
 

 

 

Presentació 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ CATALANA 

DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL  

D’INICIATIVA PRIVADA 

 



Associació Catalana de Centres Especials de Treball d’ Iniciativa Privada 

Travessia Industrial 57; 08907 Hospitalet de Llobregat 

 

     

 

2 
 

Presentació CETIP 2015 

L’associació 

1. Qui som 

CETIP, Associació Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada,  és creada 

l’any 2015 amb l’objectiu d’agrupar, enfortir, coordinar els esforços dels Centres Especials 

de Treball d’iniciativa privada de Catalunya. 

La viabilitat econòmica i la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat dels 

nostres CET’s permetrà que continuïn desenvolupant-se amb el compromís de contribuir 

a tenir una societat més justa i equilibrada. 

 

Hi ha la necessitat de ser actiu i reactiu. Els CET’s necessiten una veu que 

pugui defensar els seus interessos i que la línia d’actuació vagi en consens. 

2. Iniciativa Privada 

Els CET’s d’iniciativa privada son un mitjà fonamental per a la inclusió de les persones amb 

discapacitat en el món laboral i d’aquesta manera són agents molt importants en 

l’economia social. 

Durant la crisis, els CET’s d’Iniciativa Privada han liderat la creació de llocs de treball per 

persones amb discapacitat, tot i les restriccions  d’àmbit pressupostari, arribant a crear, 

durant les últims anys,  més llocs de feina per a persones amb discapacitat que la resta 

d’empreses ordinàries catalanes. 

En el nostre sector hi ha un alt grau de regulació i dependència dels agents externs. 

Aquesta regulació  afavoreix als CET’s assistencials en detriment dels CET’s d’iniciativa 

privada. 

No només no s’ha avançat en aspectes crítics, tot al contrari, els CET’s han sofert 

retrocessos importants i les amenaces a mig termini son notòries, i fan perillar la 

supervivència i bon treball d’aquests. 
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3. Què fem 

 Defensem els interessos i representem de forma institucional als CET’s, en els 
principals organismes catalans tant en l'àmbit espanyol com europeu. 
 

 Defensem el model de mesures alternatives que ha funcionat en els últims 15 anys 
com a part fonamental per la supervivència dels CET’s. 

 
 Negociació del conveni col·lectiu de Centres Especials de Treball. 
 

 Volem aprofundir en el model europeu de treball protegit per traslladar bones 
practiques al àmbit estatal i català. 
 

 Defensem la iniciativa privada com a primer motor de creació de llocs de treball 
als CET’s, i com el model més productiu i sostenible.  

 
 Defensem el manteniment d'igualtat de tractament per a tots els CET’s, per una 
justa assignació del pressupost en matèria de concessió de les ajudes i subvencions 
públiques destinades al foment de la integració laboral de persones amb 
discapacitat. 
 

 Defensem la labor dels CET’s i la seva avaluació no per l’origen que tinguin, sinó 
per els resultats que aconsegueixin. 

 

4. L’equip directiu 

L’equip directiu de CETIP està format per empresaris i directius de centres especials de 

treball de Catalunya amb l'objectiu principal de representar i unir els CET’s d’Iniciativa 

Privada, per tal de defensar els interessos com un col·lectiu.  

No som una associació endogàmica, sinó viva i canviant, una associació adaptada a les 

necessitats dels CET’s del segle XXI i formada per gerents, directors, que visquin la 

realitat i el dia a dia. 

Una nova associació on l’únic interès dels seus dirigents sigui el futur dels CET’s i on tots 

ens juguem el mateix, el futur de les nostres organitzacions i dels llocs de treball de milers 

de persones amb discapacitat. 

La junta directiva està formada per: 
 

 President: Cristian Rovira (Grupo SIFU) 
 Vicepresident: Luisa Gámez (DINAT) 
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 Secretari General: Juan Torremocha (Integra PMC) 
 Tresorer: Victor del Pino (Xappy People)  

 

Socis 

5. Els nostres socis 

 Grupo SIFU 

 Cagsa 

 Epid 

 Escid 

 Tadis    

 Xappy People 

 Dinat 2006 

 Integra PMC 

 Integra 

 Crezca 

 Acciona 

Actualment aquests CET’s donen feina a més de 1.700 persones amb discapacitat a 

Catalunya. 

6. Quotes 

S’estableixen quotes en trams, segons el nombre de treballadors en plantilla. 

De 1 a 20 treballadors 20,00 €/mes 

De 21 a 50 treballadors 35,00 €/mes 

De 51 a 100 treballadors 75,00 €/mes 

De 101 a 150 treballadors 125,00 €(mes 

De 151 a 200 treballadors 175,00 €/mes 

Més de 200 treballadors 200,00 €/mes 
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Altres serveis i avantatges 

7. PIMEC 

Som socis de PIMEC, representant l’economia social de la patronal, ens donarà més força 

alhora de fer valer els nostres arguments, de la mateixa manera estarem més informats de 

qualsevol iniciativa política i legislativa que afecti als nostres CET’S. 

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms 

de Catalunya. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i 

amb més de 300 socis col·lectius, com gremis i associacions empresarials. 

PIMEC, una organització econòmicament independent, representa un model de patronal 

nou que, a través del seu suport a les micro, petites i mitjanes empreses, vol fer una 

contribució al País, que és el seu principal paper com a agent social i econòmic de 

Catalunya. 

La seva vocació és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per 

fer-ho, la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració 

autonòmica, de l’Estat i d’Europa. 

Estem convençuts que PIMEC ajudarà a que la nostra tasca pugui ser més efectiva i que 

els nostres associats, majorment  Pimes,  gaudeixin d’una millor competitivitat i comptin 

amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia social. 

Extraordinàriament PIMEC ofereix serveis i descomptes, i una oferta formativa sòlida.  

8. Butlletí mensual 

Mensualment CETIP emetrà un Butlletí en el qual s’hi explicaran les accions realitzades 

durant el mes, comunicats importants als associats referents, nous plantejaments i 

objectius, etc. 

El butlletí serà enviat a tots els associats via email i podrà ser descarregat de la web. 
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9. Jornades i debats 

El socis seran convidats a jornades organitzades per CETIP, de diferent tipologia: 

 Jornades divulgatives 

Es celebren quan hi han novetats importants en el sector que siguin d’interès 

general, o bé quan els socis tenen un interès en concret per aprofundir en una 

temàtica.  

 Formatives 

La jornada formativa pretén dotar de als assistents de contingut de coneixement i  

aprenentatge. 

 Debats 

Es celebraren debats d’un tema d’interès general que causi controvèrsia i en els 

que la participació dels associats és fonamental. 

 

10. Notícies 

Per tal que els socis estiguin informats dels esdeveniments del sector, CETIP oferirà el 

link de les noticies més importants del sector.  

El socis podran penjar noticies de la seva organització o d’altres que siguin d’interès 

general. 

Afavorir el coneixement, les bones pràctiques i les relacions comercials entre els diferents 

CET’s de Catalunya. 

 

11. Consultes 

L’Associació posa a disposició dels associats un servei de consultes personalitzada que 

serà atesa per els nostres experts. 
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