid 
(42,8%), el País Basc (39,4%) i Castella-La Manxa 
(37,8%). Les menors taxes, en canvi, es van 
donar a Galícia (23,7%), el Principat d’Astúries 
(28,1%) i Extremadura (29,3%). Catalunya va ser 
la sisena comunitat autònoma amb una major 
taxa d’activitat.

Si es compara el nombre de persones actives 
amb discapacitat (296.700) i les que no en tenen 
(3.646.500), les diferències són notables i no 
poden atribuir-se només al fet que la població 
amb discapacitat és menor que el total de 

persones sense discapacitat. La taxa d’activitat 
de la població catalana sense discapacitat és 
del 81,8%, en canvi l’específica de les persones 
amb discapacitat es redueix a més de la meitat 
[Gràfic 7].

A nivell autonòmic, les últimes dades de les 
quals es disposa sobre la taxa d’ocupació i d’atur 
daten del 2008. L’Institut Nacional d’Estadística 
va deixar llavors d’oferir aquesta informació 
per regió i és per això que només comptem amb 
les dades del conjunt de l’Estat espanyol. Tal 
com es pot observar en la taula [Taula 1], les 
persones amb diversitat funcional tenen un 
gran greuge en tot allò relacionat amb el mercat 
de treball.

La taxa d’ocupació a Espanya de les persones 
amb discapacitat és del 23,4%. En canvi, la de la 
població sense diversitat funcional és més del 
doble: 60,9% [Gràfic 8].

Si observem les taxes en funció del sexe i 
l’edat, veiem diferències significatives. Així, la 
bretxa entre homes i dones amb discapacitat 
és notable. Elles tenen una taxa d’activitat i 
ocupació més baixa, mentre que registren una 
taxa d’atur més elevada. Respecte la població 
sense discapacitat, però, la bretxa entre sexes és 
menys pronunciada. 

Mercat de treball Espanyol (2015)

Taxa d’activitat (%) Taxa d’ocupació (%) Taxa d’atur (%)

P. sense 
discapacitat

P. amb 
discapacitat

P. sense 
discapacitat

P. amb  
discapacitat

P. sense 
discapacitat

P. amb 
discapacitat

Homes 84,2% 34,4% 66,9% 23,8% 20,6% 30,9%

Dones 72% 33,1% 55,1% 22,8% 23,5% 31,1%

16-24 anys 38,7% 25,1% 20% 9,2% 48,2% 63,5%

25 a 44 anys 90,6% 48,1% 71,7% 31,8% 20,9% 33,8%

45 a 66 anys 77,2% 29,2% 62,6% 21,2% 18,8% 27,4%

Total 78,1% 33,9% 60,9% 23,4% 21,9% 31%

Taula 1

http://www.ine.es/prensa/np1012.pdf
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Pel que fa a l’edat, també s’observen 
discriminacions. La bretxa d’activitat entre 
persones amb i sense discapacitat augmenta 
proporcionalment amb l’edat. En canvi, la d’atur 
és més gran en les franges més baixes d’edat (a 
més edat, doncs, menys opció d’estar a l’atur, 
segurament pel fet que la inactivitat augmenta 
amb els anys).

La participació laboral també està molt 
determinada pel tipus i per la intensitat de 
la discapacitat. Així, s’observa com la taxa 
d’activitat es redueix a mesura que augmenta 
el grau de discapacitat: d’un 56% en el cas de les 
persones amb una discapacitat inferior al 45% 
a un 14,6% per les que tenen una discapacitat 
superior al 75%. Passa el mateix amb la taxa 
d’ocupació. 

Pel que fa al tipus de diversitat funcional, 
les persones amb discapacitats auditives són 
les que tenen major taxa d’activitat (60,1%), 
mentre que la de les persones amb discapacitat 
intel·lectual és del 28,1%. 

Per últim, ens referirem a les característiques 
laborals. La majoria de treballadors amb 
discapacitat són assalariats. Concretament, 
el 88,6%, un percentatge superior al de les 
persones sense discapacitat. Pel que fa al tipus 
de contracte, un 77% en tenien un d’indefinit 
i el 83,4% treballava a jornada completa. En 
referència al sector d’activitat, cal destacar que 

la majoria treballa al sector de serveis (80,7%) i 
tan sols un 2,8% al de l’agricultura. 

En referència a les branques d’activitat, els 
ocupats amb discapacitat tenen major presència 
en activitats sanitàries i de serveis socials, 
indústries extractives i manufactureres, 
activitats administratives i serveis auxiliars i en 
Administració pública i defensa. 

Tot i que les dades aportades són espanyoles, 
són útils a l’hora de copsar la diversitat del 
col·lectiu de les persones amb discapacitat, 
veure quines són les diferències segons les 
variables (sexe, edat, formació…) i entendre 
que cal treballar tenint en compte aquesta 
diversitat per aconseguir una millor integració 
laboral i social.

Actualment hi ha 9.340 persones amb 
discapacitat que estan registrades com a 
aturades en les oficines d’ocupació a Catalunya. 
Les últimes dades disponibles les aporta 
l’Observatori del Treball i Model Productiu del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i són del desembre del 2016. 

El nombre d’aturats ha caigut considerablement 
en els darrers dos anys, un 7% des del 2015, però 
quasi duplica el que hi havia a l’inici de la crisi 
econòmica: de mitjana el 2009 hi va haver 5.463 
desocupats. El nombre més alt de persones a 
l’atur va registrar-se el 2013 (10.289). 

La taxa d’atur en les dones ha estat 
tradicionalment més elevada que la dels homes 
amb discapacitat, tot i que aquesta bretxa és 
inferior a la que es registra en el total de la 
població catalana [Gràfic 9].

Pel que fa al perfil de les persones amb 
discapacitat aturades, destacar que el 53,1% 
són dones i el 46,9%, homes [Gràfic 10]. Per 
edat, la població amb més dificultats d’accés al 
mercat de treball és la que supera els 45 anys. 
Aquesta franja representa el 59,1% dels aturats. 
El segueix el tram d’entre 30 i 44 anys (29,6%) i 
a continuació el de 25 a 29 anys (6,4%). La franja 
més jove (de 16 a 24 anys) representa el 4,9% del 
total [Gràfic 11]. 

