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Què és? 

 La gestió de persones amb discapacitat és una estratègia de gestió 
de la diversitat que permet traduir els principis d’integració social i laboral 

recollits en els tractats internacionals a les polítiques de contractació i 
comunicació de les organitzacions. L’antiga visió caritativa o assistencial ha 
estat reemplaçada per una visió integral de la gestió de la discapacitat 

gràcies a l’èxit de projectes i iniciatives socials que han demostrat que la 
discapacitat no és incompatible amb l’excel·lència en el treball i la qualitat 

en els productes i serveis. 

 La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000) reconeix en el 

seu article 26 el dret a la integració de les persones discapacitades i a 
beneficiar-se de mesures que garanteixin la seva autonomia, la seva 
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integració social i professional i la seva participació en la vida de la 
comunitat. 

 En l’actualitat es considera que parlar de disminuïts o minusvàlids suposa 

un etiquetatge semàntic amb connotacions pejoratives. També ho és 
parlar només de “cecs” o “sords”, ja que suposa posar l’èmfasi en la 

discapacitat. És preferible emprar el sintagma persona amb discapacitat 
per subratllar el seu dret a ser tractada i veure reconeguts els seus drets 

com qualsevol persona. També es parla de persones amb capacitats 
diferents o necessitats diferents.  

 Actualment, la discapacitat s’entén no com a una característica exclusiva 

d’un subjecte o col·lectiu determinat, sinó com a resultat de la seva 
individualitat en relació a les exigències que el medi li planteja. Aquest 

model, derivat de la Classificació Internacional del Funcionament, 
Discapacitats i Estats de Salut de l’OMS, posa l’accent en la interacció 
persona-entorn. 

 Els beneficis de comptar amb una estratègia de gestió de persones amb 

discapacitat són: 

 Permet passar d’una visió normativa basada en la reacció als 

requeriments d’una legislació a una visió proactiva basada en les 
oportunitats que ofereix la diversitat. 

 Permet comptar amb treballadors/es implicats/des en 

l’organització, que valoren l’impacte positiu que la feina té en les 
seves vides i en la seva integració a la societat. 

 Permet desenvolupar un valor competitiu davant els clients i la 

societat. 

 El desenvolupament de les TIC ha facilitat notablement la 

integració de les persones amb discapacitat oferint-los noves eines 
i promovent el teletreball.  

Eines  

La Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI) de l’any 1982 inclou un 

conjunt de mesures que tenen per objecte garantir la integració de les persones 

amb discapacitat i que afecten tots els àmbits de la societat. En l’àmbit de 
l’ocupació, els punts bàsics de la legislació laboral són les mesures dirigides a 
promoure la incorporació de les persones amb discapacitat en el mercat de 

treball ordinari: 

 Incentivació de la contractació indefinida de persones amb 

discapacitat: 
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 Subvenció de 3.907 € per cada contracte a temps indefinit i a 

jornada completa, que es reduirà proporcionalment en cas de 
jornada parcial (art. 7 RD 1451/1983, modificat per RD 

170/2004).  

 Bonificacions anuals de les quotes empresarials a la Seguretat 

Social, durant tota la vigència del contracte, si és a jornada 
completa (art. 2 L43/2006). Van de 4.500 € a 6.300 € segons 

l’edat, gènere i grau de discapacitat. 

 Es pot optar per aplicar les bonificacions esmentades o per 

reduccions de quotes, quan contractin de forma indefinida 
persones treballadores amb discapacitat inscrites a l’Oficina 
de Treball, almenys des de l’1.01.2011, mitjançant 

contracte a temps parcial (jornada entre el 50% i el 75%), 
exceptuant els contractes d’interinitat o relleu (art. 1 RD Llei 
1/2011). 

 Incentivació de la contractació temporal: 

 Contracte temporal de foment de l’ocupació. Preveu 
bonificacions en la quota empresarial d’entre 3.500 € i 5.300 € 

segons l’edat, gènere i grau de discapacitat. Té una durada 
mínima d’un any i màxima de tres. 

 Contracte de treball en pràctiques. Bonificació del 50% de les 

quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències 
comunes. Durada de 6 mesos a 2 anys. Requereix d’una titulació 

adequada al lloc de treball. Per a persones amb discapacitat, 
s’amplia a 7 anys el temps transcorregut des de la finalització dels 

estudis. 

 Contracte de treball per a la formació. No presenta un límit 

d’edat per a aquest col·lectiu. Ha de presentar una distribució d’un 
85% de feina i un 15% de formació. La durada pot ser de fins a 4 
anys per a persones amb discapacitat. Suposa una reducció del 

50% en la quota empresarial.  

