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EDITORIAL

Benvolguts/des associats/des,

Som a la tercera setmana de confinament i estem impactats per
la situació del sistema sanitari. Des d’aquí vull agrair a tot@s les
conciutadan@s que posen en risc la seva vida estant al peu del
canó.
Al nostre sector tenim de tot. CETS de bugaderies industrials, call
center-salut, IT-TIC, comerç a hospitals, EPIS tèxtil reconvertits al
sector sanitari, hotels reconvertits en espais complementaris
d’hospitals, serveis assistencials i sanitaris que estan augmentant
l’activitat, alguns col·lapsats. Altres, com transport de passatgers,
serveis industrials, serveis de facility a empresa ordinària i escoles,
manipulacions aturades, ERTOS parcials o totals...
A FECETC, més actius que mai, hem recollit les vostres
demandes per exigir a les administracions actuacions
immediates. Estem treballant per recopilar tota la informació i
via COCARMI ens reunim setmanalment amb en Francesc
Iglesias i en Josep Vidal, d’Afers Socials i Famílies i d’Economia
Social, respectivament, per resoldre els problemes i urgències
dels associats. Us emplacem des d’aquí que ens escriviu o ens
truqueu si teniu qualsevol consulta per fer. En la primera reunió
hem demanat EPIS, mascaretes, bates, guants... així com agilitzar
els tràmits dels pagaments, bestretes de les subvencions en
comptex d’haver de demanar crèdits o liquiditat als bancs,

que surti la convocatòria el més aviat possible i borsa de treball de
professionals, entre altres propostes. Hem d’entendre que també
l’Administració està superada davant d'aquesta excepcionalitat.
L’impacte del COVID-19 és a l’altura de les grans crisis: les decisions
que prenguem ara, micro o macro, seran vitals per minimitzar la
recessió empresarial, econòmica i social.
Com a empresaris i directius ens correspon, en primer lloc, mantenir
la flama, ser exemple de cooperació, de protecció dels nostres equips
i de cura de les persones, recuperant les nostres empreses. Hem de
prendre decisions a curt termini, controlar la tresoreria amb plans de
contingència per sobreviure, pensant com ho recuperarem després
d’aquest terratrèmol.
Independentment de la intensitat de l’impacte hem de fer plans per
a l’acceleració digital dels CET, ja que les llargues setmanes de
confinament consolidaran aquests comportaments de clients i
usuaris. Tot i aquest MATRIX que estem vivint, no abaixem la guàrdia,
siguem protagonistes de la recuperació.
Des de FECETC així ho hem fet, ho fem i ho farem.
Endavant i a seguir remant!

Josep Roset
President de FECETC
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Reunions, jornades, activitats

3. Notícies:
Legislació relacionada amb el coronavirus

2 de març. Reunió de junta directiva de Foment

Finançament per fer front al coronavirus

5 de març: 15è aniversari de l'anuari Corresponsables. Amb una sessió
moderada per Josep Roset.

Laboral: adaptació els serveis d'intermediació laboral
Comunicats

10 de març: es decideix ajornar la fira 'Sí, i millor' .

9. SIOAS

13 de març: reunió Generalitat-Cocarmi-Dincat- FECETC amb DG CET per
parlar de les subvencions 2020.

10. Campanyes

El BOE publica el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de març

12. La contra. Formació en competències digitals

16 de març: FECETC adopta mesures de prevenció i control davant la
Covid19. Confinament. Publicat el DOGC sobre subvencions de l'SMI
2020, PeD USAP1, comunicació als associats.
17 de març : publicat el BOE RDL 463/2020. Estat d'Alarma.
Suspesos els terminis de justificació de la presentació subv. SMI PeD
USAP1, comunicació associats. Comunicació d'informacions d'interès per
als associats . Continuem treballant!
30 de març. BOE RDL 9/2020 /i / RDL 10/2020 que atura l’activitat
econòmica. Llistat d'activitats

Notícies-legislació
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Mesures extraordinàries per fer
front a la crisi del coronavirus