5. Discapacitat i atur registrat 
Tal com passa en la població total catalana, 
també tenen més dificultats d’accés al treball les 
persones amb diversitat funcional que porten 
més d’un any aturades. 5.544 persones de les 
9.340 aturades ja fa més de 12 mesos que no 
treballen. Així, doncs, pel que fa a la durada de 
la demana d’ocupació, els aturats que fa menys 
de 6 mesos que es troben inscrits representen 
el 29,24% del total, els que fa més de 12 mesos, 
el 59,36% i els que fa entre 6 i 12 mesos que 
demanden ocupació suposen l’11,4% restant 
[Gràfic 12]. 

En funció del nivell de formació [Gràfic 13], 
més de la meitat de les persones aturades (69%) 
tenen estudis generals, que inclouen l’educació 
secundària de primera etapa amb o sense títol 
de graduat escolar i batxillerat. Les segueixen 
els aturats amb estudis secundaris de formació 
professional (10,5%) i els que compten amb 
estudis primaris (7,22%). 

El major sector de procedència dels aturats 
ha estat el de serveis (75,4% del total). Aquest 
percentatge no sorprèn si es té en compte que la 
gran majoria de les persones amb discapacitat 
estan ocupades en aquest àmbit [Gràfic 14]. 

Per províncies [Gràfic 15], el 70% resideix a 
Barcelona, el 14,9%, a Tarragona; el 10,7% a 
Girona i la resta, a Lleida (5,4%). 

La participació laboral també 
està molt determinada pel 
tipus i per la intensitat  
de la discapacitat.  
Així, s’observa com la taxa 
d’activitat es redueix a 
mesura que augmenta el grau 
de discapacitat. 

La taxa d’atur en les dones 
ha estat tradicionalment més 
elevada que la dels homes 
amb discapacitat, tot i que 
aquesta bretxa és inferior  
a la que es registra en el total 
de la població catalana.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_colectius_socials/obs_discapacitats_i_mercat_treball/
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Gràfic 16

6.1 Els contractes a 
persones amb discapacitat, 
residuals

La contractació de les persones amb 
discapacitat és irrisòria si es compara amb la 
contractació total realitzada a Catalunya. Així, 
el 2016 només 13.730 persones amb discapacitat 
estaven contractades (8.310 homes i 5.420 
dones), mentre que el nombre total al territori 
eren 2.986.558. 

Els contractes signats per persones amb 
diversitat funcional, doncs, representen el 
0,46% del total. Aquesta dada, inferior a la 
del 2015 (0,48%), contrasta amb el fet que la 
població potencialment activa amb diversitat 
funcional a Catalunya representa el 5,5% del 
total de la població entre 16 i 64 anys. 

La majoria de persones amb discapacitat a 
Catalunya tenen un contracte en el sector de 
serveis (91%). Hi ha una forta presència d’aquest 
col·lectiu en les activitats d’aquest sector, 
presència que es dóna en menor mesura en el 
cas del total de la població (79,7%). 

Una altra diferència sobresurt en observar 
el nombre de contactes a persones amb 
discapacitat segons l’ocupació. Mentre que 

6. La integració laboral de les 
persones amb discapacitat

el 45,2% dels contractes es donen en treballs 
no qualificats, aquest percentatge es redueix 
fins el 31,8% en el cas de la contractació total a 
Catalunya. Sorprèn també el baix nombre de 
contractes a persones amb diversitat funcional 
en el cas de les ocupacions de més qualificació. 
Els contractes a tècnics i professors científics 
representen el 10,5% de la contractació total, 
però només l’1,3% en el cas de la contractació a 
persones amb diversitat funcional. 

6.2 Model dual: CET  
i Mercat Ordinari

A Catalunya podem parlar d’un model 
dual d’incorporació de les persones amb 
discapacitat al mercat de treball. Per una banda, 
la contractació en empreses ordinàries amb 
relacions laborals normalitzades, recollides en 
l’Estatut dels Treballadors i, de l’altra, el treball 
protegit, fonamentalment representat pels 
Centres Especials de Treball. En aquest mercat 
les persones amb discapacitat tenen relacions 
laborals de caràcter especial i altres mesures de 
suport i d’ajustament personal. 

Els Centres Especials de Treball (CET) són una 
figura empresarial que té com a finalitat oferir 

un treball de qualitat i remunerat a persones 
amb discapacitat. L’objectiu d’aquests centres és 
productiu, com el de qualsevol altra empresa, 
però la seva funció és social. Com a empreses 
de treball protegit han de complir un seguit 
de requisits. El primer de tots és que han de 
tenir una plantilla, en la qual com a mínim el 
70% de les persones tinguin una discapacitat 
reconeguda. Tanmateix, requereixen d’un equip 
multidisciplinar que realitzi un suport adequat 
de la persona amb diversitat funcional durant 
la relació laboral. En darrera instància, a més, 
han d’aplicar un Programa d’Ajustos personals 
i socials, per promoure la seva integració social 
i laboral.