 Incentivació a la incorporació a una cooperativa: 

 Les societats laborals o cooperatives a les quals s’hi incorporin 

persones treballadores amb discapacitat com a sòcies podran ser 
beneficiàries de les bonificacions establertes al programa de 
Foment de l’Ocupació (L43/06). Subvencions de fins a 10.000€ per 

a la incorporació de persones desocupades amb discapacitat a 
jornada completa. La incorporació haurà de suposar un increment 
d’ocupació respecte la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data 

d’incorporació de les noves persones associades (art. 33 a 36 
ORDRE TRE/142/2010). 

 Incentivació a la reconversió i adaptació: 
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 Possibilitat de sol·licitar ajudes per formació o reconversió de les 

persones treballadores, ja siguin nous contractes o readmissions. 

 Possibilitat de sol·licitar subvencions, destinades a l’adaptació dels 

llocs de treball, eliminació de barreres, o dotació d’equips de 
protecció personal (art. 12 RD 1451/1983, modificat per RD 

170/2004). 

 Imperatiu legal: imposició de l’obligació de les empreses de 50 o més 

treballadors/es de contractar persones treballadores amb discapacitat (el 
2% de la plantilla). L’excepció d’aquesta obligació es dóna si l’empresa 

s’acull a mesures alternatives. L’excepcionalitat pot produir-se per dues vies 
diferents: 

 Quan la no incorporació es degui a la impossibilitat dels serveis 

d’ocupació públics de proveir persones treballadores.  

 Quan l’empresa demana l’excepció a l’autoritat laboral per causes 

tècniques, productives o organitzatives. 

 Un cop obtinguda la certificació d’excepcionalitat l’empresa ha d’aplicar 
alguna d’aquestes mesures alternatives: 

 Compra de béns a un Centre Especial de Treball o a una persona 
autònoma amb discapacitat. 

 Formalització d’un contracte civil o mercantil amb un Centre 
Especial de Treball, o amb una persona treballadora autònoma 

amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a 
l’activitat normal de l’empresa. 

 Realització de donacions a entitats reconegudes que treballin en 
la inserció de persones amb discapacitat. 

 Establiment d’un enclavament laboral mitjançant el contracte 
amb un Centre Especial d’Ocupació. Consisteix en integrar una 

unitat organitzativa dins l’empresa però sota la supervisió del 
Centre Especial. La unitat ha de presentar una estructura 
jeràrquica i el 60% de les persones treballadores de la mateixa 

han de ser treballadores amb paràlisi cerebral o discapacitat 
intel·lectual, física o sensorial superior al 65%. El 75% ha de tenir 

una antiguitat mínima de 3 mesos al Centre Especial. La durada 
mínima del contracte és de 3 mesos prorrogables fins a 3 anys. 

Hi ha diversos portals i eines que faciliten la contractació de persones 

treballadores amb discapacitat: 

 Disjob: portal que posa en contacte ofertants i demandants d’ocupació 

mitjançant un buscador d’ofertes i diverses eines telemàtiques de 
presentació de CV. Preveu el teletreball i la recerca per sectors i províncies. 

El projecte compta amb el suport Departament de MediTecnologia del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

http://www.disjob.com/
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 Discapnet: portal de les persones amb discapacitat promogut per 

Fundación ONCE, que inclou una secció de treball, amb una borsa d’ofertes i 
demandes de feina, informació sobre el teletreball per a persones amb 

discapacitat i recursos per a l’autocupació. 

 Mercadis: Mercat de treball per a persones amb discapacitat promogut 

per Fundación Telefónica. 

 Feria Discapacidad & Empleo: punt de trobada entre departaments de 

RH i responsable de RSE amb potencials candidats/es i organitzacions del 
sector. La propera edició se celebrarà del 19 al 20 de juny de 2013 a 

Barcelona. 

La dada 

Segons l’Instituto Nacional de Estadística, de les 1.262.000 persones amb 

certificat de discapacitat en edat laboral (de 16 a 64 anys) que hi ha a Espanya, 
únicament 461.600 es trobaven laboralment actives al 2011 (800.300 

inactives). D’aquestes, el 76,7% estaven ocupades: 200.200 homes (59,4%) i 
només 137.100 dones (40,6%). Segons les dades de l’Observatorio SIFU de 
Empresa y Discapacidad (2012) més del 95% de les organitzacions catalanes 

de més de 50 persones treballadores coneix la LISMI, però el 14% reconeix que 
no l’estan complint. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIONS PRÈVIES 

 Introduir la integració i la diversitat en els valors i 
la cultura de l’organització dins una estratègia de 
RSE. 

 En la definició de llocs de treballs, vetllar per tal 

que els perfils de competències no incloguin factors 
que puguin suposar una discriminació encoberta. 

 Incloure la discapacitat en les estratègies de 

comunicació externa i interna per combatre 
prejudicis. 

