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Presentació 

La UGT som una organització que defensem a les persones amb discapacitat en el seu 

dret a la igualtat al treball i en els seus drets en el treball,  i és per això que un any més 

volem presentar l’informe sobre la situació de les persones amb discapacitat en el 

mercat de treball. 

 

Entenem que amb aquest informe podem aconseguir una major sensibilització sobre 

aquest tema, i per aconseguir-ho, hem d’aprofitar el paper multiplicador i difusor de les 

nostres delegades i delegats per a transmetre a les empreses i a la societat els principis 

de la igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

 

Les baixes taxes d’activitat i de desocupació ens alarmen de l’evident situació de 

desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, especialment les 

que presenten una discapacitat severa. Transformar aquesta realitat i generar més 

oportunitats d’ocupació per a les persones amb discapacitat, passa per aconseguir que 

la negociació col·lectiva abordi i tracti aquest tema. És per això que aquest any, a més 

de visualitzar les dificultats de les persones amb discapacitat per a la inserció laboral i 

per a la permanència i promoció en el treball, hem volgut incloure un recull de clàusules 

a incorporar en la negociació col·lectiva. 

 

Un any més, amb aquest informe, la UGT de Catalunya reivindica el paper central de la 

lluita contra la discriminació en la nostra acció sindical i esperem que pugui ser una eina 

per conèixer més la realitat d’aquest col·lectiu i poder transferir aquest coneixement a 

les polítiques que es desenvolupen, a partir de la nostra representació institucional i, a 

les empreses a partir de la negociació col·lectiva. 
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Les persones amb discapacitat a Catalunya 

Quan es considera que una persona té diversitat funcional? 

És considera que una persona té una discapacitat si té una limitació important per a 

realitzar les activitats de la vida diària que hagi durat o es prevegi que vagi a durar més 

d’un any i tingui el seu origen en una deficiència, tot i que la tingui superada amb l’ús 

d’ajudes tècniques externes o amb l’ajuda o supervisió d’altres persones. 

 

Quantes persones amb diversitat funcional hi ha a Catalunya? 

En el moment de realitzar aquest informe es disposen de les dades l’any 2015 del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Així, segons les dades del Departament 

al 2015 a Catalunya hi havia 514.886 persones amb una discapacitat reconeguda. 

Respecte al total de la població catalana, les persones amb alguna discapacitat 

legalment reconeguda representen el 6,85%. 

 

Homes i dones tenen el mateix pes en aquest col·lectiu, així, el 50,7% de les persones 

amb algun tipus de discapacitat són dones. Pel que fa a l’edat, podem observar com en 

els grups de menor edat hi ha més pes d’homes que de dones, però a partir de la franja 

d’edat de 55 a 64 anys les dones van guanyant pes fins que al grup d’edat de 75 i més 

anys les dones representen el 61%, potser associada a una major esperança de vida de 

les dones però també a que presentin una discapacitat a una edat més tardana. 
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Però en general, són les dones les que tenen un grau de discapacitat més elevat, 

representen el 54,2% de les persones amb una discapacitat reconeguda superior al 75%, 

en canvi representen el 49% de les persones amb una discapacitat d’entre el 33% i el 

64%. 

 

Quantes persones amb discapacitat són potencialment actives? 

Pel que fa la població amb discapacitat en edat laboral, és a dir, la que té entre 16 a 64 
anys, al 2015 a Catalunya hi havia 270.725 persones, representant el 52,6% del total de 
persones amb discapacitat i el 5,5% de la població total en edat de treballar. Per tant, 
podem dir que en relació a població activa, 1 de cada 2 persones amb diversitat 
funcional és potencialment activa per qüestions d’edat.  

Per grups d’edat, la major part se situa entre els 55 i els 64 anys, representant el 37,4% 
del total de les persones amb discapacitat en edat laboral, seguits pel grup d’edat 
d’entre 45 i 54 anys amb el 28,9%. En canvi, els menors de 35 anys només representen 
el 13,9%. Si comparem la població amb discapacitat potencialment activa amb la 
població sense discapacitat, tal i com es pot comprovar al gràfic següent, les persones 
amb discapacitat en edat laboral és una població envellida. 
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El mercat de treball i les persones amb discapacitat 

Les estadístiques ho mostren clarament, les persones amb discapacitat tenen severes 

dificultats per accedir a una ocupació. 

 

Segons les darreres dades que es disposen per a Catalunya, publicades per l’INE amb el 

nom de L’ocupació de les persones amb discapacitat, a l’any 2014 el 39,5% de les 

persones amb discapacitat d’entre 16 i 64 anys estaven actives front el 81% de les 

persones sense discapacitat. Les diferències també són evidents si s’observa la 

inactivitat d’ambdós col·lectius: el 60,5% de les persones amb discapacitat en edat 

laboral són inactives davant el 19% de les persones sense discapacitat. 

 

Per tenir una visió més àmplia sobre la situació de les persones amb discapacitat en el 

mercat de treball, només es disposen dades a nivell del conjunt de l’estat espanyol. A la 

taula següent es pot comprovar com en tots els nivells d’activitat, les persones amb 

discapacitat mantenen una gran bretxa respecte a les persones sense discapacitat. 

 

Participació en el mercat de treball en funció de tenir o no discapacitat. 
Per grups d’edat i sexe. Espanya 2014. 

 T. Activitat (%) T. Ocupació (%) T. Atur (%) 

  
P. Sense 

discapacitat 
P. Amb 

discapacitat 
P. Sense 

discapacitat 
P. Amb 

discapacitat 
P. Sense 

discapacitat 
P. Amb 

discapacitat 
16 a 24 anys 39,5 27,9 18,5 9,0 53,3 67,6 
25 a 44 anys 90,5 51,4 69,4 32,4 23,3 37,0 
45 a 64 anys 74,1 32,7 58,8 24,2 20,6 26,1 
        
Homes 82,8 39,5 63,3 26,9 23,5 31,9 
Dones 71,2 36,1 53,1 24,3 25,4 32,7 
       
Total 77,0 38,0 58,2 25,7 24,4 32,2 

Font: INE, L’ocupació de les persones amb discapacitat 

 

 

Si s’observa com l’edat o el sexe poden incidir en una major o menor participació en el 

mercat de treball de les persones amb discapacitat, es pot comprovar que també es 

produeixen discriminacions: les dones presenten unes taxes més baixes d’activitat i 

d’ocupació, però també tenen una taxa més elevada d’atur. Però respecte a la 

població sense discapacitat, la bretxa entre sexes és menys elevada. 
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Les desigualtats són més evidents en funció de l’edat: la bretxa d’activitat entre 

persones amb discapacitat i sense augmenta a mesura que augmenta l’edat, en canvi la 

bretxa d’atur és més gran a mesura que disminueix l’edat. O sigui, que entre les 

persones amb discapacitat l’edat té una relació negativa amb la participació en el 

mercat de treball, a mesura que augmenta l’edat més probabilitats de fer-se inactiu. 