Tal com recorda l’UGT en el seu informe ‘Les 
persones amb discapacitat i el mercat de treball 
a Catalunya. Informe 2016’, un dels objectius 
principals dels CET és “facilitar la transició de 
les persones treballadores amb discapacitat cap 
al mercat ordinari”. No obstant, la realitat no 
s’ajusta a aquesta fita i de fet poques vegades es 
produeix un trànsit cap a l’empresa ordinària. 
Diversos estudis situen la taxa de transició 
entre un 1% i un 5%. Aquest fet converteix els 
CET en la única oportunitat laboral real per a 
moltes persones amb discapacitat a Catalunya. 
El sindicat lamenta que els salaris, a més, 
són molt baixos i els millors treballadors “no 
promocionen cap a l’empresa ordinària per no 
afectar la productivitat del CET”. 

http://www.ugt.cat/download/igualtat%2C_inclusi%25C3%25B3_i_no_discriminaci%25C3%25B3/treball_i_inclusi%25C3%25B3_de_persones_malaltes_i_amb_discapacitat/Informe-PAD-2016.pdf
http://www.ugt.cat/download/igualtat%2C_inclusi%25C3%25B3_i_no_discriminaci%25C3%25B3/treball_i_inclusi%25C3%25B3_de_persones_malaltes_i_amb_discapacitat/Informe-PAD-2016.pdf
http://www.ugt.cat/download/igualtat%2C_inclusi%25C3%25B3_i_no_discriminaci%25C3%25B3/treball_i_inclusi%25C3%25B3_de_persones_malaltes_i_amb_discapacitat/Informe-PAD-2016.pdf
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6.3 Entrevista a Yolanda Triguero, responsable 
de les Unitats de Suport de Grupo Sifu 

Catalunya és una de les comunitats autònomes 
amb major nombre de CET, 205. Aquests, segons 
les darreres dades disponibles (2016), ocupen 
8.647 persones amb discapacitat. La xifra 
supera el nombre de contractes a persones amb 
diversitat funcional en empreses ordinàries 
(públiques, privades, administració pública 
i enclavaments laborals): 5.083. Dit d’una 
altra manera, la contractació en els CET el 
2016 constituïa el 63% del total de contractes 
efectuats a persones amb discapacitat (13.730).  

En els darrers dos anys, però, s’observa una 
tendència creixent en el nombre de contractes 
en el mercat de treball ordinari, mentre que el 
nombre de persones que treballen en CET ha 
disminuït en el cas dels homes i s’ha mantingut 
estable en cas de les dones [Gràfic 16].

Dels 8.647 contractes als CET, però, només el 
12,6% (966) són de durada indefinida i 7.681, 
temporals. Cal destacar que, tal com s’explica 
a l’apartat 8 del dossier, els CET tenen una 
subvenció del 100% de les quotes empresarials 
a la Seguretat Social i una subvenció del 
cost salarial fins el 50% del Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) tant en el cas dels 
contractes temporals com indefinits. Això 
implica que no es penalitza la contractació 
temporal. 

Pel que fa al perfil de les persones amb 
discapacitat contractades en CET i aquelles 

contractades al mercat ordinari, s’aprecien 
algunes diferències. En el cas de les persones 
majors de 55 anys, ja siguin homes o dones, 
tenen una major prevalença de contractació al 
mercat laboral ordinari. En canvi, el fenomen és 
a l’inversa en el cas de les persones joves, de 25 
a 34 anys, on prima la contractació als CET.

Segons el sector econòmic, la majoria de 
treballadors amb discapacitat contractats tant 
en CET com en empreses ordinàries treballen al 
sector de serveis. A més, la gran majoria duen a 
terme treballs no qualificats.

Parlem amb aquesta treballadora social, 
que compta amb 11 anys d’experiència 
amb el col·lectiu de la discapacitat, sobre 
aquest Centre Especial de Treball, que té 
4.300 treballadors. 

Què és el Grupo Sifu? 
Som un conjunt de Centres Especials de Treball 
amb representació a tot l’Estat espanyol. 
Actualment tenim 4.300 treballadors, el 87% 
dels quals tenen algun tipus de discapacitat, 
i proporcionem serveis de qualitat a 1.600 
clients. Portem més de 20 anys treballant per 
la inserció social i laboral de persones amb 
qualsevol tipus de diversitat funcional (física, 
sensorial, intel·lectual i/o malaltia mental). 
A Catalunya tenim 5 oficines ubicades a 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i el Vallès. 

Vetlleu especialment per algun col·lectiu 
en concret? 
Al Grupo Sifu vetllem sobretot pel col·lectiu 
que anomenem USAPS. Són persones amb 
discapacitat reconeguda per malaltia mental, 
discapacitat intel·lectual, paràlisis cerebral 
o qualsevol altre tipus de discapacitat igual 
o superior al 65%. Aquest col·lectiu presenta 
majors dificultats d’inserció i per tant major 
necessitat de suport. Un dels principals 
objectius de Sifu és augmentar la contractació 
d’aquests perfils. En els últims anys hem passat 

d’un 15% a un 25% de la plantilla total nacional 
amb aquestes característiques.

Reben algun tipus de suport les persones 
amb discapacitat integrades? 
Sí. Tenim unitats de suport, ens hi referim 
com a UAP. Són equips de professionals 
multidisciplinars que proporcionen el suport 
adequat a cada persona, en funció de la seva 
discapacitat i el seu grau d’autonomia, amb la 
finalitat d’aconseguir una òptima integració 
social i laboral dels treballadors del grup. A 
través del programa d’ajustos personals i socials 
del Grupo Sifu, planifiquem també activitats 
d’oci i temps lliure. Per exemple, convidem al 
treballador i a un acompanyant a un espectacle 
o un partit de futbol perquè puguin gaudir 
junts d’una activitat. A banda d’això, el mateix 
programa ofereix a aquest col·lectiu amb 
especials dificultats ajudes econòmiques per a 
tractament psicològic i per adquirir material 
que pugui contribuir a la integració social com 
ara un audiòfon, ortopèdia, etc. 

Com arriben les persones amb 
discapacitat al Centre Especial de 
Treball? 
A través de diferents vies. D’una banda, a través 
de les fonts de reclutament, és a dir, entitats 
socials que treballen per millorar la inserció 
laboral de persones amb discapacitat i ens 

deriven els candidats més adients en funció 
del lloc a cobrir. Per altra banda, a través de la 
borsa de treball del Grupo Sifu, on la pròpia 
persona que busca feina pot enviar-nos el seu 
CV, les seves preferències de feina, la seva 
disponibilitat, etc. Per últim, també rebem 
derivacions dels serveis públics, com ara del 
Servei d’Ocupació de Catalunya o el Centre 
d’Atenció a la Discapacitat (CAD). També, de 
vegades, a través d’altres treballadors del Grupo 
Sifu.

