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MARÇ 2021 / BUTLLETÍ 147
EDITORIAL
La pandèmia, una
oportunitat
Aquest inici d’any he viatjat força per motius de feina al
País Basc. Sempre és una delícia anar-hi, tot i que aquesta
pandèmia li fa perdre l’encant del caliu de les reunions
socials. I encara que és una terra amb un clima que no
convida a “subir al monte”, el sol que té és la seva gent.
Per motius d’agenda he tingut la sort de conèixer
diferent@s empresari@s juntament amb els alcaldes
d’Eibar i Ermua, zones industrials que es van saber reciclar
de fabricar canons d’armes a quadres de bicicleta, tota
una adaptació als nous temps.
Em va sorprendre gratament el treball conjunt entre
administracions públiques i empreses (locals i comarcals) i el
gran coneixement que tenien els polítics del món de l’empresa.
Treball de territori, incentivant i ajudant a crear feina pel bé de
les persones i el país. Les declaracions del Vicelehendakari
qualificant els CETS com a “verdadero motor para la inclusión”. I
així ho fan, reforçant pressupostàriament el treball inclusiu ja
que, com tot@s sabem, les paraules se les emporta el vent. La
sensació és que van molts passos per davant nostre i la sintonia
entre patronals, sindicats i govern és admirable.

Hem de treballar per buscar feina
de qualitat. Les oportunitats
d’ocupació de les persones amb
discapacitats no han de ser només
una solució conjuntural,
sinó de futur

Crec que la pandèmia és una oportunitat perquè solucionem
les desigualtats, via laboral però també via educacional,
transmetent als nostres fills i filles el respecte de gènere, la
igualtat d’oportunitats, la importància del llenguatge…la feina
feta a casa i a l’escola després dona els seus fruits a la societat
futura. A tot@s ens correspon treballar-ho.
Gaudim de la primavera, renovem-nos, agafem energia i
prenem bons aliments, que així podrem agafar millor les corbes
que venen.
Seguim remant!! Bona Pasqua a tothom!

Els resultats són evidents i aquest és el camí, arremangar-se i
ajudar a fer créixer l’economia social. També fomentar la
igualtat en totes les seves variables sense que ningú es quedi
enrere, dones, joves, majors de 45 anys de llarga durada a l’atur
i les persones amb discapacitat.
I hem de treballar per buscar feina de qualitat. Les oportunitats
d’ocupació de les persones amb discapacitats no han de ser
només una solució conjuntural, sinó de futur. I que els CET
siguin un dels motors que ho facin possible. La nostra
trajectòria ens avala i les dades de l’ InfoCET 2019 que us
presentem en aquest butlletí així ho demostren

Josep Roset

President de FECETC
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AGENDA
Agenda de reunions,
jornades, webinars,
activitats...
12 de març: Recollida-entrega de mascaretes del Ministeri de
Sanitat als CET.
17 de març: Club de Feina “Sí i Millor”, webinar sobre Inclusió
Laboral en l’empresa ordinària
22 de arç: Campanya “Sí i Millor” 2021 a les empreses:
contractació de persones treballadores amb discapacitat cap al
mercat ordinari; avantatges en la contractació: incentius,
subvencions, bonificacions i més ajudes. Prospecció d'empreses
per la inclusió laboral

24 de març: La Generalitat publica el darrer informe Info CET
30 de març: Webinar de Foment del Treball sobre els fons
Next Generation i Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, amb especial atenció a la PIME
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NOTÍCIES

L'Agenda Espanya Digital 2025, diu: “impulsar la transformació digital
com a palanca fonamental per rellançar el creixement econòmic, la
reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat i l'aprofitament
de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies”.
La FECETC s’ha adaptat a les noves tecnologies per guanyar
competitivitat i eficiència, mantenint el servei a les persones, i resoldre
problemes.
El Pla de transformació digital s'ha realitzat en diverses fases:
Fase 1. Anàlisi de la situació en la qual es trobava la FECETC quant a
digitalització, diagnòstic de la capacitat de digitalització Interna i
externa i situació d'altres entitats.
Fase 2. Cap a on volíem anar i què volíem aconseguir.

Pla de transformació digital de FECETC
El mes de març del 2020 va suposar un abans i un
després en les nostres vides. La declaració de l'estat
d'alarma arran de la pandèmia de la COVID19 va
canviar de cop tots els nostres esquemes. En poques
hores, la normalitat va desaparèixer i el coronavirus ens
va atacar amb tota la seva cruesa. Després d'uns mesos
molt durs, la pitjor part de la crisi sanitària sembla que
ha passat, però els danys d'aquest virus invisible i
temible no només afecten la salut.

L'Assemblea General de FECETC 2020 va aprovar un Pla de
transformació digital (PTD). Per què un Pla de transformació
digital (PTD)?.
La transformació digital de la societat i els reptes globals que
estem vivint han fet que els paradigmes i maneres de funcionar
dels últims 25 anys ja no serveixen per al futur. La digitalització
constitueix una oportunitat per a la millora, amb més flexibilitat
per adaptar-se als canvis bruscos de l'entorn i amb una
planificació àgil per poder reaccionar; a més, aporta
transparència i compromís amb els nostres grups d'interès.