En canvi, la relació és inversa amb l’atur: a més edat menys possibilitats de trobar-se a 

l’atur, segurament a que l’opció de la inactivitat és més present a mesura que augmenta 

l’edat. 

 

Tot i que és cert que les variables sexe i edat poden convertir-se en factors que donin 

lloc a discriminacions entre les persones amb discapacitat, el tipus i el grau de 

discapacitat impliquen diferencies molt significatives davant les oportunitats 

d’ocupació de les persones amb discapacitat.  

 

 
 

 

La discapacitat es pot valorar en diferents percentatges segons el grau de discapacitat. 

El llindar mínim és el 33% de discapacitat respecte a les capacitats necessàries per a 

desenvolupar-se de manera autònoma en la vida diària.  

 

A la taula següent, tot i fer referència a la situació de les persones amb discapacitat a 

l’estat espanyol, es pot observar que a mesura que creix el grau de discapacitat 

disminueixen les persones actives i, per afegit, també disminueixin les persones 

ocupades. Si el 56,3% de les persones amb una discapacitat reconeguda entre el 33% i 

el 44% són actives, aquest percentatge va baixant conforme augmenta la discapacitat 

fins que només són actives el 15,2% de les persones amb un grau de discapacitat de igual 

o superior al 75% . 

 

 

 

És per això que és tant important tenir en compte que quan parlem de 

persones amb diversitat funcional ens referim a un col·lectiu amb una 

gran diversitat interna, i és aquesta diversitat la que també implica 

majors desavantatges per a la seva inserció laboral. 
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Persones amb discapacitat segons grau de discapacitat.  

  T. Activitat (%) T. Ocupació (%)   %PAD 

Total 38,0 25,7 100 

De 33% a 44% 56,3 39,2 
  59,0 

De 45% a 64% 36,2 23,8 

De 65% a 74% 22,5 13,3 24,6 

75% i més 15,2 11,9 16,4 

Font: Per a les taxes les dades procedeixen de l’INE, L’ocupació de les persones amb 
discapacitat i són dades per a Espanya 2014. Les dades sobre els percentatges de les PaD 
procedeixen del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies i són per a Catalunya 2015. 

 

Atenent a la tipologia de la discapacitat, la majoria presenta una discapacitat física, el 

56,4%, en la que el 66% tenen un grau inferior al 65%. La discapacitat física és més 

present conforme augmenta l’edat i és superior en els homes, excepte en la franja 

d’edat de 75 i més anys on les dones representen el 59,4%. 

 

La segona discapacitat més freqüent és la malaltia mental, representant el 19,8% de les 

persones amb una discapacitat legalment reconeguda. El 54,4% de les persones amb 

una malaltia mental reconeguda són dones. Per edat, un gran volum es concentra entre 

els 45 i els 64 anys, el 43% de les persones amb aquest tipus de discapacitat. 

 

La discapacitat intel·lectual representa el 10,3% de les discapacitats legalment 

reconegudes, amb una majoria d’homes (60,7%) i superior en les franges d’edat 

inferiors, el 60,4% tenen menys de 35 anys. 

 

Les persones amb discapacitat visual i auditiva representen el 6,4% i el 5,7% 

respectivament sobre el total de les discapacitats legalment reconegudes. Aquestes 

augmenten també la seva presència mentre augmenta l’edat. 

 

Activitat i Ocupació de les PaD segons tipus de discapacitat 
  T. Activitat (%) T. Ocupació (%) % PaD 
Física 40,5 28,4 56,4 

Intel·lectual 30,0 17,4 10,3 

Malaltia mental 28,5 15,8 19,8 

Sensorial: Visual 43,2 33,6 6,4 

Sensorial: Auditiu 58,9 44,6 5,7 

Fonts: Taxes de l’INE per a Espanya 2014. Percentatge de PaD a Catalunya 2015 a partir de dades del Dep. 
de Treball, Afers Socials i Famílies 
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De la mateixa manera que acabem de veure, que en funció del grau de discapacitat hi 

havia més o menys possibilitats de participar en el mercat de treball, a la taula anterior 

també es pot observar que les taxes d’activitat i d’ocupació de les persones amb 

discapacitat sensorial són superiors a les presentades per les discapacitats 

intel·lectuals o mentals. 

 

 
 

On s’ocupen les persones amb discapacitat? 

La contractació de les persones amb discapacitat és gairebé testimonial en el conjunt de 

la contractació realitzada a Catalunya: els 13.202 contractes signats per persones amb 

diversitat funcional a Catalunya durant el 2015, representen només el 0,5% del total 

de la contractació realitzada. Si tenim en compte que la població amb algun tipus de 

diversitat funcional a Catalunya potencialment activa suposa el 5,5% del total de la 

població entre 16 i 65 anys, podem afirmar que la taxa de contractació de les persones 

amb discapacitat està molt per sota de la mitjana general de contractació. 

 

Una diferència entre la situació laboral de les persones amb discapacitat i del conjunt de 

la població és una menor presència en activitats que no s’integrin dins del sector serveis. 

Així, el 92,2% dels contractes efectuats a Catalunya durant el 2015 a persones amb 

discapacitat reconeguda es van realitzar al sector serveis, davant el 79% del total de la 

contractació efectuada. 

 

De la mateixa manera, les ocupacions per les que es contracta a les persones amb 

discapacitat presenten clares diferències sobre la contractació total. Les ocupacions de 

més qualificació, com són la de tècnics, acapara el 20% de la contractació total però 

només el 3,5% de la contractació a persones amb discapacitat. Tot el contrari passa amb 

Podem concloure que la diversitat d’aquest col·lectiu requereix 

identificar mesures específiques per aconseguir que la seva integració 

social i laboral tingui un millor resultat, i tenir en compte que cadascun 

necessitarà desenvolupar diferents transicions i processos d’integració 

laboral. 
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les ocupacions no qualificades, sent el 46,9% de la contractació realitzada a persones 

amb discapacitat i un 31,5% de la contractació total. 

 

 
 

 

 
 

Quin salari tenen les persones amb discapacitat? 

