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1. P R E S E N T A C I Ó
O R ÍG E N S I D E F I N I C I Ó

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) és una
entitat sense ànim de lucre creada l'any 1992, fruit de la unió de l'Associació Catalana de
Centres Especials de Treball i l'Associació de Centres Especials de Treball per persones amb
CET
discapacitat, entitat constituïda el 1981. Som la patronal
representativa dels CET, amb més de 35
anys d'història a Catalunya.
FECETC: 1992-2017: 25 anys defensant els CET
La FECETC agrupa 71 centres especials de treball (CET), amb més de 5.850 treballadors, que
ofereixen diferents productes i serveis com ara neteja, manipulats, serigrafia, gestió d’aparcaments,
fabricació d’aparells ortopèdics, vending, màrqueting telefònic, call center, jardineria, multimèdia i
TV, fabricació de contenidors, cablejat elèctric, injecció de plàstics, serveis d’enginyeria, bugaderia
industrial, serveis a externs a les empreses, pintura industrial, muntatges industrials, serveis de
salut, producció d’aliments, cervesa artesanal, semiconserves i salaons etc...
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Els centres especials de treball són empreses que es caracteritzen per comptar entre els seus treballadors amb un mínim
d'un 70 per cent de persones amb alguna discapacitat física o cognitiva en un grau superior al 33 per cent. Són empreses que
participen en el mercat en les mateixes condicions que la resta d’agents econòmics, ja que el seu objectiu és dur a terme un
treball productiu i la seva gestió se sotmet a les normes i els requisits que afecten el conjunt de les empreses.

El que diferencia els CET d’altres empreses és el seu objectiu de
facilitar la integració laboral de les persones amb discapacitat al
mercat de treball.

Els nostres CET contracten persones amb discapacitat, amb formació a càrrec de l’empresa per facilitar l’adaptació als continus
canvis en totes les àrees de l’activitat, especialment pel que fa a innovació tecnològica i processos productius. Treballem perquè els
CET siguin empreses competitives en el marc laboral, potenciant la millora empresarial i social dels CET; alhora, sensibilitzem,
acompanyem i donem eines a les empreses per a la implantació de la responsabilitat social en la creació i qualitat dels llocs de
treball.
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La FECETC col·labora amb la resta de federacions de centres especials de treball i entitats de l'estat espanyol; i forma part de:

 Federació Catalana de CET d’Economia Social (FEACEM Catalunya)
 Comitè Català de Representants de persones amb discapacitat (COCARMI)
A través d’aquest, en el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI) i en el Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)
 Foment del Treball Nacional
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OBJ ECT I US
GENERALS:

 Promoure i millorar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, per la via ordinària i per la via del
treball protegit.

 Actuar com a referent social en la inserció del col·lectiu, amb accions d'acompanyament a la inserció sociolaboral
ESPECIFICS:
 Representar i defensar els interessos dels afiliats amb les diferents agents en els àmbits econòmic, polític i social: actua com

interlocutor de les organitzacions representatives dels CET i de les empreses CET de Catalunya davant les diferents
Administracions Públiques, els sindicats, l’ opinió pública i la resta de poders polítics, econòmics i socials.
 Potenciar la creació i desenvolupament dels CET, així com la integració de persones amb discapacitat i altres col·lectius amb
risc d’exclusió social, tant en CET com a les empreses ordinàries.
 Fomentar la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat, tant a l’empresa ordinària com en els CET. Promoure
la solidaritat dels federats, oferint serveis comuns tant de gestió empresarial com socials.
 Coordinar les entitats federades i exercir de conciliadors en situacions conflictives i a petició de les parts interessades.
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PLA D'ACTUACIÓ
La FECETC treballa segons un Pla d’Actuació alineat per
coordinar els recursos de que es disposen,
prioritzant aquelles accions que aportin valor,
complint la nostra finalitat. Està estructurat en
quatre eixos, a partir dels quals des d’on es
desenvolupen un conjunt de programes d’actuació
amb accions concretes.

