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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Seguim treballant amb els eixos marcats en el nostre
Pla d’Actuació 2019. Tot i que ens envolta una incertesa
política, la FECETC ha de seguir sent un actor polític actiu
davant de l’Administració Pública i de les diferents
organitzacions socials, sindicals i patronals. És per això
que liderem la coordinació del grup de treball d’Inserció
Laboral a la Taula pel Pacte Nacional sobre els Drets de les
persones amb Discapacitat, representant al COCARMI,
com a membres que som.
Encara que l’horitzó de l’acció institucional és lluny, any
2025, creiem que és important ser-hi per assolir els reptes
específics de les polítiques actives d’ocupació per a
persones amb discapacitat, l’estratègia de la inserció
laboral a l’empresa ordinària, el treball amb suport
centrat en la persona, la flexibilització i comptabilitat de
serveis ocupacionals i laborals i l’evolució i millora dels
Centres Especials de Treball (CET).

Us recordem, d'altra banda, que dijous 24 d'octubre
celebrem la nostra Jornada anual a Foment del Treball.
Els diferents ponents polítics i empresarials aportaran les
seves experiències, coneixements i la seva visió futura del
treball amb persones amb discapacitat.
També és important la participació dels assistents amb
les seves preguntes i consultes; enriquiran la jornada
amb la seva opinió. Segur que entre tots li donarem molt
de valor!
Esperem tenir capacitat per a tothom que ens vulgui
acompanyar, ja que estem convençuts que serà tot un
èxit!!
Seguim remant!!!

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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AGENDA

Reunions, jornades, activitats

2 de setembre: Reunió de Junta Directiva de Foment del
Treball.
20 de setembre: Reunió de Junta Directiva de FECETC a
FEMCET
25 de setembre: Reunió del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya.
Visites a FEM CET, Emiser i Integralia Vallès.
Reunió del Cocarmi amb el departament de Treball
26 de setembre: Reunió de prospecció d’empreses.

Un estudi mesura l’impacte de la inclusió de les persones
amb discapacitat en la reputació de les empreses

27 de setembre: Consultes diverses de CET

9. Socis. Ilunion millora el 2018 la seva xifra de negoci un
9,2%

28 de setembre: Celebració del 40è aniversari de MIFAS
Girona.

6.000 persones acompanyen Mifas en la festa del seu
40è aniversari
10. SIOAS
11. Campanyes.
13. La contra. Medidas alternativas a la cuota de reserva
de personas con discapacidad
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El Futur del Treball i les Persones
amb Discapacitat

Notícies

Els socis de FECETC tindran accés lliure al Business
With Social Value
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Els socis de FECETC podran accedir i gaudir gratuïtament de les activitats de la trobada Business With Social Value 2019 que
tindrà lloc el proper 18 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya. El Business With Social Value, organitzat per Icaria
Business Solutions, és un projecte pensat per crear espais i generar noves oportunitats de negoci amb valor social tot posant
en contacte serveis i productes d’entitats socials amb empreses mercantils amb l’objectiu final de contribuir a augmentar
la cifra de negoci de les entitats socials.
En la seva setena edició, celebrada l’any passat, hi van participar 437 compradors i 118 “venedors socials”, es van organitzar una
quarantena d’activitats econòmiques i es van agendar 600 entrevistes “face to face”. Precisament, els CET associats podran
participar en aquestes entrevistes cara a cara, així com en l’espai de promoció dels seus productes i serveis i en les altres
activitats programades.
Per més informació podeu adreçar-vos directament a:
Maria Jose Pujol Rojo: mjpujol@businesswithsocialvalue.org
Kika Sauquet: ksauquet@businesswithsocialvalue.org