Quins criteris seguiu a l’hora de derivar la 
persona a una empresa? 
Per decidir això és necessari un equip 
multidisciplinar i tenir en compte dos aspectes. 
D’una banda, saber quina vacant necessita 
cobrir l’empresa client. Aquesta feina la 
realitza el departament comercial. I de l’altra, 
el departament de selecció, que són experts en 
la matèria i psicòlegs, fan un procés de selecció 
en funció de les necessitats i la discapacitat 
adequada a cada centre. És necessari avaluar 
no únicament el grau, sinó també el tipus de 
discapacitat. 

Amb quines empreses col·laboreu? 
En aquests moments tenim més de 539 clients 
en el territori català, tant de l'àmbit públic 
com privat, provinents de diversos sectors: 
aeroportuari, farmacèutic, educatiu, sanitari, 

Catalunya és una de les 
comunitats autònomes amb 
major nombre de CET, 205. 
Aquests, segons les darreres 
dades disponibles (2016), 
ocupen 8.647 persones amb 
discapacitat.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_colectius_socials/obs_discapacitats_i_mercat_treball/
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industrial, hoteler, oficines i dependències 
o grans superfícies, entre d’altres. Per les 
peculiaritats pròpies de la nostra activitat, 
aquesta es desenvolupa “a domicili en les 
instal·lacions del client”. Internalitzem serveis 
de neteja, manteniment integral d'espais verds i 
una àmplia gamma de serveis.

Un cop la persona amb discapacitat ja 
ha arribat a l’empresa quin seguiment en 
feu? 
El seguiment de la persona el realitza un equip 
multidisciplinar, format per un àrea operativa, 
que realitza les tasques de supervisions i 
acompanyament de la feina pròpiament, i 
una altre àrea que és la social i de recursos 
humans, que ofereix un suport des d’una 
perspectiva global. Des de les Unitats de Suport, 
els treballadors socials hi tenim contacte 
durant tota la relació laboral, a través d’un 
suport individualitzat. Això vol dir que en 
funció de les necessitats de suport que presenti 
la persona la veurem amb major o menor 
freqüència i intervindrem en més o menys 
àmbits d’actuació. Però com a norma general, 
donem suport en el procés inicial i les veiem 
com a mínim dos cops a l’any. També fem 
una entrevista de sortida, quan finalitza un 
contracte, per conèixer l’opinió de la persona.

A més, quan apareix un conflicte i el supervisor 
ens n’informa, ens trobem amb el treballador 
per solucionar el problema. Tots tenen el nostre 
contacte i poden parlar amb nosaltres sempre 

que ho necessitin, per telèfon, correu electrònic 
o Whatsapp.

Per què són importants els CET? 
Considero que els Centres Especials de Treball 
constitueixen un canal per oferir oportunitats 
laborals a persones que tenen capacitats 
diferents però que, si tenen la possibilitat, 
la formació, la capacitació i el suport adient, 
poden desenvolupar una feina molt productiva. 
El CET és un procés inicial, i un cop assumits 
o recuperats els hàbits laborals, les habilitats 
socials, la formació i l’experiència en una àrea 
laboral, la persona amb discapacitat que té un 
cert nivell d’autonomia pot introduir-se en 
l’empresa ordinària. En el cas de les persones 
amb un menor nivell d’autonomia, però que 
amb algun tipus de suport poden treballar, 
també és important que se’ls pugui oferir una 
ocupació laboral. 

Estem avançant cap aquesta direcció? 
Com a societat hem avançat molt en aquesta 
matèria, però encara queda molt per fer. Cal 
continuar sensibilitzant les empreses respecte 
les capacitats de les persones amb diversitat 
funcional. Seguir apostant per les empreses 
amb valor social i que segueixen un model 
de Responsabilitat Social Corporativa. També 
cal invertir en formació per les persones amb 
discapacitat i crear i mantenir serveis d’atenció 
perquè aquest col·lectiu pugui tenir accés 
al món laboral sense entrebancs ni barreres 
socials. 

Les persones amb discapacitat també pateixen 
un greuge comparatiu respecte les persones 
sense discapacitat pel que fa als salaris. L’INE 
publica des del 2011 ‘El Salari de les Persones 
amb Discapacitat’. Malgrat que les dades són 
d’àmbit estatal i les últimes daten del 2014, són 
rellevants a l’hora de fer un retrat de la realitat 
salarial a Catalunya. 

D’acord amb les darreres xifres, ha crescut la 
bretxa salarial entre persones assalariades amb 
discapacitat i sense. El sou mitjà anual brut dels 
treballadors amb discapacitat és de 19.023,1 
euros, un 17,1% menor que el de les persones 
sense discapacitat [Gràfic 17].

La diferència entre ambdós col·lectius és 
més gran en els homes, amb un sou un 
20,8% inferior en el cas de les persones amb 
discapacitat. Les dones, de mitjana, cobren un 
15,5% menys que les seves homòlogues sense 
diversitat funcional. 

Les diferències en la remuneració entre homes 
i dones amb discapacitat són inferiors (elles 
cobren un 18,4% menys) que en el cas de la 
població sense discapacitat (23,5%). Aquesta 
bretxa salarial entre dones i homes va 
créixer un 2,2% en el cas de les persones amb 
discapacitat respecte el 2013.

7. El sou de les persones  
amb discapacitat

7.1 Sous per característi-
ques del treballador  
i dimensió de l’empresa 

Tal com hem vist, la presència o l’absència de 
discapacitat determina les diferències salarials. 
No obstant, també es poden apreciar diferències 
significatives en funció de les característiques 
del treballador. Hem parlat del sexe, però n’hi 
ha d’altres de més significatives, com l’edat, el 
nivell d’estudis i el tipus d’ocupació. 

Per edat, les persones amb discapacitat amb 
menor remuneració són els joves. La major 
diferència salarial entre persones amb i sense 
discapacitat es dóna, però, en el grup d’edat 
entre els 30 i els 44 anys, com es pot observar a 
la taula [Taula 2].