Amb l'anunci de l'estat d'alarma fet pel govern el 13 de març per fer front a a la crisi sanitària del coronavirus,
arrencava un capítol de la nostra història que segurament ningú no oblidarà. Tot i el confinament i el tancament
de l'hotel d'entitats, a FECETC seguim treballant, via teletreball, per atendre les necessitats dels Centres Especials
de Treball (CET), ja sigui buscant els recursos i mesures de protecció que es necessiten a les empreses que
treballen com facilitant tota la informació legal (laboral, fiscal, mercantil) aprovada aquestes útimes setmanes.
A continuació, algunes informacions que us poden resultar útils (clicant al text hi accedireu al contingut)

Reial Decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es
decreta l'estat d'alarma

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març,
sobre permís laboral retribuït, d'aplicació a
partir del 31 de març

Reial Decret 8 /2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a la COVID-19

Circular d'IDES Assessors sobre el permís
retribuït

Preguntes frecuents sobre els ERTEs derivats de la
situació del COVID-19
Guía sobre mesures laborals excepcionals contra la
COVID-19 aprovades pel Reial Decret 8/2020

Tota la normativa, catalana i espanyola, relacionada
amb la crisi sanitària del coronavirus (portal jurídica
de la Generalitat)

Llista d'activitats essencials

Nota sobre el RD ley 9/2020, de 27 de marzo,
de mesures laborals complementàries en
matèria laboral (FEACEM)
BOE de declaració responsable de
desplaçament per a treballadors no acollits al
permís temporal
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Notícies - finançament
Mesures de finançament per a les
empreses: línia d'avals de l'ICF-ICO
La Generalitat, a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, ha establert una línia d’avals per facilitar un
volum de finançament per a les empreses que es vegin afectades pel COVID 19 en diferents aspectes com poden
ser reducció comandes, impagaments, etcètera...
A qui s'adreça: Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d'emergència i que
no estiguin fent reduccions de plantilla.
Condicions del préstec: Tipus màxim: Euríbor més diferencial fins a 2,5 punts
Condicions de l'aval: Comissió anual de l’1% de la quantitat avalada (impacte del 0,75 % sobre l’import del
préstec). Sense comissió d'obertura. Sense comissió de cancel·lació aval.
Període : Un total de 4 anys, dels quals el primer és de carència
1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?
habitual o alguna nova que li pugui convenir.

a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs? Els condicionants bàsics són:
- Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
- Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d'alarma del Covid19 (caiguda comandes, impagaments,...).
3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació? Si, ja que l’objectiu de
l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no l’extinció dels
mateixos.
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Notícies-finançament

4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers? Si.
L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi
el menys afectada possible.
5) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec: tenim costos de cancel·lació de l’aval?
Per a aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.
6) Import a sol·licitar: l’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de
tresoreria derivada de la situació d'alarma, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda comandes,
impagaments...).

Primer tram de la línia ICO d'avals
per a empreses i autònoms
El Govern de l'Estat va aprovar la setmana passada el primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a les
empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE). D’aquesta manera es respon a l’anunci de mesures del RDL 8/2020, de 17 de març, per permetre que
empreses i autònoms continuïn abonant els salaris dels empleats i les factures a proveïdors, mantenint
l’activitat econòmica. En síntesi, el primer tram de la línia d’avals ascendirà a un import de 20.000 milions
d’euros, el qual s’ha dividit en dos subtrams: 10.000 per a renovacions i nous préstecs per a autònoms i
pimes, i uns altres 10.000 per als que no reuneixen la condició de pimes.

Més informació, clicant AQUÍ.
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Notícies /laboral
Adaptem la nostra àrea laboral per seguir ajudant les
persones amb discapacitat a trobar feina
Arran de l'alerta sanitària del coronavirus, i davant la impossibilitat de seguir oferint
l’atenció presencial prevista, l’àrea laboral de la federació ha redefinit les seves
actuacions per tal de no interrompre el servei SIOAS ni aturar el procés
de preparació laboral de les persones participants.
S’han posat en marxa i reformulat actuacions que no estaven contemplades en el
projecte inicial, amb l’objectiu de continuar acompanyant a aquestes persones.
S’han utilitzant totes les eines telemàtiques disponibles.

