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• Diagnosticar les singularitats, les contribucions, les debilitats i els reptes de

finançament als que s’enfronten les entitats socials que proporcionen treball

protegit per a persones d’especial dificultat a Catalunya.

• Acompanyar a Dincat en el desenvolupament de les bases d’un nou model

integral d’acompanyament que inclogui el treball protegit per persones amb

especial dificultat.

Objectiu
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Els àmbits que abordarem

Les set realitats del treball protegit per persones amb discapacitat i especials 

dificultats.

Els set factors de context a tenir en compte.

Principis bàsics i eixos orientadors del nou model d’integració social i laboral.
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Les set realitats del sector de la discapacitat amb especial dificultat 

a Catalunya

Catalunya: una 

aposta històrica 

per la ED

Dincat i afins: 

entitats molt 

singulars

Un sector amb 

dificultats de 

sostenibilitat 

econòmica

La pèrdua 

d’importants xifres 

de finançament en 

els anys de crisis

La defensa 

“numantina” dels 

llocs de treball 

malgrat la crisis

1

3

45

6

La dificultat real 

de la integració 

dels TED’s en la 

empresa ordinària

7

Dincat i afins: 

portant el pes del 

treball de la ED

2



5
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% ED en CET's vs total PCD Estat

% ED en CET's vs total PCD Cat

% ED en CET Cat vs Estat

% població general

Primera realitat: Catalunya ha apostat decididament per la integració de les 

persones amb discapacitat amb especial dificultat en els seus CET’s

Catalunya vs Estat 2016

Font: Dades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Diferència 11,33 punts

Diferència 17,5 punts

44.90%

62.41%

27.48%

16.15%
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... tot i que la dinàmica del darrers anys ha canviat significativament 

788

2.182

Increment ED 2011/2016

Increment F/S 2011/ 2016

Increment  absolut de PAD  al CET segons tipus a 

Catalunya 2011-2016
% sobre segons tipus del 

increment 

Especial

dificultat

26,5%

Físics/

sensorials

74,5%

Font: Dades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
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Segona realitat: Les entitats associades a Dincat i afins sostenen el 

pes de l’ocupació per col·lectius d’especial dificultat a Catalunya...

Col·lectiu persones amb CD, 

treballant en CET’s

Font: Departament de Treball / d'Empresa i Ocupació. Dades 2016, tenint en compte a les persones de Dincat i AMMFEINA

Col·lectiu persones amb 

especial dificultat

Dincat 
afins
52%

Resta 
d'entitats

48%

Percentatge d’ocupació en CET’s Catalunya

Dincat 
afins
72%

Resta 
d'entitats

28%

Percentatge d’ocupació ED en CET’s Catalunya
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… a més, en els CETs de Dincat el 84% de persones amb discapacitat 

són d’especial dificultat…

Font: 

DI
68%TMS

13%

F/S
3%

Resta
F/S < 65%

16%

Col·lectiu persones amb ED treballant en CET’s Dincat

Font:Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018
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... mentre 1/3 de les persones amb ED en les entitats Dincat tenen 

CD’s > 65% ...

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

36%

26%

5%

30%

3%

Nombre d’empleats per trams CD

F/S
CD>65%

DI/TMS
CD 33% a 40%

DI/TMS
CD 41% a 54%DI/TMS

CD 55% a 64%

DI/TMS
CD >65%
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… i un 40% inicien el camí de l‘envelliment prematur

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

Percentatge CD’s segons edat

18%

De 16 a 30

anys

42%

De 31 a 44

anys

40%

més de 45 anys
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Tercera realitat: les entitats Dincat i afins presenten unes singularitats 

molt marcades en comparació a altres CET’s de Catalunya

Propòsit

Projecte

Configuració 

jurídica

Implantació 

en el territori

Entitats amb CET’s

“Dincat i afins”
Altres CET’s

• Millorar les condicions de vida i la 

integració completa de les persones 

amb especial dificultat, acompanyant-

les en tot el seu cicle de vida

• Projecte exclusivament laboral: 8 

hores/dia x 5 dies setmana

• El CET com a mitjà per un fi mercantil i 

amb vida pròpia i exclusiva

• Prestació de serveis mercantils 

majoritàriament a través de persones 

amb discapacitat F/S i sense especial 

dificultat

• Projectes 24 hores x 365 dies/any per 

a tota la vida, amb pluralitat de serveis 

(CO, residències…)