FEDERACI Ó DE CENT RES ESPECIAL S DE T REBALL DE
CATALUNYA
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1. Ò R G A N S D E G O V E R N
COMPOSICIÓ
Composició de la Junta Directiva
President: Julio Martínez
Vicepresidència: Josep Roset
Vicepresidència: Alfons Moreno; Girona territorial
Vicepresidència: Jorge León
Vicepresidència: Josep Ma. Solanellas

Els òrgans de govern i control de la FECETC són
l’Assemblea, constituïda per tots els CETs associats, i la
Junta Directiva, encarregada de la direcció, govern,
administració i representació
Compta, a més, amb un equip multifuncions integrat per
un director-gerent, una orientadora laboral, una
administrativa a jornada parcial i una periodista externa.

Tresorera: Bibiana Bendicho, Lleida territorial
Secretari: Jaume Graus, Tarragona territorial
Comissions delegades:
FEACEM Catalunya: Rafael Ruano
Director-gerent: Miquel Vidal
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C O L · L A B O R E M AMB
Generalitat de Catalunya:
 CODISCAT, Consell de la Discapacitat de Catalunya.
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
 Ajuntament de Barcelona: participem a
 Xarxa d’Economia Social i Solidària de Barcelona. Acord de la Contractació Pública Responsable.
 Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva. Projecte Tractor “Una Economia més social que
proposa una ocupació de qualitat”.
 Sindicats: participem en la Mesa de Negociació dels convenis col·lectius dels CET. I desenvolupem vincles
d’unió entre les diferents associacions de CET i de les persones amb discapacitat.
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3. SITUACIÓ ECONÒMICA
COMPTES ANUALS
La situació comptable del darrer
any i comparativa amb l’any
anterior.
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4. 2017: ANY DE CELEBRACIÓ, ANY DE
REIVINDICACIONS
Diversos fets han marcat l’any 2017, un exercici en què hem volgut commemorar els 25 anys de la nostra fundació,

aniversari que hem aprofitat per encarregar una làmina commemorativa, amb la qual hem obsequiat, entre d’altres, les ministres de
Sanitat, Dolors Montserrat, i d’Ocupació, Fátima Báñez, a més d’altres representants de l’administració, l’associacionisme i l’empresariat,
així com experts que han participat com a ponents a les diverses jornades que hem organitzat al llarg de l’any. La làmina, on se
superposen imatges de treballadors amb un fons urbà que recorda Barcelona, és obra d’Ángeles Moreno. Recordem, a contnuavió,
alguns dels moments més destacats de l’any:

Jornades divulgatives
Dins dels actes de commemoració el 25è aniversari, vam organitzar dues jornades especials a
Foment del Treball. La primera d’elles, el 28 de febrer, es titulava Centres Especials de Treball
(CET) a la Unió Europea (UE): inserció laboral del persones amb discapacitat. Va ser una ocasió
que el nostre president, Julio Martínez, aprofità per demanar una aliança amb empreses i
administració per impulsar l’ocupació de les persones
amb discapacitat.
La segona jornada, el 27 de novembre, duia per títol Centres Especials de Treball i la nova Llei de
Contractes del Sector Públic, una llei que vol donar més transparència a la contractació pública,
apostar per una millor relació qualitat-preu i facilitar la participació de les petites i mitjanes
empreses i les empreses socials. També persegueix una major eficiència de la despesa pública i
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millorar el nivell de serveis als usuaris. Ara bé, obligarà als CETs a fer canvis en la seva estructura per adaptar-se a la nova figura del CET
d’iniciativa social. 2

JOBarcelona’17 i BIZ Barcelona
D’altra banda, vam participar, el 15 i 16 de març, a JoBarcelona, una fira per posar en contacte empreses amb universitaris i titulats.
Posteriorment, els dies 31 de maig i 1 de juny vam ser al saló BIZ Barcelona per donar a conèixer els nostres serveis i mostrar la vessant
innovadora i transformadora de les empreses a les quals representem. Va ser, així mateix, un espai per compartir experiències, establir
contactes i conèixer idees i propostes que ens poden ajudar a progressar de cara al futur. Vam disposar d’un estand propi i vam organitzar
xerrades sobre estratègia digital, amb Sergio Hornillos, i sobre el valor del talent divers, amb Isabel Salas.
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Contractació pública
El nostre president, Julio Martínez, ha participat en les dues reunions, la primera al juny i la segona al novembre, de la Taula de Contractació
Pública de l’ajuntament de Barcelona, de la qual forma part. Aquesta Taula es va constituir l’any 2016 amb participació de prop d’una
trentena d’entitats, entre sindicats, organitzacions empresarials i del tercer sector i entitats mediambientals. La Taula és un espai de diàleg
entre l’administració municipal i aquestes entitats per buscar fórmules de millora de la contractació pública municipal. En la trobada del juny
es va presentar la Guia de contractació pública ambiental. En la trobada de novembre es presentaren noves guies de contractació Pública
Innovadora i de compra de serveis de tecnologies d’informació i comunicació (TIC). Són guies que tenen l’objectiu d’aconseguir una major
eficiència social, ambiental i d’innovació i de relació amb els ciutadans a partir d’una governança democràtica. També es van presentar els
dos nous protocols d’actuació en innovació i matèria TIC.
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Reivindicació
El 27 de setembre van participar, juntament amb una vuitantena de persones, entre
treballadors, responsables de Centres Especials de Treball (CET) i d’entitats que els
representem, en una concentració davant la seu del departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat.