Informació completa de les actuacions clicant AQUÍ
La fira 'Sí, i millor-Discapacitat i Talent', ajornada
Tal com us vam informar en el seu moment, la fira 'Sí, i millor, Di-Capacitat i
Talent' ha quedat ajornada fins a nou avís. Quan la situació de crisi sanitària
quedi enrere, es puguin organitzar esdeveniments amb elevada afluència de
persones i trobem dates/espai per fer-ho, arrencarem de nou els motors i us
mantindrem informats. Serà, d'altra banda, l'ocasió perquè totes aquelles
empreses que no es van acabar de decidir però voldrien prendre part, per mitjà
d'un estand, o com a empresa col·laboradora, ho facin. Aprofitem l'ocasió per
agrair la comprensió i la feina feta fins ara d'empreses que havien confirmat la
seva participació (la majoria han expressat el desig de seguir fent-ho) ,
col·laboradors, ponents, equip organitzador i persones amb discapacitat
inscrites.

Notícies /comunicats
El COCARMI demana que no es discrimini les persones amb discapacitat en
l'assistència sanitària pel COVID19

Consideracions de l'Organització Mundial de la Salut sobre la discapacitat
durant el brot de COVID-19 (inclou consideracions en l'àmbit laboral)

El CERMI i FEACEM demanen que s'adoptin mesures específiques per atendre
les necessitats específiques dels Centres Especials de Treball (CET)
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Notícies /socis
Els CETs, compromesos per fer front al coronavirus
Molts Centres Especials de Treball (CET) estan demostrant aquests dies la seva
capacitat de reacció i resposta en l'actual estat d'alarma. És el cas, per exemple, de les
bugaderies Ilunion, on es treballa sense treva per rentar la roba dels hospitals, o dels
hotels del grup, alguns dels quals atenen afectats per la pandèmia. També el personal
de seguretat d'aquest grup i d'altres CET socis estan donant el 100 per cent, com ho
fan així mateix els professionals de neteja de molts centres.
El mateix podem dir dels CET que ofereixen serveis d'assistència telefònica (ara des de
casa), i que aquests dies estan responent els molts dubtes i incerteses que plntegen
els clients d'empreses que han hagut de tancar temporalment. També a ple
rendiment treballan a empreses com Minusval en la confecció i proveïment de
mascaretes, mentre que en CETs com Estel Tapia han canviat els patrons de les bosses
per patrons de mascaretes de roba.
A més, ara comença a valorar-se la feina de molts treballadors d'empreses de facility,
que ofereixen serveis auxiliars de control d'accessos, neteges, suport en
alimentació de col·lectius vulnerables, call centers i bugaderies (com ja hem comentat
més adalt). Són pesones que estan treballant de valent tant per a clients privats com
per a comunitats de veïns, per exemple, així com per a clients públics, sobretot en
l'àmbit sanitari. Els seus serveis són ara considerats ESSENCIALS, quan fins fa
només uns dies eren feines invisibles i que, sens dubte, mereixen un reconeixement
un cop acabi aquest període de confinament. Des de FECETC treballarem perquè
sigui així.
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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 i millor", 2% de treballadors amb discapacitat a
les 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.
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LA CONTRA
Formació en competències digitals
Ets a casa confinat? No saps què fer? Forma't en
competències digitals amb els cursos gratuïts de la
Fundacion Estatal para la Formacion en el Empleo.
Aquests cursos compten amb la col·laboració de les
princpals empreses tecnològiques nacionals i
internacionales i abasten un munt de matèries, en
nivell inicial o avançat, relacionades amb el comerç
electrònic, 5g, ciberseguretat, deesenvolupament
d'aplicacions, l'Internet de les coses, etcètera

Trobareu tota la informació a:
http://www.fundae.es/digitalizate

Hotel d'Entitats La Pau
C.Pere Vergés, 1, pl. 11, despatx 14
08020 Barcelona
Tel. 93 313 48 95
NIF: G-60122751

@fecetc

/fecetc

linkedin.com/company/fecetc/
www.fecetc.org

fecetc@fecetc.org