Fase 3. Anàlisi estratègica digital de l'entitat.
Fase 4. Pla d'acció.
El pla de transformació digital ha estat un canvi en tota l’organització,
de manera individual i col·lectiva. La clau va ser com ho anàvem a fer
de bé.
Quant al tractament de riscos derivats del teletreball, la Llei del Treball
a Distància garanteix el dret al descans, la desconnexió digital i la
conciliació, a més de les consideracions legals i de prevenció, els
aspectes tecnològics i de competències.
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NOTÍCIES
Un 78 % de treballadors
amb discapacitat dels
CET catalans són
d’especials dificultats
És una de les moltes dades del darrer
informe InfoCET del departament de
Treball
Els treballadors amb discapacitat amb especials dificultats
són majoria als CET catalans i representen ja un 78 per
cent de les plantilles. Aquesta és una de les dades
destacades del darrer informe InfoCET, amb dades del
2019 i que recentment ha donat a conèixer la direcció
general d’Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives del departament de Treball
Aquesta dada mostra que els CET catalans compleixen la
seva funció d’inclusió laboral de les persones amb
discapacitat.
L’estudi InfoCET intenta ser una “fotografia” anual de la
situació dels centres especial de treball i és de gran ajuda en
la presa de decisions. A més, va millorant la qualitat de la
informació, que és cada cop més desglossada i aporta
dades sobre tipologia de discapacitat, activitats
econòmiques, formes jurídiques dels CET, finances, etcètera.

En aquesta darrera edició la mostra és representativa gairebé
al 100 per cent, ja que ha comptat amb dades de 197 dels
204 CET registrats, els quals ocupen 16.718 treballadors amb
discapacitat (13.110 amb especials dificultats).
La manufactura, la jardinera i la neteja són les principals
activitats. La discapacitat intel·lectual, la discapacitat física no
motora i el trastorn de salut mental són les tipologies més
nombroses entre els treballadors amb discapacitat.

Entre les preocupacions actuals i futures de molts centres es
troben l’envelliment prematur dels treballadors, que obligarà a
replantejar la forma i el tipus de feina que poden fer unes
plantilles cada cop més madures, i la competència que pateixen
per part de l’empresa ordinària i el sector públic. La FECETC ha
encarregat una anàlisi acurada de l’informe a un expert amb la
qual farà una presentació als CET associats.

NOTÍCIES / LABORAL
Nova tramesa de 6.000
mascaretes per als
treballadors dels CET
associats

Aquesta és la sisena tramesa de mascaretes higièniques per
als CET que arriben a FECETC procedents del Ministeri de
Sanitat a través del COCARMI des del passat mes de maig.
En total, han arribat 58.500 mascaretes per als treballadors
del CET associats.
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Alta participació al primer
webinar del Club de Feina
‘Sí, i millor’
La participació i el dinamisme van ser la principal característica del
primer webinar del projecte del Club de Feina ‘Sí, i Millor”, celebrat
ahir, i organitzat per la nostra federació i la fundació CIES, amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa.
Aquest webinar abordava les conseqüències de la crisi COVID al
mercat laboral. La valoració és positiva, ja que en el moment de
màxim seguiment es van registrar 40 persones, entre participants
de projectes d’inclusió i professionals de la intermediació laboral,
“amb molta interacció entre les persones participants”, segons
explica el responsable d’inclusió laboral de FECETC, Jordi Pèlach.

Jordi Pèlach, responsable d'Inclusió Laboral, va recollir les
mascaretes de FECETC
El Ministeri de Sanitat, a través del COCARMI i de la delegació
del Govern central a Catalunya, va facilitar a princpis del mes de
març a la FECETC 6.000 mascaretes higièniques per repartir
entre els CET associats que més les necessitin i fins acabar
existències.
Els CET interessats van demanar entre 100 i 400 unitats, en
poques hores van quedar totes reservades i es van recollir el
divendres 12 de març.

Els intermediadors laborals d’Acció Contra la Fam Iolanda Gómez,
Mariluz González i Alberto Sierra havien preparat una sessió
dinàmica i participativa, on els/les participants van poder comentar
els seus casos concrets i posar en comú les dificultats de cada cas.
Alhora van rebre informació molt valuosa sobre la situació del
mercat de treball actualment”, partint de la realitat de les dades,
però també transmetent confiança i donant idees per a continuar
lluitant pels objectius laborals i personals”, explica Jordi Pèlach.
Si esteu interessats a rebre informació sobre els propers
webinars, contacteu amb Jordi Pèlach a laboral@fecetc.org