Des de l’any 2011 L’INE publica El Salari de les Persones amb Discapacitat a partir d’una 

explotació de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial 2011 i de la Base Estatal de Persones 

amb Discapacitat 2011. Els resultats d’aquesta publicació són per al conjunt de l’Estat, 

però tot i així hem cregut convenient aprofitar aquest informe per donar-les a conèixer 

ja que segurament s’apropen molt a la realitat de Catalunya. 

Les persones amb discapacitat tenen més possibilitats de ser 

contractades en aquells sectors que presenten i acumulen més 

desigualtats, com són salaris més baixos, més rotació, més temporalitat 

i menors possibilitats de promoció. 
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Finals de l’any passat van sortir dades pel 2013, i d’aquestes és destacable: 

 

 S’ha incrementat la bretxa salarial entre persones assalariades amb 
discapacitat i sense. El salari mig anual brut de les persones assalariades 
amb discapacitat va ser un 16,1% inferior al de les persones sense 
discapacitat, quan al 2011 aquesta diferència era del 11,5%. 

 Els homes amb discapacitat van tenir un salari un 20,5% inferior que el dels 
homes sense discapacitat. En el cas de les dones aquest va ser un 16,2% 
menor. 

 Les diferències salarials entre homes i dones amb discapacitat van ser menors 
que en el cas de la població sense discapacitat, però entre el 2011 i el 2013 
també s’ha incrementat la bretxa salarial entre dones i homes amb 
discapacitat: Les dones amb discapacitat tenen un salari un 16,2% inferior 
que el dels homes amb discapacitat, al 2011 aquesta diferència era del 13,7%. 

 Els salaris més baixos corresponen a les persones treballadores amb 
discapacitat intel·lectual i mental. Les persones treballadores amb 
discapacitat sensorial i física van percebre els més elevats. 

 El salari de les persones amb discapacitat augmenta a mesura que 
s’incrementa la mida del centre de cotització. 

 Les persones amb discapacitat que van rebre mesures de foment de 
l’ocupació, van rebre un salari inferior de les persones amb discapacitat que 
no havien rebut algun tipus de mesura. Concretament, les persones que van 
rebre bonificacions o reduccions en les quotes de cotització van tenir un 
salari un 27,2% inferior, i les persones amb un contracte específic de 
discapacitat van rebre un salari un 10,8% inferior. 

 

El treball protegit 

A Catalunya tenim un model dual d’incorporació de persones amb discapacitat al mercat 

de treball: per un costat tenim el mercat ordinari de treball, i per un altre el mercat 

protegit, fonamentalment representat pels Centres Especials de Treball. A més, per a 

impulsar la contractació en el mercat ordinari, està l’obligació de totes les empreses de 

50 i més treballadors a complir la reserva del 2% del llocs de treball per a persones amb 

discapacitat. Tot i així, tant el mercat laboral protegit com al ordinari, poden rebre 

diferents ajudes, bonificacions i subvencions per la contractació i adaptació dels llocs de 

treball. 
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Del total de la contractació realitzada a persones amb discapacitat durant l’any 2015 

a Catalunya, només el 31,85% es va efectuar en el mercat ordinari. O sigui, el 68,15% 

de la contractació realitzada a persones amb diversitat funcional va ser en Centres 

Especials de Treball (CET). D’això es desprèn que el baix nivell de contractació al mercat 

ordinari, fa que els CET’s siguin un clar instrument d’inserció laboral de les persones 

amb discapacitat. 

 

L’origen dels Centres Especials de Treball es remonta a la Llei 13/1982 d’Integració Social 

dels Minusvàlids (LISMI) on al seu article 37 s’estableix que la finalitat de les polítiques 

d’ocupació serà la integració en el mercat ordinari i, en el seu defecte, el treball protegit. 

Així, un dels objectius principals dels CET és facilitar la transició de les persones 

treballadores amb discapacitat cap al mercat ordinari, és a dir, han de ser una 

plataforma per facilitar la integració de persones treballadores amb discapacitat al 

mercat laboral ordinari. Però tot i  que els CETS constitueixen una important empenta 

per a la inserció laboral, poques vegades es produeix un trànsit cap a l’empresa 

ordinària, estudis situen la taxa de transició entre un 1% i un 5%, i converteix els CETS 

en la única oportunitat laboral per a moltes persones treballadores amb discapacitat. 

A més els salaris són baixos i els “millors” treballadors no promocionen cap a l’empresa 

ordinària per no afectar a la productivitat del CET. 

 

Pel que fa a la contractació en els CET en el període que estem analitzant, podem 

observar que aquesta constitueix el 68,15% del total dels contractes efectuats a 

persones amb discapacitat, però només el 8,8% d’aquests són de durada indefinida. Cal 

apuntar, que tant els contractes indefinits com els temporals en CET tenen una 

subvenció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social i una subvenció del 

cost salarial fins el 50% del SMI, premiant de la mateixa manera al CET si contracta 

precàriament o de manera indefinida. 
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Una altra de les polítiques destinades a afavorir la inserció de les persones amb 

discapacitat en el mercat de treball ordinari, són les reduccions i bonificacions en les 

quotes de cotització, tant per a treballadors assalariats com per compte propi, així com 

la contractació específica per a treballadors amb discapacitat que, a més de tenir 

bonificacions en les quotes de cotització, també està subvencionat. 

 

D’acord l’INE, i a partir de les dades publicades per a Espanya a L’ocupació de les 

persones amb discapacitat, al 2014 el 31,8% de les persones amb discapacitat 

assalariades tenien algun tipus de bonificacions o reducció de quota en les cotitzacions. 

També al 2014, el 31,6% de les persones amb discapacitat assalariades ho estaven sota 

un contracte específic de discapacitat. 

 

S’ha de reconèixer que les persones amb discapacitat tenen moltes barreres per accedir 

a un lloc de treball en el mercat ordinari, i que el treball protegit és la millor garantia 

d’accés a l’ocupació per a un important nombre de persones amb discapacitat, 

proporcionant una alternativa laboral a aquelles persones amb més dificultats per 

accedir al mercat ordinari.  

 

 
 

 

Les expectatives dels CET’s d’afavorir la transició cap el mercat laboral 

ordinari són molt baixes, de manera que no compleix amb el seu 

objectiu. Però, tot i allunyar-se dels preceptes d’organismes 

internacionals, que busquen afavorir les polítiques actives en el 

mercat ordinari, possiblement els CET’s estan sent l’únic instrument 

d’inserció laboral per a moltes persones amb discapacitat.  