L’objectiu, 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 va tenir lloc després que
s’hagués 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’hagués trobat cap resposta.

Incidència política
Al llarg de l’any, i per fer front a aquests canvis en les polítiques sobre subvencions als CET, a les retallades i als retards en els pagaments,
representants de la FECETC s’han reunit en diverses ocasions amb responsables de la Generalitat i amb diferents formacions polítiques del parlament
català. Fruit dels contactes a nivell polític és l’aprovació per unanimitat al Parlament, l’1 de juny, d’una moció del diputat socialista Raúl Moreno per
protegir el dret al treball de totes les persones amb discapacitat i impulsar la inserció laboral.
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4. C O M U N I C A C I Ó
Després de l’estrena el 2016 de la pàgina web, el 2017 ha estat el de la millora i potenciació de la nostra comunicació, tant
a nivell intern com extern. En aquest sentit, comptem amb la col·laboració de professionals externs, de manera puntual al
febrer, amb motiu de la jornada a Foment del Treball, i de manera habitual des de finals d’abril.
Pàgina web: esdevé una font d’informació útil sobre els centres especials de treball (regulació, gestió, contractació de
persones amb discapacitat, models de contracte) així com espai que recull tota l’actualitat de la federació, per mitjà de
notícies i dels butlletins mensuals que hi pengem.
El 2017, la web va rebre 10.126 visites de 3.681 visitants. Hi vam publicar 40 notícies i 11 butlletins mensuals
Xarxes socials: impuls als perfils de Linkedin, Twitter i Facebook, que recullen les informacions i imatges de la federació,
notícies dels associats, del sector dels CETs i l’economia social i de la discapacitat en general.
El 2017 vam publicar una trentena de notícies a Linkedin, que té 41 seguidors A Twitter vam publicar 435 tuits i es
van fer 172.000 impressions. En acabar l’any teníem 444 seguidors. A Facebook vam publicar 175 entrades i tenim un
centenar de seguidors.
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Notes de premsa: en vam publicar relacionades amb les jornades de febrer i de novembre, amb la participació a
BizBarcelona i amb les protestes sobre les retallades i canvis en les polítiques de subvencions als centres Especials de
Treball.
Fruit de la tasca comunicativa, hem detectat uns 80 impactes en mitjans de comunicació (en paper i online), portals,
entitats i blogs.
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5. REPRESENTACIÓ
INSTITUCIONAL
La FECETC participa activament en iniciatives que poden interessar als centres especials de treball o que comencen a ser
rellevants al seu entorn econòmic i social. Alhora, representa, posa en valor i dona a conèixer la federació i els seus
valors a fires, jornades, premis i trobades. Alguns dels espais en els quals hi va ser present:

 Mobile World Congress: a l’estand de la seva fundació es van presentar les conclusions de l'estudi impulsat per la Taula

d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Les necessitats de les entitats del tercer sector social de Catalunya en
tecnologia mòbil, digitalització i TIC. L’estudi destaca que la innovació tecnològica serà una eina cabdal per apoderar
les persones en risc d'exclusió ateses perles entitats socials i, alhora, pot ser una eina per a l'obtenció de finançament
per al Tercer Sector Social català

 Assemblea de constitució de l’Acord Ciutadà de Barcelona, del qual forma part. Març
 Reunió del Grup de Compra Pública d’ESS de l’ajuntament de Barcelona. Març
 Festa de la Primavera de Foment del Treball: la humanització de les empreses a través de
l’art