Notícies

Els treballadors amb discapacitat cobren un 17%
menys que el col·lectiu sense discapacitat
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El salari mitjà anual brut dels treballadors amb discapacitat és un 17 per cent menor al de les persones sense discapacitat,
segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). de 2017, donades a conèixer fa uns dies.
Així, el salari mitjà brut dels treballadors amb discapacitat era de 19.726,2 euros el 2017, quan el de les persones sense
discapacitat (23.764,8 euros). De totes maneres, el salari de les persones amb discapacitat va millorar un 2,2 per cent respecte
a 2016.La taxa d’activitat laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat va ser del 35,0 per cent el 2017, més de 42 punts
inferior a la de la població sense discapacitat.
La taxa d’atur, per la seva banda, s’ha situat al 26,2 per cent, nou punts més que la de la població sense discapacitat. La
diferència salarial entre homes i dones es redueix en el col·lectiu de treballadors amb discapacitat, però segueix existint. Els
homes amb discapacitat cobren un 15,9 per cent més que les dones amb discapacitat, quan la diferència salarial entre
homes i dones sense discapacitat és del 22,2 per cent.

Poden accedir a més
dades i a l’informe
complet de l’INE
clicant AQUÍ
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La Inspecció de Treball va sancionar 55 empreses el 2018 per
incomplir la reserva del 2%
En parla un reportatge del programa 'valor Afegit' de TV3

La Inspecció de Treball va actuar l’any passat a 630
empreses catalanes i va obrir 55 expedients sancionadors
per incompliment de la llei que obliga a reservar un 2 per
cent dels llocs de treball a persones amb discapacitat,
segons explica un reportatge del programa ‘Valor Afegit’ de
TV3 emès el 17 de setembre passat (minut 33
aproximadament)
Arran de la visita de la Inspecció de Treball moltes
empreses van decidir contractar persones amb
discapacitat, de manera que es van formalitzar 422
contractes el 2018.
D’altres van optar per les mesures alternatives a la
contractació de persones amb discapacitat, com ara
contractar subministraments de béns o serveis amb
Centres Especials de Treball (CET), la qual cosa es va traduir
en 100 milions d’euros en inversions en mesures
alternatives.

Font: TV3

Podeu veure el reportatge
clicant aquí

Un estudi mesura l’impacte de la inclusió de les persones amb
discapacitat en la reputació de les empreses
Ha estat impulsat per la Fundació ONCE i amb assessorament de PWC
L’estudi Impacto de la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad en la reputación de las empresas és el resultat d’un
projecte de la Fundació ONCE, impulsat juntament amb algunes
empreses del Fòrum Inserta i l’assessorament de PWC, per mesurar
quant i com ha millorat la qualitat de vida del treballadors amb
discapacitat en incorporar-se als equips de les 20 empreses
participants.
El projecte, a més, aconsegueix monetitzar aquesta millora. A més,
la Fundació ONCE ha volgut conèixer com les polítiques d’inclusió
de les persones amb discapacitat contribueixen a la creació de valor
de les empreses.L’experiència ha demostrat que la incorporació de
persones amb discapacitat als equips influeix de manera positiva i
directa en una millora de la motivació i en la capacitat d’innovació
dels mateixos. El projecte vol analitzar si això es pot traslladar a
l’àmbit empíric. L’aproximació s’ha fet des del punt de vista de la
reputació corporativa i per a això s’ha comptar amb The Reputation
Institute i el seu model de mesura i gestió de la reputació.

Podeu consultar
l'estudi i les seves
conclusions clicant
aquí
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SOCIS

Ilunion millora la seva xifra de negoci un 9,2 %

Ilunion, les empreses del Grup Social ONCE, van mantenir el 2018 la seva tendència
alcista dels últims sis anys i van millorar un 9,2 per cent la xifra de negoci, fins als
925,2 milions d'euros, segons informava setmanes enrere l'ONCE.

Us agradaria veure les notícies
del vostre CET en aquesta
secció? escriviu-nos a
fecetc@fecetc.org, feu-nos cinc
cèntims i adjunteu una imatge

La millora ve impulsada pel comportament positiu de les divisions de serveis, més
l'hotelera i hospitalària, que representen més del 80% del negoci. El 55,4 per cent
dels 493 centres de treball d’Ilunion, repartits arreu de l'Estat, són Centres
Especials de Treball (CET), demostració que el compromís social és possible amb
la rendibilitat. A final d'any, la plantilla d’ Ilunion superà les 35.800 persones, un
41,3 per cent amb discapacitat.
A Catalunya, Ilunion compta amb 39 centres, dels quals 23 són centres especials
de treball (tots ells associats a la nostra federació), i va fer una inversió de
6.275.017 euros en aquest exercici per seguir mirant al futur i generant ocupació
per a persones amb discapacitat.