• CET com un instrument important, però 

un més de tot el procés d’integració

• Fundacions, associacions i 

cooperatives sense ànim de lucre

– Tots els excedents reinvertits en 

el propòsit

• Projectes socials amb base territorial, 

molt propers als problemes dels 

col·lectius

• Societats de capital amb ànim de lucre

– Possibilitat de patrimonialització  

a través del repartiment 

d’excedents i venda del negoci

• Projectes empresarials sense especial 

vinculació amb el territori. Van allí on hi 

ha clients
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Radiografia resum (I) de les singularitats de les entitats Dincat dins 

del sector del treball protegit a Catalunya

• Més del 84% de 

treballadors amb ED

• 33% amb CD> 65%

• 40% amb més de 45 

anys

• 76% entitats amb més de 

4 serveis

• Més del 80% en àmbit 

comarcal i AMB

• 95% entitats sense ànim 

de lucre

Col·lectiu 

prioritari

Configuració 

jurídica

Implantació 

en el territori
Projecte

L’especial dificultat dins 

l’especial dificultat
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Quarta realitat: Les entitats associades a Dincat realitzen una aportació molt 

rellevant en termes de creació i manteniment d’ocupació malgrat la crisis

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

5.013

6.246

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Any 2010 Any 2017

Sense 

ED

37%
ED

63%

Nombre de CET’s Dincat 

segons l’evolució del seu 

nivell d’ocupació

Increment del nivell d’ocupació Tipologia de contractes

18%

redueixen

11%

mantenen
71%

aumenten

plantilles

23%

eventuals

77%

indefinits
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…  resistint, fins ara, heroicament l’aplicació del SMI...

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018; Eurostat.
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2015
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SMI
2017

SMI
2018

5%

Contractes baixa productivitat

95%

Contractes a SMI

Tipus de contractes s/SMI Impacte SMI Referències Europees SMI

589 €

684 €

757 €

1.401 €

1.498 €

1.498 €

1.563 €

1.578 €

1.614 €

1.999 €

0 1.000 2.000

Portugal

Grecia

Espanya

Regne Unit

Alemanya

França
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Holanda
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• Referent al concepte de SMI deixat de percebre per les retallades.

Cinquena realitat: En el període de crisis s’ha produït un significatiu 

retrocés en el finançament públic de les entitats...

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

884.491 € 1.725.532 € 2.484.405 € 2.460.788 € 4.091.069 € 11.646.285 €

Diferència persones 

amb CD 2017-2012
Import per treballador TOTAL

2069 12.020,24 24.869.877 €

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

Nota (1): Diversos estudis: La Fageda Fundació, Fundació Asproseat Empresa i Treball, Taller Àuria Cooperativa i 

• En referència a la subvenció per lloc de treball creat:

• Per tant, el total deixat de percebre per les entitats DINCAT per aquests conceptes és de

36,5 MM€.

• ... tot i que considerant tota la cadena de valor, s‘aconsegueixen retorns econòmics per a la societat

de 4 euros per cada un que ha invertit l‘Administració (1)
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Sisena realitat: el col·lectiu d’especial dificultat presenta una extrema 

dificultat en la seva inserció en l’empresa ordinària (I)

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

Nota: en relació als Serveis d’Integració en l’empresa ordinària només s’ha tingut en compte les entitats que aporten major volum 

138

373

466
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Accés a ocupació
ordinària des del

CET

Persones en
enclavament

laboral

Serveis
d'integració a

l'empresa
ordinària

40%

DI/TMS 
de 33% a 

40%
28%

DI/TMS 
de 41% a 

54%

2%
DI/TMS 

de 55% a 
64%

17%

DI/TMS > 
65%

13%

F/S > 65%

Nombre d’insercions ED segons el mitjà 
Distribució de la inserció segons 

grau de discapacitat
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Radiografia resum (II) de les singularitats de les aportacions de les  

entitats Dincat

• 24% més d’ocupació a CET’s

2010-2017

• 82% entitats augmenten o 

mantenen l’ocupació

• 77% contractes indefinits

• Només un 5% de contractes de 

baixa productivitat

• 138 TED’s inserits des del Cet i 

amb seguiment a 31.12.2017

• 466  inserits a través dels Serveis 

d’integració a l’empresa ordinària, 

dels quals 30% amb CD’s >65%

• Els impostos liquidats per l’entitat 

superen les subvencions

• Relació 1€ subvenció a 4 € de 

impacte global

Treball Cost/ Benefici socialInserció
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Setena realitat: El conjunt del sector mostra debilitats econòmiques 

molt significatives

Nota: 15 entitats amb excedents negatius o sense excedents 

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

42%

6%

59%

18%

22%

35%
40%

72%

6%

Inversió Nombre d'entitats Excedents
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Setena realitat (bis) : Altres indicadors de debilitat