En resposta a les dificultats i discriminacions que pateixen les persones 

amb discapacitat per accedir al mercat de treball ordinari, la reserva 

d’ocupació de persones amb discapacitat pot constituir un instrument 

per assegurar la presència de persones amb discapacitat en el mercat 

no protegit. 
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L’obligació de complir amb la quota de reserva es contempla en la LISMI per a promoure 

la contractació de les persones amb discapacitat el mercat ordinari, i estableix l’obligació 

de les empreses que tingui 50 o més persones assalariades a tenir contractades un 2% 

de persones amb discapacitat.  

 

No tenim dades que ens permetin saber quantes d’aquestes empreses que estan 

obligades a complir amb la reserva d’una quota del 2% de la seva plantilla per a persones 

treballadores amb discapacitat estan complint amb la llei. Per una banda, segons 

l’estadística del Directori central d’empreses de l’INE, al 2016 a Catalunya 11.101 

empreses i establiments estarien obligades a complir amb la quota de reserva del 2%. 

D’altra banda, segons les darreres dades facilitades per la Direcció General d’Inspecció 

de Treball, a Catalunya l’any 2015 es van realitzar 579 actuacions sobre contractació de 

discapacitats per a comprovar el compliment de la LISMI respecte la quota de reserva 

per a discapacitats, un 15,8% menys que al 2014.  

 

 

Actuacions d’Inspecció de Treball a Catalunya en matèria d’integració 
laboral de persones amb discapacitat 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ORDRES DE SERVEI 
FINALITZADES 

561 446 740 675 688 579 

ACTES INFRACCIÓ 52 40 34 61 36 25 
Treballadors contractats 395 215 96 365 124 58 
Mesures alternatives 
(En milers d'€) 3.931 5.264 5.437 7.933 1.172 3.956 

REQUERIMENTS 
D'ESMENA 

15 28 64 155 145 161 

Ràtio infraccions + 
requeriments/ actuacions 

11,94% 15,25% 13,24% 32,00% 26,31% 32,12% 

Font: Direcció General d’Inspecció de Treball 

 

La ràtio d’infraccions per actuacions pel 2015 ha estat del 32,12%, un percentatge elevat 

més sustentat en els requeriments que en les infraccions. Com a resultat de l’actuació 

inspectora del 2015, es van contractar 58 treballadors, al 2014 van ser 124, i es van 

invertir 3.956.000€ en mesures alternatives , un 237% més que al 2014. S’ha de tenir en 

compte que l’incompliment de la quota del 2% per a treballadors amb diversitat 

funcional es correlaciona de manera directa amb l’elevat nivell d’atur que pateix el 

col·lectiu amb discapacitat 
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Per tot plegat, seria molt important reforçar les actuacions d’Inspecció de Treball: a 

Catalunya més d’11.000 empreses estan obligades de complir amb la reserva de quota 

del 2%, però al 2015 només es van realitzar 579 actuacions. 

 

 
 

La UGT de Catalunya entenem que les mesures alternatives haurien de ser l’excepció i 

que s’hauria de resoldre el fet que hi hagi empreses que es puguin aprofitar-se d’una 

declaració d’excepcionalitat aprovada perquè no s’ha pogut cobrir un lloc de treball en 

particular, amb una persona amb discapacitat, però que se li permet seguir contractant 

treballadors i treballadores sense discapacitat per a qualsevol altre lloc, ja que 

l’excepcionalitat autoritzada per l’administració és pel conjunt de l’empresa. 

 

La reserva d’ocupació de persones amb discapacitat és un instrument vàlid per tal 

d’assegurar la presència de les persones amb discapacitat al mercat no protegit. Però la 

preferència aclaparant de les empreses per les mesures alternatives ens torna a  

assenyalar clarament les grans dificultats de les persones amb discapacitat per a 

inserir-se en el mercat ordinari i la insuficient eficàcia d’aquesta mesura.  

 

 
 

  

Cal un foment més decidit de l’ocupació efectiva en les empreses 

ordinàries de treballadors amb diversitat funcional, enlloc de 

promoure la utilització de mesures alternatives, que poden esdevenir 

un mecanisme encobert per a la no contractació de persones amb 

discapacitat. 

Per tot plegat, la UGT de Catalunya pensem que els recursos 

econòmics procedents de les mesures alternatives haurien, almenys, 

revertir en l’accés a l’ocupació al mercat laboral ordinari de les 

persones amb discapacitat. I és per això que considerem que aquests 

recursos s’haurien de destinar a programes i a iniciatives destinades a 

la inserció laboral en el mercat ordinari. 
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La Negociació Col·lectiva i les persones amb discapacitat 

La Negociació Col·lectiva és indubtablement una de les eines més importants per 

garantir o si més no millorar la presència, situació i condicions laborals de les persones 

amb diversitat funcional la món laboral. La Negociació Col·lectiva pot facilitar la 

comprensió entre empreses i treballadors sobre les dificultats de les persones amb 

discapacitat per aconseguir una inserció laboral, sensibilitzar i trencar amb estigmes 

negatius i discriminatoris que dificulten la seva contractació i promoure la igualtat 

d’oportunitats. Pot, a més, facilitar el compliment de les obligacions legals, regular 

l’adaptació dels llocs, fomentar la permanència en el treball de les persones 

treballadores que han sofert una discapacitat sobrevinguda, i facilitar el 

desenvolupament del treball productiu de les persones amb discapacitat. I no ens 

oblidem de com a partir de la prevenció de riscos laborals, la negociació col·lectiva vigila 

per la salut de les persones treballadores i identificar riscos que augmentin les 

probabilitat de discapacitat sobrevinguda. 

 

És per això que des de la UGT de Catalunya entenem que hem de potenciar el tractament 

d’aquesta qüestió en els convenis col·lectius i proposem, a continuació, un recull de 

clàusules socials a adaptar i incloure en la negociació dels convenis col·lectius. 

 

Clàusules per la no discriminació 

Una manera d’aconseguir que les clàusules per la no discriminació de les PaD tinguin 

merament un caràcter declaratiu, seria aplicar el principi de no discriminació i la 

promoció de la igualtat a partir de la creació d’una Comissió d’Igualtat amb un programa 

de treball que vagi concretant mesures al respecte i que realitzi un seguiment 

d’aquestes. 

Entre les mesures que es podrien concretar en aquest programa de treball: 

- Eliminació de barreres físiques en l’entorn laboral. 

- Sensibilització prèvia de les dificultats de les PaD a treballar en el sector de la 

empresa: identificació de les dificultats, avaluar les necessitats i proposar 

solucions que es puguin incorporar en mesures concretes 

- Facilitar el coneixement del marc legal, bonificacions a la contractació, 

subvencions i ajudes públiques per a l’adaptació de llocs de treball 
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- Proposar processos de promoció laboral per als treballadors amb discapacitat a 

les empreses. 