Una de les variables que marca les diferències 
de sous més significatives entre el col·lectiu 
de persones amb discapacitat és el nivell 
d’estudis. Els treballadors amb estudis superiors 
perceben de mitjana 15.844 euros menys que 
els que no tenen estudis, o només primaris. Són, 
precisament, els treballadors amb discapacitat 
amb un nivell d’estudis més baix els únics que 
van sobrepassar el salari dels seus homòlegs 
sense discapacitat amb una ràtio salarial del 
102,5%. 

Pel que fa al tipus de jornada, cal assenyalar 
que hi ha menys diferències de sou entre 
persones amb i sense discapacitat en el cas 
dels contractes a temps parcial. Per ocupació, 
la bretxa salarial entre els treballadors amb 
i sense discapacitat en llocs de treball alts ha 
crescut respecte el 2013. En canvi, els que 
ocupen càrrecs mitjans o baixos han vist 
reduïdes les diferències. 

L’empresa i la seva força de treball també 
influeix en les diferències salarials entre 
un col·lectiu i l’altre. El 2014 el salari de les 
persones amb discapacitat va augmentar 
a mesura que s’incrementava la grandària 
del centre. Malgrat que en tots els casos la 
remuneració econòmica és inferior en les 
persones amb discapacitat, les diferències 
són més acusades en les empreses de mida 
mitjana (de 50 a 199 treballadors). En aquestes, 
els nivells salarials de les persones amb 
discapacitat són un 30,9% inferiors a les que no 
tenen diversitat funcional. 

Cal destacar que, per sectors d’activitat, les 
diferències de salaris entre ambdós col·lectius 
són menors en el sector dels serveis  
[Taula 3]. 

http://www.ine.es/prensa/spd_2014.pdf


Gràfic 18 Gràfic 19Gràfic 17

Taula 3

Guany segons les característiques 
demogràfiques del treballador INE (2014)

P. sense discapacitat P. amb discapacitat

Total 22.958,1 19.023,1

S
e
xe

Homes 25.886,8 20.502,6

Dones 19808,7 16.732,4

G
ru

p
s 

d
’e

d
a
t De 16 a 24 anys 15.085,1 12.214,5

De 30 a 44 anys 22.649,5 17.001,1

45 i més anys 25.8671 20.814,8

N
iv

e
ll

 d
’e

st
u

d
is Sense estudis i primària 15.619,7 16.011,8

Secundària i programes de 
formació i inserció laboral 20.358,8 17.678,6

Superiors, incloent doctorat 32.730,5 31.855,8

Guany anual segons 
les característiques 

laborals del treballador  
INE (2014)

Persones sense 
discapacitat

Persones amb  
discapacitat

T
ip

u
s 

d
e

 
Jo

rn
a
d

a Completa 27.083,8 22.353.6

Parcial 9.816,7 8.986,5

T
ip

u
s 

d
e

 
C

o
n
tr

ac
te Durada indefinida 15.085,1 12.214,5

Durada determinada 22.649,5 17.001,1

G
ru

p
  

d
’o

c
u

p
a
c
ió

Alta: directors i gerents, 
tècnics i professionals 

científics, tècnics 
intel·lectuals i de suport

32.343,8 29.714,1

Mitjana: empleats, artesans 
i treballadors qualificats

18.389,1 18.018,1

Baixa: operadors i 
treballadors no qualificats 

16.929,4 14.183,2

A
n

ti
g

u
it

a
t

Menys d’un any 14.761,6 13.320,9

D’1 a 3 anys 18.261,0 14.445,8

De 4 a 10 anys 22.574,6 17.613,1

D’11 a 20 anys 27.663,4 20.174,7

Més de 20 anys 33.569,1 33.569,1

Taula 2



25

7.2 Sous per tipus i grau de 
discapacitat

Les majors diferències salarials entre les 
persones amb diversitat funcional es donen 
segons el tipus de discapacitat [Gràfic 18]. Els 
sous més baixos corresponen als treballadors 
amb discapacitat intel·lectual i per malaltia 
mental. Les persones amb discapacitat 
sensorial, seguides de les persones amb 
discapacitat física són les que més cobren, amb 
sous que superen el salari mitjà de les persones 
amb discapacitat en un 11,7% i un 5,5%, 
respectivament. 

Segons el grau, també s’observen diferències 
[Gràfic 19], tot i que no tan grans. De fet la 
relació entre ambdues variables no és lineal, 
en bona mesura gràcies a l’acció de les entitats 
especialitzades en donar suport als col·lectius 
amb un major grau de discapacitat.

7.3 Sous i mesures de 
foment del treball 

D’acord amb les últimes dades de l’INE (2014), 
les persones amb discapacitat que reben 
mesures de foment de l’ocupació tenen un salari 
inferior que el d’aquelles persones que no van 
comptar amb avantatges com les reduccions 
i bonificacions en les quotes de cotització a 
la Seguretat Social i contractes específics per 
treballadors amb discapacitat. 

Concretament, les persones que van rebre 
bonificacions o reduccions en les quotes de 
cotització tenen un sou un 30,6% més baix i 
les que tenen un contracte específic, un 16,5% 
inferior. 

La darrera llei ha permès 
crear un model d’integració 
més avançat però que encara 
presenta reptes socials, 
polítics i empresarials

Les dades constaten les dificultats que tenen 
les persones amb discapacitat per entrar al 
mercat de treball i mantenir-se dins. Des de 
1982 existeixen polítiques dirigides a la inserció 
laboral d’aquest col·lectiu i mecanismes que 
controlen el compliment normatiu de la llei. 
Diverses entitats i sindicats consideren, però, 
que són “insuficients”.

Ara bé, en quin context s’emmarquen aquestes 
lleis?