 Eliminar barreres arquitectòniques i funcionals 
(comunicació, transport, etc). 

 

http://www.discapnet.es/
https://www.mercadis.com/
http://www.feriadiscapacidad.com/
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FORMACIÓ I SEGUIMENT  

 A més de la pròpia formació sobre el lloc de 
treball, es pot emprar la metodologia del treball 
amb suport amb la implicació de persones 
tècniques en inserció laboral especialitzades en la 

gestió de persones amb discapacitat. És el que fa 
Alcampo en col·laboració amb la Fundación Once. 

 Crear la figura del/de la tutor/a natural: Un 
company/a de treball que realitza funcions de 
mediació i suport de les habilitats socials de la 

persona treballadora. 

 Crear una comissió de seguiment multidisciplinar 
i transversal per avaluar el procés d’integració de 
les persones amb discapacitat. 

 Oferir plans de carrera per evitar la identificació 

‘persona amb discapacitat-lloc de treball’. Oferir 
perspectives de promoció tan verticals com 
horitzontals (especialització). 

RECLUTAMENT I CONTRACTACIÓ 

 Conèixer els canals de reclutament i modalitats 
de contractació incentivades (veure Eines). 

 Implicar la família de la persona amb discapacitat 
en el procés d’incorporació per garantir el seu 
compromís i vèncer la resistència a cedir 
autonomia que es dóna en alguns casos. 

 Plans d’acollida més extensos que incloguin 

també la sensibilització i formació de 
companys/es i caps en una capacitació interna. 

 Requerir contractualment que proveïdors i 

col·laboradors compleixin la LISMI (Acciona). 
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L’experiència 

 

 

La primera de les experiències aquí presentades ens ha estat facilitada pel 

mateix Departament de Recursos Humans de Random House Mondadori. 

 Per al compliment de la LISMI moltes empreses prefereixen fer donacions 

o fer ús de les mesures alternatives abans que la integració. No és el cas de 
Random House Mondadori, que ja l'any 1999 va incorporar a la seva plantilla 

una persona amb Síndrome de Down. El procés ha estat gradual i 
ininterromput i l'última incorporació ha estat en el mes de març d'aquest 

mateix any. 

 Evidentment ha estat possible perquè Random House Mondadori creu 

fermament que totes les persones són capaces de fer un treball excepcional, 
en un entorn professional i amb les mesures de seguiment adients, per 
exemple, i com ens explica Marta Grau Directora de RRHH / IT & Producció 

Editorial de l'empresa, els treballs rutinaris poden arribar a ser una font de 
desmotivació per a algunes persones, en canvi per a persones amb 
discapacitat cognitiva aprendre una feina, i la rutina que aquesta comporta, 

els aporta confiança i seguretat, un exemple d'aquest tipus de treballs són 
l'arxiu, les valises, el picking o la classificació. 

 Però l'acompanyament és molt important per garantir la integració. Per 
fer-ho possible Random House Mondadori col·labora amb el projecte AURA 

de Fundació "la Caixa" que monitoritza tot el procés amb una persona 
tècnica en inserció que acompanya el candidat o candidata des de la selecció 
fins a la seva completa integració. 

 D'altra banda, les persones de l'empresa que tenen al seu equip de 

treball persones amb discapacitat reben formació interna i suport continuat 
assegurant, d'aquesta manera, l'èxit. 

 Però el compromís de Random House Mondadori va més enllà i ho 

demostren col·laborant amb l'Escola Paideia perquè l'alumnat amb algun 
tipus de discapacitat pugui fer pràctiques a l'empresa i obtenir així el 

certificat de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Un exemple és en Marc, 
un noi de 23 anys que ha realitzat les seves pràctiques, juntament amb la 
seva monitora els primers dies. Aquesta col·laboració ha permès integrar 

persones amb discapacitat a d’altres àrees de l'empresa, en aquest cas, al 
departament de premsa i comunicació. 

 Actualment a Random House Mondadori hi treballen 5 persones amb 
diferents discapacitats, una d'elles amb una antiguitat de més de 10 anys. 
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 Teixidors és una cooperativa terrassenca fundada l’any 1983 orientada a 
la iniciativa social de treballar per aconseguir la independència econòmica i 

la integració social de persones amb dificultats d’aprenentatge. 

 Aquest objectiu prioritari es desenvolupa a través del filat i 

comercialització de productes derivats de la llana merina, caixmir i el lli 
(mantes, coixins, bufandes, tovalloles, etc). Tot el procés de producció és 
artesanal amb telers de fusta i un procediment estrictament manual. 

 Compta amb 38 persones treballadores, de les quals 26 són sòcies de la 

cooperativa. Teixidors rebutja la visió assistencialista i aposta per la 
integració laboral real. Els seus productes s’exporten a països com Itàlia, 
França, Portugal, EEUU i Japó; i la seva qualitat ja ha estat reconeguda en 

importants fires d’artesania com la Maison & Object de París. També 
ofereixen la possibilitat d’adquirir els seus productes per Internet. 