- Adaptar la redacció i continguts dels convenis col·lectius i normes laborals (RRI, 

calendaris, drets sindicals...) a una lectura facilitadora i comprensible per a les 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

 
 

 
 

 
 

Clàusules per la contractació de PaD 

No sempre l’obligatorietat d’una llei significa que es compleixi. Una manera de reforçar-

la i de com agents socials de vigilar el seu compliment és que s’articuli als convenis: 

- Facilitar el compliment de les obligacions legals amb el desenvolupament de 

protocols per a la contractació de les PaD i del compliment de la quota de 

reserva, com una manera de garantir la norma i de poder fer el seu seguiment 

- Augmentar el percentatge de la quota de reserva i augmentar aquest compromís 

a la RSE. 

Ex: L’empresa ha  de tenir especial cura en el compliment de la legislació i la 

normativa complementària de supressió de barreres arquitectòniques i de la 

comunicació en el si de l’empresa. Alhora, ha de vetllar per l’adaptació dels llocs de 

treball per a evitar discriminacions indirectes. 

L’empresa ha de contemplar l’acompliment de la legislació i normes 

complementàries en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i de 

comunicació en tots els projectes de noves instal·lacions, i ha d’elaborar un pla 

d’accessibilitat per a totes les seves instal·lacions en funcionament. 

Ex: Les proves de selecció de nou personal o de promoció han d’estar adaptades a les 

característiques específiques de les persones sol·licitants. 

Ex: Acomiadament per causes objectives 

L’empresa es compromet a no comptabilitzar les absències per baixa per incapacitat 

temporal o per tractaments específics de les persones treballadores amb 

discapacitat, independentment de la durada de les mateixes. 
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- Compromís de no utilitzar a treballadors amb discapacitat sobrevinguda per 

justificar la reserva de llocs de treball 

- Incentivar a la contractació de PaD en empreses de menys de 50 treballadors 

- En aquells sectors on sigui especialment difícil contractar a persones amb 

discapacitat, avaluar en quines categories podrien ser contractades PaD i quines 

discapacitats no impedeixen la realització de les activitats de cada categoria 

laboral. 

- Mesures d’acció positiva en la que hi hagi un tracte preferent en la contractació 

de persones amb discapacitat, en igualtat de mèrits 

 

Per facilitar la contractació de PaD seria convenient poder incidir en els processos de 

selecció i contractació: 

- Clàusules que proposin a les empreses incorporar a persones amb discapacitat 

en tots els seus processos de contractació, per exemple informant de les vacants 

a cobrir a organitzacions de PaD que puguin proposar persones candidates 

- Clàusules perquè les empreses informin als representats sindicals dels processos 

de contractació i de la participació, selecció o motius pels quals no s’han 

seleccionat o no han participat PaD 

- Definir els llocs de treball que prioritzin la contractació de persones amb 

discapacitat 

- Regular les circumstàncies en que l’empresa podrà fer ús de les mesures 

alternatives, fent referència que l’objectiu del compliment de la reserva de quota 

és fomentar la incorporació de les PaD a l’ocupació. 

- En el cas de que s’hagi d’optar per les mesures alternatives, que en el conveni 

quedin definides el seu caràcter transitori i que per això es realitzarà una 

avaluació del llocs de treball que en un futur puguin ser ocupats per PaD. A més, 

que en la decisió de cap a on aniran els recursos econòmics de les mesures 

alternatives participin els representants sindicals. 

- Acordar que en el cas de que a l’empresa hi hagi un enclavament laboral, acabar 

per incorporar part del enclavament en l’empresa. 
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Ex:  Reserva de places per a persones amb discapacitat. 

L’empresa vol manifestar el seu compromís amb la integració laboral i social 

de les persones amb discapacitat, entenent que el treball és un dels 

instruments més efectius per a la integració d’aquest col·lectiu i un garant de 

la igualtat d’oportunitats. És per això que l’empresa es compromet a la 

incorporació efectiva d’aquest col·lectiu, sempre que les circumstàncies del 

lloc de treball ho permetin i la persona treballadora no incorri en cap risc 

laboral incompatible amb la seva discapacitat. 

Les empreses de 50 o més treballadors hauran d’assegurar el compliment de 

l’obligació de la quota de reserva en les seves plantilles de almenys un 2% per 

a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i si és possible 

superar aquest percentatge com part, no sols d’una obligació legal, sinó d’una 

responsabilitat social compartida. 

En aquest còmput no es tindrà en compte els treballadors amb discapacitat 

que tingui l’origen en alguna malaltia professional, accident de treball o 

desgast físic natural com a conseqüència de la seva dedicació a l’empresa. 

Les empreses de menys de 50 treballadors reservarà, en les contractacions 

que es realitzin a partir de la publicació d’aquest Conveni, el 2% de llocs de 

treball a persones amb discapacitat. 

Per aconseguir-ho, en els processos de selecció de personal per a cobrir 

vacants, s’assegurarà la participació de persones candidates amb 

discapacitat i es contemplaran criteris de discriminació positiva que donin 

preferència a la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat. 

Quan en els processos no hagin participat persones amb discapacitat, o  hagin 

participat per no han sigut seleccionades, a efecte de verificar els processos i 

els mecanismes de compliment del principi d’igualtat i no discriminació, 

l’empresa haurà d’emetre un informe, als representants dels treballadors, 

explicant els motius. 

Per a donar compliment a l’obligatorietat de reserva de llocs de treball, es 

disposa que el lloc de treball XXXX, que realitza les funcions XXXX que són 

susceptibles de ser desenvolupades per una persona amb discapacitat, sense 

desestimar altres llocs de treball que també podrien ser coberts per aquest 

col·lectiu. 
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 Clàusules salarials 
Aquestes poden ser: 

- Complements dirigits a compensar les majors despeses que poden tenir les PaD 

per a realitzar la seva activitat laboral 

- Establir beneficis socials (ja siguin ajudes derivades de la pròpia discapacitat o 

per tenir algun fill o filla amb una discapacitat) 

- Complements per IT 

- Establir algun tipus de retribució econòmica per a aquelles persones 

treballadores en IT que no compleixin el període de carència (180 dies cotitzats 

en 5 anys) 

- Defensar l’equiparació de condicions salarials i laborals de les persones amb 

discapacitat que treballin en enclavaments, a les condicions del conveni sectorial 

de l’empresa per a la qual fan la feina  ( neteja, jardineria, restauració,....) 