 
8.1 Context europeu

L’accés al mercat laboral de les persones amb 
discapacitat, un dels objectius prioritaris en 
polítiques d’ocupació

A nivell europeu, l’’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 2010-2020’ recull les 
recomanacions de la ‘Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat’. La Convenció, aprovada el 13 de 
desembre de 2006 per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides, ratificada per Espanya 
l’any 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig 
del 2008, estableix a l’article 27 que els estats 
membres haurien d’encoratjar la promoció 

8. La legislació i les peticions 
de les entitats

professional de les persones amb discapacitat 
en el sector públic i privat, donant suport 
i fomentant la seva contractació. Per altra 
banda, reconeix també el dret de les persones 
amb discapacitat a treballar en igualtat de 
condicions amb les altres, incloent el dret 
a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida 
mitjançant un treball lliurement escollit o 
acceptat en un mercat i un entorn laborable que 
sigui obert, inclusiu i accessible a les persones 
amb discapacitat.

 
8.2 Context estatal

De la LISMI a la Llei General de Discapacitat 
(LGD)

El 7 d’abril de 1982 es va aprovar la Llei 
d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), 
una normativa a nivell estatal que suposava 
un punt d’inflexió i detonant d’un canvi de 
mentalitat en matèria d’integració laboral per 
les persones amb discapacitat. Aquest col·lectiu, 
que fins aleshores tenia grans dificultats per 
accedir al mercat laboral, va trobar en la LISMI 
la resposta més eficaç del que fins llavors era un 
dret constitucional que no es respectava. 

Entre les modificacions que s’han produït 
durant els 35 anys d’existència de la llei, la 
més significativa en matèria laboral va tenir 
lloc l’any 2000. Com a conseqüència de 
l’incompliment continuat de la llei per part de 
les empreses, es va promoure el Real Decret 
27/2000 que establia un seguit de mesures 
alternatives amb caràcter excepcional perquè 
les empreses que justificaven la impossibilitat 
de contractar persones amb discapacitat 
poguessin complir la llei.

La LISMI es va mantenir vigent fins l’any 
2013, quan es va produir la unificació de tres 
normatives que han donat com a resultat 
l’actual Llei general dels drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
també coneguda com la Llei General de 
Discapacitat (LGD), aprovada al Real decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
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Ara, després de més de 30 anys, el sistema de 
quotes marcat per la llei ha permès crear un 
model d’integració més avançat però que encara 
presenta reptes socials, polítics i empresarials.

 
8.2.1 Llei General de 
Discapacitat (LGD)

A dia d’avui, la Llei General de Discapacitat 
(2013) regularitza, precisa i uneix tres normes 
en un únic text legal: 1) la Llei d’Integració 
Social dels Minusvàlids (1982), 2) la Llei 
d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i 
Accessibilitat Universal de les persones amb 
discapacitat (2003) i 3) la Llei d’Infraccions 
i sancions (2007) en matèria d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat. 
Fins aleshores, aquestes eren les principals 
disposicions legals de caràcter general que 
s’havien anat creant a l’Estat per tal d’atendre 
els drets de les persones amb discapacitat. 

En matèria d’integració laboral, la norma 
del 1982 es va mantenir i únicament es van 
produir modificacions terminològiques com ara 
eliminar la paraula “minusvàlid” per “persona 
amb discapacitat” i “inserció/integració” per 
“inclusió” en la nova llei de 2013. 

Aquesta nova llei reconeix el dret al treball de 
les persones amb discapacitat en condicions 
que garanteixin l’aplicació dels principis 
d’igualtat de tracte i no discriminació. D’aquesta 
manera, l’article 42 del mateix text legal 
estableix l’obligació de les empreses ordinàries 
públiques i privades que tinguin 50 o més 
persones assalariades a tenir contractades un 
2% de persones amb certificat de discapacitat, 
és a dir, aquelles que tenen un percentatge de 
discapacitat igual o superior al 33%. 

Ara bé, hi ha empreses que poden quedar 
exemptes de l’obligació de contractar persones 
amb discapacitat, de forma total o parcial, si es 
reconeix per resolució administrativa alguna de 
les situacions d’excepcionalitat següents:

•	 Quan hi hagi una impossibilitat per part de 
les oficines de treball del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, o de les agències de col·locació, 
d’atendre l’oferta d’ocupació i presentar un 
candidat amb discapacitat a l’empresa. 

•	 Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa 
obligada, qüestions de caràcter productiu, 
organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin 
una dificultat especial per incorporar 
persones amb discapacitat a la seva plantilla. 

En qualsevol d’aquests casos, però, les empreses 
exemptes de l’obligació de complir amb la quota 
de reserva sí que estan obligades a complir 

alguna de les mesures alternatives que marca la 
llei [Gràfic 20]. 

•	 Comprar productes o serveis a Centres 
Especials de Treball o a treballadors i 
treballadores autònoms i autònomes amb 
discapacitat.

•	 Fer donacions o accions de patrocini, 
de caràcter monetari, a fundacions o 
associacions d’utilitat pública que tinguin 
com a finalitat la integració laboral de 
persones amb discapacitat.

•	 Construir un enclavament laboral, amb 
la prèvia subscripció del corresponent 
contracte amb un Centre Especial de Treball.

El darrer informe de la UGT sobre la situació 
de les persones amb discapacitat al mercat de 
treball indica que, a Catalunya, l’any 2015 es 
van realitzar 579 actuacions de la Inspecció 
de Treball per a comprovar el compliment 
de la llei respecte la quota de reserva per a 
discapacitats, un 15,8% menys que el 2014. La 
ràtio d’infraccions per actuacions el 2015 va ser 
del 32,12% i com a resultat es van contractar 
58 treballadors —el 2014 van ser 124— i es 
van invertir 3.956.000 euros en mesures 
alternatives, un 237% més que l’any anterior. 
Segons el sindicat, “aquestes dades reforcen la 
necessitat d’incrementar  les actuacions de la 
Inspecció de Treball i revisar les sancions en el 

http://treball.gencat.cat/web/.content/07_-_relacions_laborals/documents/02_-_drets_i_deures_empresa/arxius/procediment_alternatives.pdf
http://www.ugt.cat/download/igualtat%2C_inclusi%25C3%25B3_i_no_discriminaci%25C3%25B3/treball_i_inclusi%25C3%25B3_de_persones_malaltes_i_amb_discapacitat/Informe-PAD-2016.pdf
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Pel que fa a la gestió de competències, l’Estat 
espanyol estableix la quota de bonificacions 
a la Seguretat Social que tenen les persones 
amb diversitat funcional que treballen en 
empreses ordinàries, que varia en funció de 
l’edat, el tipus de discapacitat, el sexe de la 
persona i la jornada. A banda d’això, destina 
anualment a cada comunitat autònoma una 
partida econòmica per afavorir la inserció 
de les persones amb diversitat funcional a 
les empreses públiques i privades. A efectes 
pràctics, però, és la comunitat autònoma qui 
decideix on s’inverteix el pressupost que arriba 
del govern central. 