 Conferència Internacional d’Economia Social. Madrid, maig
 Lliurament dels XX Premis Aspid. Lleida
 Setmana de la Responsabilitat Social de Catalunya
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 Lliurament del premis Carles Ferrer Salat de Foment del Treball
 Participació en la jornada organitzada pel COCARMI amb motiu del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre per fer visible el col·lectiu,
recordar els seus drets i reivindicar els recursos necessaris per fer possible la seva plena
inserció en tots els àmbits de la societat. La jornada va tenir lloc el 30 de novembre i duia
per títol Cap a una societat resilient i inclusiva. Julio Martínez va intervenir en la taula
rodona El finançament de les entitats: situació actual i perspectives de futur

 Lliurament del premi d’Economia Social del taller Horitzó a Julio Martínez
 Jornada de COCEMFE "Dret a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat". 17
de desembre

 3ª Fira de Consum Responsable d'Economia Social i Solidària. Desembre 2017- Gener
2018
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6. S E R V E I S I DEFENSA DELS CET
Reunions amb els grups polítics del Parlament de Catalunya.
Formació en transformació digital dels Centres Especials de Treball. Taller el 4
d'octubre amb la consultora Xtratègics
Defensa dels interessos dels associats i recull i difusió d’informació d'interès per
als socis
 Seguiments Inspecció de Treball a CET i empreses, per part de la Direcció General
de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.
 Realització d’informes d’Ajustaments personals i socials pels CET.
 Negociació per treballar propostes de finançament pels CET.
 Networking amb empreses ordinàries perquè coneguin la tasca dels CET i hi col·laborin: uns 400 al llarg del 2017
(virtuals i personals), amb contactes més complerts amb una vintena d'empreses a l'any
 Informació i suport als CET en la seva constitució, licitacions públiques, recerca de nous mercats, aliances,
mediació en conflictes, avaluació de defuncions CETs, etc.
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 Informació i suport en gestió de subvencions, mesures alternatives als CET, etcètera.
 Gestió i tramitació dels Recursos i Contenciós Administratius 2015 i 2017 i Sentencies del TSJC SMI i USAPS
2011 i 2012. Hi ha diverses sentències que des del mes de febrer del 2015 s'han rebut i que donen resposta
a les demandes formulades per diversos centres especials de treball
membres de la FECETC contra les resolucions dictades per la
Generalitat en virtut de les quals els atorgaven les subvencions en
concepte de USAP i SMI corresponents a la convocatòria de 2011.
 Presentació de recurs contra les bases reguladores de les
subvencions als CETs
 Concentració davant el departament de Treball (vegeu punt 4)
 Defensa i suport individual als CET. La Fundació Marpi, un exemple
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S E R V E I D ' O R I E N T A C IÓ I S U P O R T
A L A I N S E R C IÓ LABORAL
Agència de col·locació, col·laboradora del Sistema Nacional de Empleo.
Serveis Integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les
persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS).
Prospecció d’empreses per a la inserció laboral, orientació als emprenedors.
Col·laboració en xarxa intermediació i orientadors.
Som un servei especialitzat en la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari
i protegit. Treballem com agents d'intermediació laboral per promoure la igualtat d'oportunitats de les persones
amb discapacitat per a l'accés al treball. L'equip de professionals de la nostra agència de col·locació ofereix a les
persones un servei de valoració i orientació personalitzat, formació, assessorament laboral, acompanyament i
suport per a l'obtenció i consolidació del lloc de treball.EMÒRIA 2017

FEDCENT RES ESPECIAL S DE T REBALL DE
IAL S DE T REBLL DE

C/ Pere Vergés 1, planta 11, despatx 14, 08020 Barcelona
Tel.: 93 313 48 95 / Fax: 93 314 00 56
www.fecetc.org / fecetc@fecetc.org
Twitter: @FECETC
Facebook: www.facebook.com/fecetc
Blog: http://fecetc.blogspot.es/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fecetc/
Agència de col·locació: Número d'autorització 0900000104
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball. Secció de Relacions Laborals Exp.
Núm.: 927900978/79/2/2; Dipòsit Núm.: 927900978

Amb el suport de