(cont.) 

Tanmateix, l’empresa, amb objecte de potenciar la contractació de persones 

amb discapacitat en tots els àmbits de l’empresa, estableix una reserva de XXX 

llocs de treball per a la categoria XXX, XXX en la categoria XXX i XXX en la 

categoria XXXX. 

En el cas que no sigui possible arribar al compliment de les quota de reserva 

del 2% a favor de treballadors amb discapacitat, ja sigui per la impossibilitat 

d’haver trobar una persona candidata amb discapacitat per a cobrir una 

vacant, o per acreditació de l’empresa d’especials dificultats per a incorporar 

a persones treballadores amb discapacitat, l’empresa optarà per establir 

mesures alternatives de caràcter excepcional, que en tot cas seran temporals, 

transitòries i revisables. Tanmateix, l’empresa i els representants dels 

treballadors decidiran conjuntament la destinació dels recursos econòmics de 

les mesures alternatives, prioritzant la constitució d’un enclavament laboral o 

la subscripció d’un contracte amb un centre especial de treball, davant la 

realització de donacions i d’accions de patrocini. 

Si l’empresa i representants sindicals acorden la constitució d’un enclavament 

laboral, es valorarà la contractació indefinida dels treballadors procedents de 

l’enclavament laboral. A tal efecte, l’empresa podrà accedir a les diferents 

subvencions i bonificacions públiques.  
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Clàusules dirigides a l’adaptació dels llocs de treball per a les 
persones treballadores amb discapacitat sobrevinguda 

S’estima que al voltant del 80% de les discapacitat són discapacitat sobrevingudes. La 

negociació col·lectiva esdevé un instrument per defensar a les persones treballadores 

que al llar de la seva vida laboral poden patir algun tipus de discapacitat, i un instrument 

per a negociar les mesures per facilitar que aquestes persones treballadores puguin 

continuar actius laboralment. És per això que cal: 

- Apostar per la realització d’un protocol per l’adaptació laboral de les persones 

treballadores amb discapacitat sobrevingudes, sense perjudici de les seves 

Ex: Les persones treballadores en situació d’incapacitat temporal rebran el 

complement necessari fins a complementar el 100% de la seva base reguladora a la 

Seguretat Social, inclosos els increments salarials produïts en el període de baixa 

Ex: Ajuda per fills, parella o treballadors amb discapacitat. 

 S’estableix una ajuda de XXXX euros bruts anuals, a abonar, dividides en cadascun 

dels mesos naturals de l’any, per cada fill/a amb discapacitat. 

La  mateixa ajuda també s’establirà si la parella de la persona amb discapacitat té 

reconeguda una discapacitat d’almenys el 33% i no rebi ingressos inferiors a la 

quantia anual del SMI. 

Aquest complement de discapacitat s’amplia per a totes aquelles persones 

treballadores que tinguin un percentatge de discapacitat reconegut del 33% o 

superior. 

Ex: Ajudes per pagar despeses de pròtesis no incloses en la Seguretat Social, i 

despeses mèdic-farmacèutiques. 

S’atendran les factures de pròtesis no incloses en la Seguretat Social, i despeses 

mèdic-farmacèutiques de les persones treballadores. A més del personal de 

l’empresa seran beneficiaries les seves parelles i fills/es. A tal efectes es disposarà 

d’un fons social al que anualment l’empresa aportarà XXXX euros, que serà 

controlat i gestionat per una Comissió de Fons Socials.  
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condicions salarials ni laborals, i la introducció de mesures que facilitin 

l’adaptació laboral d’aquests treballadors com la formació, reciclatge o 

l’adaptació de les condicions del seu lloc de treball.  

- Vinculació directa amb la prevenció de riscos laborals per mirar de prevenir 

malalties i dolències produïdes pel desenvolupament de l’activitat laboral. 

- Vigilància i control sobre el compliment de les condicions de seguretat i 

salut dels  treballadors que presenten especial dificultat producte de la 

seva discapacitat. 

 

 

Ex:  Persones amb discapacitat sobrevinguda 

El fenòmen de la discapacitat sobrevinguda és greu i cada vegada més 

freqüent, ocasionant que molts treballadors que la pateixen siguin desplaçats 

cap a la inactivitat, apartats de qualsevol desenvolupament professional i 

convertint-se en persones dependents de la protecció social oferta per una 

pensió. 

La part empresarial haurà de fer l’esforç que calgui i adoptar les mesures 

necessàries per l’adaptació laboral o nou enquadrament de les persones 

treballadores amb discapacitats sobrevingudes, mantenint les mateixes 

condicions retributives i laborals. A tal efecte, s’estudiaran les respostes més 

adequades per a mantenir en actiu a les persones afectades per una 

discapacitat sobrevinguda, com poden ser l’adaptació dels llocs de treball, els 

processos formatius per adaptar-se a les noves funcions, els aspectes 

indemnitzatoris o compensatoris. 

En el cas que una persona treballadora vegi reduïda la seva capacitat per a 

desenvolupar la feina realitzada fins al moment, i l’empresa demostri que no 

s’ha pogut adaptar el lloc de treball a les noves capacitats de la persona 

afecta, prèvia consulta als representants sindicals, assignarà a aquest 

treballador/a una tasca adaptada a les seves capacitats actuals, sense que 

això suposi una pèrdua de condicions laborals i salarials i o dificulti les seves 

possibilitats de promoció dins de l’empresa. 

L’empresa, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, adoptarà 

mesures encaminades a identificar els riscos que augmentin les probabilitats 

de discapacitat sobrevinguda i, farà un seguiment de les persones amb 

discapacitat sobrevinguda per a identificar les variacions en les seves 

situacions. 
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(cont.) 

Tanmateix, d’acord l’article 25 de la citada llei sobre la protecció de 

treballadors especialment sensibles a determinats riscos, l’empresa garantirà 

de manera específica la protecció de les persones treballadores, que, per les 

seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos 

aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o 

sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Tindrà 

aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà 

les mesures preventives i de protecció necessàries. 

Per tal que l’empresa i els representants sindicals puguin realitzar un seguiment 

dels assoliments obtinguts pel que fa al tractament de la discapacitat 

sobrevinguda, anualment es farà una valoració dels següents indicadors: 

nombre de persones amb discapacitat sobrevinguda; % de persones amb 

discapacitat sobrevinguda que continuen en l’empresa; % de persones amb 

discapacitat sobrevinguda que han canviat de lloc de treball; % de persones 

amb discapacitat sobrevinguda que han participat en activitats de formació ; 

nombre de llocs de treball amb adaptació; tipus d’adaptació realitzada. 

