
 
 

 

Dincat celebra l’increment del SMI però 

recorda la importància de protegir els llocs de 

feina de les persones amb discapacitat 

intel·lectual 

 

 La representant del sector de la discapacitat a Catalunya 

reclama augmentar les subvencions del SMI dels Centres 

Especials de Treball fins al 50% i el 75% i posar en marxa un 

pla de xoc urgent que garanteixi la seva viabilitat 

 

Dimarts, 28 de setembre de 2021.- Dincat, representant del sector de la 

discapacitat a Catalunya, celebra el nou augment del Salari Mínim 

Interprofessional (SMI), considerant-lo una bona notícia, però insisteix en la 

necessitat d’acompanyar aquest increment de les mesures i els 

suports necessaris per garantir el dret al treball de les persones 

amb especials dificultats. 

En aquest sentit, Dincat recorda que la situació financera dels centres 

especials de treball (CET) d’iniciativa social, que són aquells que ocupen el 

major nombre de persones amb especials dificultats, és molt delicada. 

Aquesta fragilitat econòmica, que s’arrossega des de fa més d’una dècada a 

causa d’un infrafinançament públic crònic, s’ha vist agreujada, a més, arran 

de la crisi de la Covid-19 que ha posat al límit el sector. 

Per aquest motiu, caldria, en primer lloc, que l'administració avalues quin és 

l'impacte dels increments del SMI en el manteniment i la creació d'ocupació 

per a les persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball. 

D’altra banda, Dincat assegura que si aquest augment del SMI no ve 

acompanyat d’un increment de la subvenció del SMI, tornarà a suposar una 

nova amenaça per a la sostenibilitat i competitivitat dels CET i, en 

conseqüència, posarà en perill milers de llocs de feina de persones amb 

discapacitat intel·lectual. En concret, Dincat reclama augmentar les 

subvencions del Salari Mínim Interprofessional fins el 75% -

actualment en un 55%- segons les dificultats d’inserció laboral, per 

l’ocupabilitat de les persones amb especials dificultats.  

Amb la mateixa voluntat i posant el manteniment de llocs de treball al centre, 

el sector reclama a l’Administració un pla de xoc urgent que pal·liï els 

efectes de la pandèmia, posi fi a l’infrafinançament crònic del sector social, 

aposti de manera ferma per les entitats d’iniciativa social, i posi punt i final 

al dèficit estructural que pateix el col·lectiu des de fa anys. 

 



 
 

Sobre Dincat  

Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que 
agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat 
d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digne, 
així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies.  
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