Des de l’any 2012, la Generalitat no ha obert 
una convocatòria d’ajudes directes a les 
empreses ordinàries per afavorir la contractació 
de persones amb discapacitat, però en canvi 
sí que ha obert anualment una convocatòria 
de subvencions destinades a les entitats que 
treballen per la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat a l’empresa ordinària. 

En el cas dels Centres Especials de Treball, 
l’Estat espanyol estableix una bonificació del 
100% de la quota empresarial a la Seguretat 
Social i és la Generalitat qui es fa càrrec del 
pressupost de les subvencions destinades a 
aquests centres, que canvia cada any. L’any 
2016, es van obrir 3 convocatòries amb una 
partida total d’uns 70 milions d’euros:

•	 Subvencions per dur a terme accions 
relatives a les unitats de suport a l’activitat 
professional en Centres Especials de Treball 
(USAP).  
Per aquesta subvenció el govern català hi va 
dedicar 20.279.722,27 euros el passat 2016. 
Aquesta quantitat es va cedir als Centres 
Especials de Treball, en base a una puntuació, 
destinada a les Unitats de Suport d’aquests 
centres.

•	 Subvencions de cost salarial als CET. 
Es tracta d’una subvenció que va cobrir el 
50% del Salari Mínim Interprofessional per 
a les persones amb discapacitat contractades 
a jornada completa en un Centre Especial 
de Treball. En el cas dels contracte a temps 
parcial, la subvenció es va veure reduïda 
de forma proporcional a la jornada laboral 
realitzada.

•	 Programa d’ajuts complementaris destinats 
al manteniment de les persones amb 
discapacitat en Centres Especials de Treball. 
Aquest programa d’ajuts complementaris 
es va obrir a finals de 2016 amb l’objectiu de 
contribuir en el manteniment de llocs de 
treball als Centres Especials de Treball de 
Catalunya i compensar a aquests centres pels 
costos addicionals que destinen a garantir 
de forma responsable l’estabilitat de la seva 
plantilla.

El Comitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat (COCARMI) i el grup Dincat, 
com a dues de les principals associacions 
que vetllen pels drets de les persones amb 
discapacitat, han traslladat al govern la 
necessitat d’ampliar el pressupost destinat als 
Centres Especials de Treball així com la dotació 
destinada a donar suport a la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat a l’empresa 
ordinària. 

En aquesta mateixa línia, Dincat ha assegurat 
que “és imprescindible dedicar-hi molts més 
recursos” perquè “estem sota mínims i tapant 
forats”. Segons la federació, encara s’estan patint 
les conseqüències de la gran retallada del 2011 
i, amb el pressupost actual, ni es cobreixen les 
necessitats bàsiques ni es poden contractar 
nous treballadors. 

El COCARMI reivindica també un augment 
dels recursos econòmics i xifra en gairebé 
122,6 milions d’euros la partida que ha calculat 
que es necessita per sostenir l’actual model de 
treball protegit, en la qual queda inclosa, a més, 
l’increment del vuit per cent del SMI aprovat 
recentment. “Amb els actuals 70 milions d’euros 
només es podria cobrir el 50% del SMI que ha 
d’abonar l’Administració, incloses la tretzena 
i la catorzena paga, i que en els últims anys no 
sempre s’han abonat”. 

cas d’incompliment de la quota o de les mesures 
alternatives per part de les empreses”. Tal com 
indica aquest mateix informe, a Catalunya hi ha 
més d’11.000 empreses obligades a complir amb 
la reserva de quota del 2%.

Per a la UGT de Catalunya, la lluita contra la 
discriminació que pateix aquest col·lectiu i 
el foment de la seva inserció laboral passen 
per la sensibilització de la ciutadania i de les 
empreses, la vigilància pel compliment de les 
obligacions legals de les empreses i impulsar 
la igualtat d’accés a l’ocupació de les persones 
amb discapacitat. També cal millorar la 
intermediació laboral del SOC i fer possible 
una negociació col·lectiva per millorar les 
condicions laborals de les persones amb 
diversitat funcional a través de la redacció de 
clàusules socials als convenis.

En aquesta mateixa línia, segons el darrer 
informe de CCOO en matèria d’integració de 
les persones amb discapacitat, “les causes han 
estat el reiterat incompliment empresarial, 
l’escàs interès per part de les administracions 
competents d’habilitar mecanismes per obligar 
al compliment de la quota de reserva del 2% 
esmentada, creant, per contra, les mesures 
alternatives a la reserva de llocs de treball, i el 
fet que els CET no han complert amb la seva 
funció de pont d’accés al mercat ordinari”.

La Federació Catalana de la Discapacitat 
Intel·lectual (Dincat), que vetlla pels drets de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i les 
seves famílies, assegura que “és necessari fer 
una àmplia difusió dels valors i les capacitats 
dels treballadors, cal donar-los oportunitats per 
poder demostrar que amb els suports necessaris 
poden fer la feina” però remarca que “sense una 
empenta de l’Administració és difícil convèncer 
les empreses de les possibilitats que tenen els 
treballadors amb diversitat funcional”.