Ex: L’empresa ha de fer l’esforç necessari i adoptar les mesures que calqui per a 

readaptar el llocs d’acord a les característiques del seu personal, per tal de prevenir 

futures discapacitats físiques o psíquiques sobrevingudes. 

Els serveis de salut faran recomanacions sobre modificacions del treball, dels 

equips i del medi ambient de treball, i formularan recomanacions per a la protecció 

de les persones treballadores vulnerables que, per les seves característiques, 

presentin riscos específics com són hipersensibilitats, malalties cròniques i 

discapacitats. 

 

Ex: Totes les persones treballadores afectades per una discapacitat sobrevinguda a 

les que se les hagi reconegut una incapacitat permanent total per a la professió 

habitual, tindran preferència per a ocupar el llocs vacants que es convoquin a 

l’empresa. A tal efecte, l’empresa facilitarà la formació bàsica per al 

desenvolupament del lloc i l’adaptarà a les noves capacitats de la persona 

treballadora. 
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Clàusules sobre conciliació 

Aquestes poden contemplar: 

- Mesures sobre la jornada laboral, permisos (retribuïts i no) i d’organització del 

temps de treball per a les persones treballadores amb càrrec d’una persona en 

situació de discapacitat i/o dependència, permetent-les més flexibilitat, adaptar-

se horaris o reduir-se la jornada. 

- El mateix però per a persones treballadores amb discapacitat 

- Facilitar excedències per a la recuperació o rehabilitació  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ex: El personal que tingui al seu càrrec una persona en situació de dependència, una 

persona amb discapacitat, o amb una malaltia crònica o degenerativa, podrà 

adaptar el seu horari laboral o bé sol·licitar una reducció de la jornada laboral o 

l’excedència pel temps que requereixi. L’empresa li ha de concedir en el termini 

màxim de quinze dies des que es formuli la petició. 

Ex: Les persones de la plantilla que presentin mobilitat reduïda comptaran amb XX 

hores de flexibilitat per a l’entrada i sortida de la feina. També podran desenvolupar 

jornada intensiva i, en la mesura que sigui possible, es facilitarà a aquestes persones 

la combinació de treball presencial i teletreball. 

Ex: S’estableix que aquelles persones que presenten determinats estats de salut 

puguin acollir-se temporalment, tenint en compte els informes mèdics, a períodes de 

mitja jornada sense reducció de les seves retribucions salarials. 

Ex: L’empresa facilitarà l’adaptació d’horaris, torns, descansos i permisos a les 

persones treballadores amb discapacitat per tal que puguin realitzar adequadament 

la seva activitat laboral. 
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Ex: El personal podrà gaudir de permisos retribuïts per la consulta d’especialitats 

mèdiques, operacions i intervencions ambulatòries sense ingrés, pel temps necessari. 

També els podrà demanar per acompanyar a familiars fins a tal XXX grau de 

consanguinitat. 

 

Ex: El personal tindrà dret a obtenir cada any un permís sense sou de fins XX dies, 

que podrà gaudir en períodes de duració variable, sol·licitant-lo amb la major 

brevetat possible, i se li concedirà en el termini de dos dies des de la data de 

sol·licitud. Aquest temps de permís sens sou serà computable a tots els efectes com 

de servei efectiu. 
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Resumint...  

 

Quina és la situació de les persones amb discapacitat? 

 

 

 

 

 

 

 

- A Catalunya hi ha 514.886 persones amb una discapacitat legalment 

reconeguda. I representen el 6,85% del conjunt de la població 

catalana. 

- El 52,6% de la població amb discapacitat té entre 16 a 64 anys, 

representant el 5,5% de la població total en edat de treballar. 

- Les persones amb discapacitat en edat laboral és una població 

envellida: el 37,4% tenen entre 55 i 64 anys. 

- Les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb 

discapacitat en el mercat de treball: 39,5% de les persones amb 

discapacitat d’entre 16 i 64 anys són actives front el 81% de les 

persones sense discapacitat.  

- Les bretxes de gènere i edat, tot i existir, són menys elevades en 

aquest col·lectiu que si el comparem amb el conjunt de la població. 

- El tipus i el grau de discapacitat impliquen diferencies molt 

significatives davant les oportunitats d’ocupació de les persones amb 

discapacitat: 

 a mesura que creix el grau de discapacitat disminueixen les 

persones actives i, per afegit, també disminueixin les persones 

ocupades. 

 les taxes d’activitat i d’ocupació de les persones amb 

discapacitat sensorial són superiors a les presentades per les 

discapacitats intel·lectuals o mentals. 
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I pel que fa a la contractació... 

 

  

- La contractació de les persones amb discapacitat és gairebé 

testimonial en el conjunt de la contractació realitzada a Catalunya: 

només representen el 0,5% del total de la contractació realitzada. 

- Només el 31,85% del total dels contractes realitzats a persones amb 

discapacitat l’any 2015  es va efectuar en el mercat ordinari. 

- Les persones amb discapacitat tenen més possibilitats de ser 

contractades en aquells sectors que presenten i acumulen més 

desigualtats, com són salaris més baixos, més rotació, més 

temporalitat i menors possibilitats de promoció: 

 el 92,2% dels contractes efectuats a Catalunya durant el 2015 a 

persones amb discapacitat reconeguda es van realitzar al sector 

serveis, davant el 79% del total de la contractació efectuada. 

 Les ocupacions de més qualificació, com són la de tècnics, acapara 

el 20% de la contractació total però només el 3,5% de la 

contractació a persones amb discapacitat. Tot el contrari passa 

amb les ocupacions no qualificades, sent el 46,9% de la 

contractació realitzada a persones amb discapacitat i un 31,5% de 

la contractació total. 

- Estudis situen la taxa de transició dels CET’s al mercat de treball 

ordinari entre un 1% i un 5%, i converteix els CETS en la única 

oportunitat laboral per a moltes persones treballadores amb 

discapacitat. 

- S’ha incrementat la bretxa salarial entre persones assalariades amb 

discapacitat i sense. El salari mig anual brut de les persones 

assalariades amb discapacitat va ser un 16,1% inferior al de les 

persones sense discapacitat, al 2011 aquesta diferència era del 11,5%. 