6.000 persones acompanyen Mifas en
la festa del seu 40è aniversari
Unes 6000 persones van assistir divendres, 27 de setembre, al
MIFASFest, a la Copa de Girona, per celebrar els 40 anys de
l'Associació MIFAS. En un acte conduït per Fel Faixedas, hi van
participar, entre d'altres, els Diables de l’Onyar, amb cercavila inclòs,
President Xai i l’Orquestra DiVersiones.

Albert Carbonell, president de MIFAS, va dedicar unes paraules al
públic i va incidir en el treball que MIFAS fa des de fa quatre dècades
per a la inclusió de les persones amb discapacitat i també per
conscienciar la societat que “no importa com siguem, o si caminem o
no, l’important és anar fent camí, un camí on hi tinguem cabuda tots
i totes”.
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CAMPANYES

Associa't a la Federació de Centres Especial de Treball (FECETC) !!
CET: Associa't!
Coincidint amb les accions del 25è aniversari de la federació, vam posar en marxa una campanya per incorporar
nous associats a la FECETC.
La situació actual en què estem immersos, fa encara més important 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

"Sí
millor",
2%
treballadors
amb
discapacitat
a les
Sí, iimillor,
2%
dede
treballadors
amb
discapacitat
a les
empreses
empreses
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Un dels seus objectius és recordar l'obligació de les empreses de més de 50 treballadors de
comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de treballadors amb discapacitat
Segueix endavant la campanya 'Sí i millor, 2% de treballadors amb discapacitat' amb
què volem, d'una banda, recordar l'obligació que tenen les empreses de més de 50
treballadors de comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de treballadors amb
discapacitat. D'altra banda, volem sensibilitzar i posar en valor tots els avantatges de
comptar amb persones amb altres capacitats; i és que les persones amb discapacitat,
amb el seu esperit de superació, són un exemple per als seus companys; a més,
demostren un alt grau de constància i implicació en l'empresa, milloren el clima
laboral i poden ser font d'innovació i desenvolupament. Des del punt de vista
econòmic no podem oblidar els ajuts i subvencions que poden rebre les empreses que
contracten persones amb discapacitat, així com la millora de la imatge de l'empresa
per la seva responsabilitat.
Per donar més força a la campanya s'han preparat uns material específics i s'han
instal·lat uns rollups informatius a diverses instal·lacions de Barcelona Activa. Aquesta
campanya s'emmarca dins el conveni signat amb l'ajuntament de Barcelona per al
projecte 'Capacitats i talent per a les empreses' signat a finals de l'any passat per crear
un marc d'innovació social, intercanvi d'informació, recerca, reflexió i debat d'experts i
líders de l'economia social i la universitat que aportin coneixement i experiències de
bones practiques en l'ocupació de persones amb discapacitat.

13

LA CONTRA

Medidas alternativas a la cuota de
reserva de personas con discapacidad
La Fundació Empleo y Salud Mental ha editat la Guia de 'Mesures
alternatives a la quota de reserva de persones amb discapacitat'.
El seu objectiu és facilitar el coneixement de la normativa legal vigent
relacionada amb l’ocupació de les persones amb discapacitat, aprofundir
en els procediments per complir amb els requeriments legals i, en
definitiva, impulsar la contractació de les persones amb discapacitat i la
seva inclusió laboral. Com saben, la norma preveu unes mesures
alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva
del dos per cent en empreses de 50 o més treballadors. Aquestes mesures
han suposat des de la seva regulació inicial, a més d’una via de compliment
legal per a les empreses, un instrument de generació d’ocupació per a les
persones amb discapacitat,
Podeu consultar la guia clicant en la imatge de la portada.
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