
 

Defensem els llocs de treball  

de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Demanem compromís als governs. 
 

 

L’any 2019 ha començat amb una molt bona notícia:  

l’apujada del salari mínim.  

Això redueix les desigualtats socials 

i promou condicions de treball més dignes.  

 

Al TEB, però, estem preocupats.  

La pujada s’ha aprovat sense ajudes extraordinàries  

per als Centres Especials de Treball (CET). 

Això ens posa en un greu risc econòmic.  

 

Per això, ens sumem a les reivindicacions  

del sector de la discapacitat intel·lectual.  

Reclamem una actuació conjunta i coordinada de tothom  

per defensar els llocs de treball del nostre col·lectiu. 

 

 

Al Govern de l’Estat li demanem: 

 

1. Compromís per finançar el salari mínim als CET.  

A més, Catalunya acumula un dèficit en aquest finançament. 

Repartiment just dels diners per a tots els territoris.  

2. Ajuts extra per als treballadors dels CET  

que tenen més necessitats de suport 

i més dificultats per treballar en empreses ordinàries. 

Així es pot compensar una menor productivitat. 

3. Revisió del sistema de jubilacions.  

Tenir en compte les persones amb discapacitat  

que envelleixen abans. 

4. Lleis que obliguin a contractar  

persones amb discapacitat. 

 



Al Govern de la Generalitat li demanem: 

1. Ajuts extraordinaris a curt termini 

2. Construir un nou model de treball més inclusiu  

a mitjà termini. 

3.  Recursos perquè els CET puguin fer inversions 

i ser més competitius. 

4. Fer un pla integral per millorar l’atenció de les persones 

amb discapacitat quan envelleixen.. 

5. Cobrir les necessitats de suport de les persones  

a cada lloc de treball. 

6. Fer que les empreses compleixin la llei 

de contractar persones amb discapacitat. 

Fer més inspeccions i endurir les sancions. 

7. Construir un nou model de formació.  

Potenciar la formació ocupacional,  

la formació professional i la formació dual. 

 

Als ajuntaments els demanem: 

1. Més contractes públics reservats. 

2. Pujar el preu dels contractes actuals 

perquè s’ajustin el nou salari mínim. 

 

També demanem a les empreses, ara més que mai: 

 que contractin persones amb discapacitat,  

 que comprin els serveis i productes dels CET, 

 que acceptin negociar preus més alts  

d’acord amb els nous salaris. 

 

Des del TEB continuarem treballant per crear llocs de feina  

per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Ho farem gràcies a ser innovadors, eficients i sostenibles.  

També seguirem compromesos amb les persones, 

el cooperativisme i l’economia social,  

per contribuir a un món més just i inclusiu. 

 

Barcelona, Castellar del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat,  

a 24 de gener de 2019  