- Respecte al salari de les persones amb discapacitat que no van rebre 

cap tipus de mesura positiva per la seva contractació, les persones que 

van rebre bonificacions o reduccions en les quotes de cotització van 

tenir un salari un 27,2% inferior, i les persones amb un contracte 

específic de discapacitat van rebre un salari un 10,8% inferior. 
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Estratègies per la integració laboral de les persones amb 
discapacitat 

 

Al llarg de l’aquest informe s’ha pogut comprovar les grans dificultats de les persones 

amb discapacitat per a entrar i mantenir-se dins del mercat de treball, a més, les 

polítiques dirigides a la inserció laboral d’aquest col·lectiu i a vigilar el compliment 

normatiu són insuficients. 

 

També s’ha pogut veure que les persones amb discapacitat constitueixen un sector de 

població heterogeni, però totes tenen en comú que, en major o menor mesura, 

necessiten garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets o per a participar 

en igualtat de condicions que la resta de ciutadans en la vida econòmica, laboral i social. 

 

En definitiva, es pot dir que les persones amb diversitat funcional tenen un greu 

problema d’accés al treball, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació 

del lloc de treball. Les persones amb diversitat funcional tenen problemes d’accés al 

treball des del moment de la selecció, com a conseqüència de la seva diversitat funcional 

i de les discriminacions que pateixen. Un cop s’ha accedit al lloc de treball, tenen 

problemes d’accessibilitat al lloc de treball per què aquests no són accessibles i 

presenten barreres arquitectòniques. Finalment, tenen problemes del lloc de treball per 

què aquest no està adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat, el que 

posa serioses dificultat per al desenvolupament de les seves obligacions laborals. 

 

Per tant, tota proposta relativa a la integració laboral de les persones amb discapacitat 

s’ha de realitzar des d’un punt de vista transversal per a augmentar les garanties d’èxit 

de les polítiques dirigides a la integració d’aquestes persones treballadores. Així, quan 

es parla de la integració laboral s’ha d’analitzar aspectes com la formació de la persona 

treballadora, l’adequació dels llocs de treball i l’accessibilitat per a poder desplaçar-se al 

centre de treball i les discriminacions que limiten el seu accés a l’ocupació. 

 

Per a la UGT de Catalunya, les estratègies per facilitar la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat haurien d’integrar les 
següents accions: 
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 La sensibilització de la ciutadania i de les empreses.  

Clarament, les persones amb discapacitat es troben en una situació de 

desavantatge en el mercat de treball, i en això influeix els prejudicis i les 

conviccions que es tenen sobre la suposa baixa productivitat i falta de 

capacitats d’aquest col·lectiu. Sens dubte, una major sensibilització que 

faciliti la inserció laboral de les persones amb discapacitat és necessària, i per 

això és convenient la col·laboració dels poders públics amb els agents 

econòmics i socials. 

També, caldria consolidar eines com la prospecció d’empreses, que per un 

costat pugui sensibilitzar i informar de les capacitats i competències de les 

persones amb discapacitat, i per un altre pugui alhora identificar els llocs de 

treball que podrien ser ocupats i els ajuts o suports que podria rebre 

l’empresa per la seva adaptació i manteniment. 

 

 Vigilància pel compliment de les obligacions legals de les empreses. 

A Catalunya l’any 2015 es van realitzar 579 actuacions sobre contractació de 

discapacitats per a comprovar el compliment de la LISMI respecte la quota 

de reserva per a discapacitats, un 15,8% menys que al 2014. La ràtio 

d’infraccions per actuacions pel 2015 ha estat del 32,12%, un percentatge 

elevat més sustentat en els requeriments que en les infraccions. Com a 

resultat de l’actuació inspectora del 2015, es van contractar 58 treballadors, 

al 2014 van ser 124, i es van invertir 3.956.000€ en mesures alternatives , un 

237% més que al 2014. 

Aquestes dades ens reforçar la necessitat d’incrementar  les actuacions de la 

Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part 

de les empreses de la quota o de les mesures alternatives. Però també les 

exigències que estableix la pròpia Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El 

resultat de l’actuació de la Inspecció de Treball no és més que positiu: 

informa a les empreses de la normativa i de les conseqüències de la seva 

inaplicació, així com també de les subvencions i bonificacions a la 

contractació i adaptació dels llocs de treball 
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 Impulsar la igualtat d’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat. 

Les polítiques d’ocupació per a les persones amb discapacitat han d’estar 

dirigides a la seva integració en el mercat de treball ordinari, i 

subsidiàriament al treball protegit sense que sigui sinònim de treball de baixa 

qualitat i protecció. El mercat de treball protegit ha de facilitar la integració 

de les persones treballadores amb diversitat funcional en el mercat laboral i 

afavorir la transferència de les persones treballadores dels CET al mercat 

ordinari. 

La igualtat d’accés a l’ocupació és un factor clau de participació social, així 

com la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de treball. 

Des de la UGT de Catalunya considerem que les polítiques públiques 

d’ocupació per a les persones amb discapacitat s’han de realitzar en el marc 

del diàleg i posada en comú amb les organitzacions sindicals i empresarials, 

establint que la millor via d’inclusió és impulsar l’accés al mercat de treball 

ordinari i, per tant, en aquesta línia s’han d’establir les polítiques actives. 

 

 Millorar la intermediació laboral.  La nostra organització aposta per un 

servei públic d’ocupació més eficaç en quant a la seva funció d’intermediació 

en el mercat de treball. El SOC té la responsabilitat legal d’actuar com a 

intermediador entre les ofertes de treball i les persones treballadores amb 

discapacitat, ha de supervisar les actuacions de les agencies privades de 

col·locació, ha de vigilar que no es produeixin situacions de discriminació i ha 

d’assolir un paper molt més actiu que fins ara. És per aquest motiu que cal 

reforçar i millorar la tasca dels serveis públics d’ocupació, facilitant serveis 

especialitzats concebuts com a drets permanents i no com a programes 

temporals vinculats a les disponibilitats pressupostaries.  

 

 Millorar les clàusules i els continguts en matèria de discapacitat en la 

Negociació Col·lectiva 

La UGT de Catalunya defensem la Negociació Col·lectiva com l’instrument per 

millorar les condicions laborals de les persones en situació de diversitat 

funcional a través de redacció de clàusules socials als convenis. Sense 

oblidar-nos dels Centres Especials de Treball, aquests són empreses que 

realitzen un treball productiu i han d’assegurar una ocupació remunerada. 
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Per això és important que les treballadores i treballadors dels Centres 

Especials de Treball disposin de representació sindical que vetlli per unes 

condicions laborals de qualitat. 

Entenem que la negociació col·lectiva pot contribuir a afavorir la inserció 

laboral de les persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari, no 

només en el protegit,  a més de que també és l’instrument per a resoldre els 

problemes derivats de les relacions laborals.  

 