Nota: 15 entitats amb excedents negatius o sense excedents 

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

25%

6% 7%

50%

22%

37%

25%

72%

56%

Endeutament Nombre d'entitats Persones



24

... per estar centrades en activitats de poc valor afegit……

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

Serveis 
75%

Productes 
propis
25%

Ingressos CET per facturació a tercers 2017
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8%

84%

0 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 €

…… amb facturacions i inversions per persona molt minses que 

dibuixen un mapa de molta debilitat financera…

Facturació per persona CET

Inversions per persona CET

Nota: No inclosa una entitat amb 154K€ de facturació per persona i 39,5K€ d’inversió per persona.

Mitjana: 793€

25.000€

2.000€

2%

6%

Mitjana: 16.247€
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… sense grans perspectives de millora …

Font: Enquesta realitzada a entitats Dincat. Agost 2018

Estable
45%

Negativa
43%

Positiva
12%

Evolució futura dels excedents
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Els 7 elements claus del context a tenir en compte

Filosofia CDPCD de 

la ONU

Normativa rígida en 

SSAA i treball 

protegit

Inflació de costos 

per SMI i marges 

en risc

Envelliment prematur 

i creixement accelerat 

del col·lectiu de TMS

Canvis en el mercat 

de treball ordinari i 

incompliments de 

RREE i MMAA

1

3

45

6

Necessitat d’equilibrar 

retorn social i 

sostenibilitat 

econòmica

7

Prioritats polítiques i 

col·lectius en risc 

d’exclusió

2
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Principis i eixos d’actuació d’un nou model d’integració socio-laboral 

per persones discapacitades amb especial dificultat

Primacia de la persona i discriminació positiva per la ED

Discriminació positiva per les entitats de la economia social

Eixos 

d’actuació

Principis

Empleabilitat Formació Itineraris

d’entrada i

retorn sense risc

Competitivitat

entitats socials

Finançament 

i

discriminació

positiva

Canvis de

normativa

Flexibilitat

serveis

Transformació

de la EO

a la inclusió



30

Principis i eixos d’actuació d’un nou model d’integració socio-laboral 

per persones discapacitades amb especial dificultat

Empleabilitat Formació
Itineraris

d’entrada i

retorn

Competitivitat

entitats socials

Finançament 

i

discriminació

positiva

Canvis de

normativa

• Objectiu clau

• Competències i 

habilitats

• Sistema d’avaluació 

de productivitat

• Igualtat d’oportunitats suposa discriminació 

positiva d’ED

• Ajudes a la inversió

• Ajudes a la formació

• Ajudes al suport dels TED’s integrats a les EO

• Serveis oberts 

i compartits

• Normativa 

laboral

• Normativa SS

• Harmonització

• Privilegiar CET’s

economia social

• Propòsit amb 

sostenibilitat econòmica

• Aliances i millora de 

capacitats de gestió

• Dificultats d’inserció ED

• CET’s com oportunitat 

d’inclusió

• Retorns a CET i/o CO 

sense risc

• El gran element 

transformador

• Formació dual adaptada

• Acreditació i certificat 

professional

Flexibilitat

serveis

Transformació

de la EO

a la inclusió

• Responsabilitat de construir 

organitzacions inclusives

• Compliment estricte de la llei

• Aproximació conjunta entitats/ 

administració a les grans empreses

• Itinerari personal

• Recursos i suports oberts

• Compatibilitat temps parcials
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L’equilibri entre les llums curtes –finançament a curt termini- i les 

llums llargues –el nou model-… 

Itinerari personalizat

Formació

Ocupació

Treball 

% SMI

USAP’s

Inversió

• Els CET’s socials dels futur:

– CET’s per la ED, amb inversió i sostenibilitat 

econòmica

– Convivència i situacions a temps parcial entre 

CO i CET

– Centres de formació per l’empleabilitat de la ED

– Centres de serveis d’unitats de suport i 

ajustament per la integració en la empresa 

ordinària

Necessitat de cocreació del model i de la corresponsabilització entre Entitats i Administració
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