NOTÍCIES / LABORAL
El Club de Feina ‘Sí, i
millor’ prepara nous
webinars per a l’abril
El cicle de de sessions formatives online del Club de Feina ‘Sí i millor’, de
la FECETC i la fundació CIES, que arrencà a mitjans de març, continuarà
l’abril amb quatre webinars més.
Són els següents:
Dijous 8 d’abril, 12:00h. David Pradal, de Sinergia TT. El currículum ocult
Dijous 15 d’abril, 12:00h. Mercedes Collantes, headhunter. 10 secrets
d’una headhunter bipolar
Dijous 22 d’abril, 12:00h. Mònica Medina, de Barcelona Activa. Els
recursos de Barcelona Activa
Dijous 29 d’abril, 10:00. Albert Vilariño, de fundació CIES. Foment de la
inclusió laboral de persones amb discapacitat mitjançant mesures alternatives
Com ja hem explicat en butlletins anteriors, són sessions adreçades
especialment a les 40 persones amb discapacitat participants en el projecte
però també obertes a altres persones interessades en els diferents temes
que s’hi abordaran.
L’objectiu d’aquests webinars és informar i formar sobre diferents aspectes
relacionats amb el món laboral i com preparar-se per accedir-hi

En paral·lel, el projecte Club de Feina, que compta amb el suport de l’ajuntament de Barcelona, a través de
Barcelona Activa, i de la fundació CIES continua organitzant sessions de grup amb totes les mesures de prevenció de
COVID, així com les assessories individuals i les accions d’inserció de participants a les empreses.

Si esteu interessats a assistir-hi inscriviu-vos a laboral@fecetc.org
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ASSESSORIA / CIRCULARS
Nuevas ayudas a
autónomos y empresas en
el Real Decreto 05/2021
El 13 de marzo se publicó el Real Decreto Ley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19.
En el Título I de dicha norma se crea una Línea Covid de ayudas
directas a autónomos y empresas para el apoyo de la solvencia
y reducción del endeudamiento del sector privado, con una
dotación de 7.000 millones de euros, 2.000 de los cuales se
asignan a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias,
asignándose los 5.000 restantes al resto de Comunidades
Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Dichas ayudas, que tienen un carácter finalista, deberán
aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y
otros acreedores, financieros y no financieros, así como a los
costes fijos incurridos entre el 01/03/2020 y el 31/05/2021
1. Destinatarios: Podrán optar a dichas ayudas tanto personas
físicas (empresarios individuales o profesionales) como
personas jurídicas (empresas no financieras) que en 2020
hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 30 por ciento
con respecto al 2019, siempre que realicen su actividad
profesional o empresarial dentro de alguno de los sectores
recogidos en el Anexo I del Real Decreto Ley 5/2021.
Para determinar la reducción de ingresos se tendrá en cuenta
el volumen de operaciones anual declarado o comprobado en
el IVA.

A nivel general, podrán optar a las
ayudas las empresas que en 2020
hayan visto reducidos sus ingresos
un 20 por ciento con respecto a
2019

Los destinatarios de las ayudas deberán tener su domicilio fiscal
en territorio español, salvo en el caso de las entidades no
residentes, que para optar a ellas deberán operar en España a
través de un establecimiento permanente.
También podrán optar a las ayudas los empresarios o
profesionales que tributen en IRPF por el sistema de estimación
objetiva o módulos, siempre que su actividad sea alguna de las
recogidas en el mencionado Anexo I.
Quedan excluidos los empresarios individuales y
profesionales que en la declaración del IRPF de 2019 hayan
declarado un resultado neto negativo por las actividades
sometidas a estimación directa, así como las entidades que en
el Impuesto de Sociedades de ese ejercicio hayan hecho
constar una base negativa antes de la aplicación de la reserva
de capitalización y compensación de bases imponibles
negativas.

7
2. Importes máximos: aunque son las comunidades
autónomas la que establecerán los criterios para fijar las ayudas,
el real decreto ley establece unos límites máximos. De esta
manera, los empresarios individuales o profesionales que
tributen por módulos en el IRPF no podrán percibir ayudas
superiores a 3.000 euros.
Por su parte, para aquellos empresarios que tributen por
estimación directa, el importe máximo de las ayudas vendrá
dado por un porcentaje de la disminución de los ingresos por
encima del 30 por ciento de los obtenidos en el año 2019, en
función del número de empleados.

Alejandro Jover. BUFETE JURÍDICO JOVER
www.jover-abogados.com
Tel: 93.269.09.54 – Fax: 93.268.37.70
E-mail: info@jover-abogados.com

CAMPANYES
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LA CONTRA
El teu CET
encara no
és de
FECETC? ...
Tu mateix; sàpigues, però,
que ja tenim 80 Centres
Especials de Treball
associats, i aquestes són
algues de les coses que fem
per ells i per la #inclusió
laboral de les persones amb
#discapacitat. Podem fer
molt per tu... i com més
siguem, més avançarem

www.fecetc.org
www.firasimillor.org
/fecetc
@fecetc
linkedin.com/company/f
ecetc
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya
Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14 08020 Barcelona
Tel: 933 134 895 // fecetc@fecetc.org
NIF: G-60122751

