COMUNICAT DE PREMSA
La Federació ECOM exigeix una millora en el finançament dels
Centres Especials de Treball que ocupen a persones amb
discapacitat física perquè no es posi en risc el seu dret al treball


Des de fa dos anys les subvencions de l’Administració Pública estan finançant només el 25%
del SMI de les persones amb discapacitat física amb un grau inferior al 65% que treballen en
Centres Especials de Treball, malgrat que la llei estatal contempla que l’administració ha de
garantir el 50% del Salari Mínim Interprofessional a totes les persones treballadores amb
discapacitat. ECOM urgeix als Governs a acomplir la llei per garantir la viabilitat d’aquests
centres i per garantir el dret al treball a totes les persones amb discapacitat.



Aquest infrafinançament que pateixen els Centres Especials de Treball de persones amb
discapacitat física, sumat a les dificultats de tresoreria que es generen pels endarreriments en
les convocatòries de subvencions i els pagaments per part de l’Administració, i ara també,
des d’inicis d’any, l’increment del 22% SMI aprovat pel Govern estatal sense cap aportació
complementària que els ajudi a afrontar-lo, fa trontollar la viabilitat d’aquests centres. Les
entitats estan preocupades per quin serà l’escenari del 2019 ja que no tenen informació sobre
cap previsió en referència als terminis i els imports de les convocatòries de subvencions.



En relació a l’anunci fet ahir pel conseller Chakir Homrani de l’increment de 7,5 milions
d’euros que faran dels fons propis que des de la Generalitat s’atorguen als CETs per pal·liar
els mals generats per l’increment del SMI, la Federació ECOM dubta –perquè el conseller no
ho va dir clarament– si aquests diners es dirigiran a tots els Centres Especials de Treball i a
totes les persones amb discapacitat, i exigeix que sigui d’aquesta manera doncs la mesura ha
afectat a tots els centres.



Donades les dificultats d’inserció en el mercat ordinari de treball de les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat, la Federació ECOM creu que actualment és imprescindible
garantir la viabilitat de tots els CET ja que constitueixen avui una alternativa laboral per a
moltes persones amb dificultats d’inserció però amb necessitat d’una feina i d’un sou que els
permeti plantejar-se i desenvolupar un projecte de vida independent.

Barcelona, 24 de gener de 2019. L’aprovació l’1 de gener d’un increment del 22% del Salari Mínim
Interprofessional per part del Govern espanyol sense haver previst cap aportació complementària
perquè els Centres Especials de Treball puguin sufragar aquest augment dels salaris de les persones
que treballen en els seus centres, ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels
Centres Especials de Treball, que des de fa temps es queixen de l’infrafinançament que pateixen i del
no acompliment del que estableix la llei estatal (que és que l’Administració Pública ha de
subvencionar el 50% del SMI de totes les persones amb discapacitat que treballen en aquests
centres).
ECOM, en representació dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social i sense ànim de lucre
que ocupen persones amb discapacitat física, considera que les coses no s’han gestionat bé i que el
Govern estatal ha de preveure una aportació complementària per tal que aquests centres puguin
materialitzar aquests increments de salari en els seus treballadors sense cap afectació extraordinària
a les seves finances, que ja estan prou afectades. L’impacte d’aquest increment en els CETS de
persones amb discapacitat física ha estat menor perquè, segons conveni, ja apliquen unes taules
salarials que pràcticament s’equiparen al SMI o que estan per sobre però, com remarca Guillén,
“quan les finances d’un centre ja estan al límit qualsevol impacte, sigui petit o gran, et posa en risc. I
més si, com en el cas d’aquests centres, ja estan ofegats perquè estan infrafinançats i cobren amb
molts mesos de retard”. D’altra banda, Guillén celebra l’aprovació d’aquesta mesura ja que és un
avenç social que permetrà millorar les condicions salarials de moltes persones.
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Quant a l’anunci fet el passat dimecres pel conseller del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir Homrani, de que incrementaran en 7,5 milions
d’euros els fons que des de Catalunya s’aporten als CETs per tal de paliar l’impacte d’aquest
increment del SMI, la Federació ECOM, dubta –perquè el conseller no ho va dir clarament– si aquests
diners es dirigiran a tots els Centres Especials de Treball i a totes les persones amb discapacitat, que
es el que correspondria. El president d’ECOM exigeix que sigui així “ja que l’increment d’un 22% del
SMI afecta a tots els centres i a totes les persones amb discapacitat”. A més, recorda al conseller que
més enllà d’aquesta nova problemàtica puntual “a Catalunya segueix havent-hi un problema de fons
en el finançament dels Centres Especials de Treball de persones amb discapacitat física pendent de
resoldre, en el qual, pel càrrec que ocupa, també té responsabilitats, malgrat que la competència dels
CETs sigui d’àmbit estatal”. Junt amb aquestes demandes al Govern català, Guillén apel·la també al
Govern espanyol a que faci arribar a Catalunya els fons necessaris per tal que es pugui fer efectiu
l’acompliment de la llei. També de cara a 2019 demana que s’accelerin les convocatòries de
subvencions i que els pagaments es facin efectius amb celeritat.
Des de fa dos anys els Centres Especials de Treball de persones amb discapacitat física no tenen
garantit el finançament per part de l’Administració Pública del 50% del SMI de totes les persones
treballadores que ocupen (que és el que estableix la llei estatal) sinó únicament d’aquelles que tenen
una discapacitat física amb un grau reconegut igual o superior al 65%. De la resta de persones
treballadores amb discapacitat física (amb grau reconegut per sota del 65%), que representen un
volum important de les seves plantilles, només reben un 25% del seu SMI de subvenció, la resta l’han
d’assumir ells. A això que ja comporta a aquests centres dificultats financeres per fer-hi front, se li
sumen també els endarreriments per part dels Governs en les convocatòries de subvencions i en la
resolució i els abonaments dels imports d’aquestes. “Aquesta situació fa inestable el sector i fa perillar
els llocs de treball de les persones amb discapacitat física perquè quan els centres no puguin més
hauran de fer acomiadaments o tancar, no ens ho podem permetre”, comenta Guillén. Segons el
parer del president d’ECOM “en un moment en què la inserció laboral en el mercat ordinari de treball
per a qualsevol persona amb una discapacitat és complicada (només cal veure les taxes d’ocupació
del col·lectiu, el 2016 fou de 25,1%), els CET constitueixen per a aquestes persones una alternativa
laboral que els permet garantir-se una independència econòmica i plantejar-se un projecte de vida
independent”.
Sobre ECOM. ECOM és un moviment associatiu creat el 1971, que aglutina 136 entitats de persones amb
discapacitat física de tota Espanya (113 de Catalunya) i que té una doble missió: d’una banda, defensar l’exercici
dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de
vida, amb l’apoderament de les persones com a eix vertebrador; i, de l’altra, enfortir el sector associatiu de la
discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu apoderament. www.ecom.cat
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