8.3 Context autonòmic

Una aposta pels CET i la formació del col·lectiu 
amb discapacitat

En l’àmbit català, una de les principals prioritats 
de la Generalitat de Catalunya és combatre 
l’atur construint els escenaris adequats per 
crear ocupació, frenant la destrucció de llocs 
de treball i facilitant el creixement econòmic. 
Com a part d’aquest objectiu, l’Estratègia 
Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 assumeix 
les prioritats d’inserció al mercat de treball en 
els col·lectius que assenyala la Llei 56/2003, 
de 16 de desembre, entre els quals es troben 
les persones amb discapacitat, amb especials 
dificultats o en situació d’exclusió social.

Des de l’any 2012,  
la Generalitat no ha obert una 
convocatòria d’ajudes directes 
a les empreses ordinàries  
per afavorir la contractació 
de persones amb discapacitat.

Dincat: “És imprescindible 
destinar molts més recursos 
a la contractació de persones 
amb discapacitat” perquè 
“estem sota mínims i tapant 
forats”.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/discapacitat/CET/
http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/el_repte_integracio_persones_discapacitat.pdf
http://www.ccoo.cat/sase/documents/arxius_pdf/el_repte_integracio_persones_discapacitat.pdf


Ara bé, si parlem de polítiques d’ocupació per 
a les persones amb discapacitat no ens podem 
oblidar de la formació, una eina bàsica per 
fonamentar l’autonomia personal d’aquest 
col·lectiu i la inclusió laboral. 

Entre diferents mesures, el govern català ha 
iniciat aquest curs 2016-2017 un pla pilot 
experimental d’Itineraris Formatius Específics 
(IFE) per a aquells alumnes que tenen alguna 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Es 
tracta d’un programa formatiu obert a joves 
que tinguin l’ESO però que no es puguin acollir 
a una Formació Professional convencional. 
El programa té una durada de quatre anys 
i s’ha iniciat en vuit centres d’FP ordinaris 
i d’educació especial distribuïts per tot el 
territori, amb un centenar de places en total. 
Els itineraris que s’ofereixen són el d’auxiliar 
de vendes i atenció al públic (disponible en 7 
centres) i auxiliar en la cura d’animals i espais 
verds (que es fa a 1 sol centre).

El programa, que valora les capacitats dels 
alumnes i acredita les seves competències 
professionals, també inclou un acompanyament 
cap a la vida adulta i la preparació per al mercat 
laboral. 

Dincat celebra que el Departament 
d’Ensenyament compleixi amb el compromís 
adquirit de posar en marxa aquest projecte 
de formació professional que s’adapta a les 

necessitats d’aprenentatge de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i que potencia 
l’assoliment d’unes competències professionals 
que ajuden a accedir al mercat de treball. La 
federació confia, a més, que el nombre de places 
ofertes augmentarà de manera progressiva per 
donar resposta a tots els joves que ho sol·licitin. 

Per altra banda, i parant atenció als estudis 
universitaris, el COCARMI ha demanat al 
govern “més suport als universitaris amb 
discapacitat per tal de garantir-los l’accés a 
aquesta etapa de formació i la possibilitat de 
seguir els estudis en igualtat de condicions 
amb la resta d’alumnes”. Segons el president 
del COCARMI, Antonio Guillén, “en els 
darrers 10 anys les universitats han avançat 
molt en la inclusió de les persones amb 
discapacitat. Tot i així, només un 1 per cent 
dels alumnes universitaris tenen algun tipus 
de discapacitat i, per tant, encara queda molt 
camí per fer”. “A més, tenint en compte que 
l’índex d’atur és més baix entre les persones 
amb formació universitària, i que només el 
8,4% de les persones amb discapacitat tenen 
estudis universitaris, és necessari invertir en la 
formació dels joves amb discapacitat”. 

Entre les mesures concretes que proposa 
el COCARMI en aquest camp hi ha la de 
transformar el projecte UNIDISCAT en 
un centre de referència sobre universitat i 
discapacitat, que vetlli pel suport i l’educació 

inclusiva de l’alumnat universitari amb 
diversitat funcional i per la formació del 
professorat a tots els nivells.

La formació esdevé essencial per a incrementar 
les possibilitats d’integració laboral d’aquest 
col·lectiu. Tanmateix, apostar per un sistema 
educatiu inclusiu permet que persones amb i 
sense discapacitat comparteixin espais i que 
aquesta integració es pugui traslladar al món 
laboral, de forma total, en un horitzó no gaire 
llunyà.

Itziar Martin, Ballarina. 
Autors: Quim Puig i Romuald Gallofré.

Fotografia de la mostra V15IONS, històries de superació personal 
promoguda per Fundación Grupo SIFU per tal de donar 

a conèixer la situació del mercat laboral de persones amb 
discapacitat a Espanya.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_i_estudiar_el_sistema_dunis/accions_d_integracio_dels_estudiants_discapacitats_a_la_universitat/projecte_unidiscat_universitat_i_discapacitat_a_catalunya/


El Social.cat és el mitjà de comunicació de referència del 
tercer sector social a Catalunya. Des de fa vuit anys omple 
un buit informatiu en aquesta matèria i potencia la interacció 
entre diferents agents del sector. El portal és una iniciativa 
de Xadica, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 
2003 amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els 
sectors de la nostra societat. 

El portal digital ha decidit impulsar un seguit de debats 
pel territori català, en col·laboració amb UVic a Granollers, 
UGranollers. Sota l’epígraf ‘Socialitzant, col·loquis de l’acció 
social a Catalunya’, la iniciativa pretén erigir-se com un pont 
entre entitats, universitats i habitants d’arreu de Catalunya i 
oferir reflexió i anàlisi entorn a temes socials d’actualitat. 

Aquest dossier s’emmarca en la segona d’aquestes jornades 
que porta com a títol ‘La integració laboral de persones amb 
discapacitat: un horitzó llunyà?’ i que es va celebrar el 23 de 
febrer del 2017 a Granollers.

El Social.cat i les jornades Socialitzant

www.social.cat

www.social.cat/socialitzant

Organitza

Col·labora
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