 Teixidors ha aconseguit el premi a la millor col·lecció tèxtil a la fira ICCF 

de Nova York durant dos anys consecutius i el I Premi Integra de BBVA. 

 

 

 La Fundació DKV Integralia és una entitat sense ànim de lucre creada per 
DKV Seguros al 1999 per facilitar la integració social i laboral de les 

persones amb discapacitat. 

 Els seus objectius són: 

 Potenciar la protecció de les persones amb discapacitat i la seva 
salut. 

 Proporcionar la millor formació i orientació laboral a les persones 

empleades per a facilitar el seu desenvolupament en el món 
professional. 

 Investigar noves fórmules dins l’àmbit sanitari que permetin 

millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.  

 Conjuntament amb l’IESE ha publicat la guia La integració com a 

objectiu: factors crítics d’èxit que recull casos de bones pràctiques. Un dels 
camps on més estan incidint és en la promoció del teletreball en centres 

d’atenció al client com a opció laboral per a les persones amb discapacitat. 

http://www.fundacionintegralia.org/inicio.asp?menu=1,1,43&enlace=iframedoc.asp?enlace=documentos/Dossier%20DKV%20Integralia_Iese.pdf
http://www.fundacionintegralia.org/inicio.asp?menu=1,1,43&enlace=iframedoc.asp?enlace=documentos/Dossier%20DKV%20Integralia_Iese.pdf
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 El projecte ha obtingut reconeixements com el Premi SERES a la 

Innovació i Compromís Social, el premi Fundación Empresa y Sociedad i el 
premi Qualitat de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.  

 

  

 El projecte Cooperant viari, impulsat a tres bandes per l’Ajuntament de 
Barcelona, la Fundació Catalana Síndrome de Down i la Fundació Abertis, 

que ocupa joves amb discapacitat en la millora de la mobilitat a l’entorn dels 
centres educatius de Barcelona. 

 El projecte s’inicià al 2011 amb una prova pilot, de tres mesos de durada 

i ja s’ha portat a terme durant dos anys. 

 Durant el 2013 és preveu que vuit joves d'entre 20 i 25 anys amb 
síndrome de Down o altres tipus de discapacitats intel·lectuals treballin en 

quatre escoles del districte de Sarrià-Sant Gervasi fent una tasca que els 
permeti adquirir una formació i experiència pràctica. 

 La feina del/de la cooperant viari consisteix a recollir informació sobre els 

hàbits dels vianants i vehicles a les hores d’arribada i sortida de les escoles. 
Aquestes dades són analitzades després conjuntament amb els centres i 

l’alumnat per fomentar les bones pràctiques de mobilitat i detectar les 
situacions d’inseguretat viària que es puguin produir. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Becerra Traver, María Teresa; et al. Empleo normalizado con apoyo. Badajoz: 
FUTUEX, 2012. 

González, Dolors. La Fageda. Història d 'una bogeria. Barcelona: La Magrana, 
2008. 

Projecte Formatiu Nabiu, Curs de tutors naturals. Barcelona: Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, 2001. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Discapnet 
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Portal per fomentar la integració social i laboral de les persones amb 

discapacitat, cofinançat per Fundación ONCE i Technosite. Proporciona 
informació per a organitzacions, professionals, persones amb discapacitat i 

familiars. A més ofereix una plataforma dirigida a promoure la participació en la 
vida econòmica, social i cultural de les persones amb discapacitat. 

http://www.discapnet.es 

 

Ocupació per a persones amb discapacitat 

Informació legislativa del Servicio Público de Empleo Estatal. Presenta el marc 
legal dels Centres especials d’ocupació. 

http://www.sepe.es/contenido/ca/empleo_formacion/centros_especiales/emple
o_apoyo/ah010204A.html 

 

Incentius a la contractació 

Resum de les mesures de foment de l'ocupació del Departament d'Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae

8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&

vgnextfmt=default 

 

La Fageda 

Cooperativa catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre creada a Olot el 

1982 i dedicada a la producció de iogurts i gelats. Aquest projecte d’integració 

laboral fou reconegut amb el Primer Premi Factor Humà Mercè Sala. 

http://www.fageda.com 

 

 “La integració laboral de discapacitats psíquics”. Fundació Factor Humà, 

05/09/2005. 

Unitat de coneixement centrada en la gestió de discapacitats psíquics. Presenta 

l’experiència de la Diputació de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
309  

http://www.discapnet.es/
http://www.sepe.es/contenido/ca/empleo_formacion/centros_especiales/empleo_apoyo/ah010204A.html
http://www.sepe.es/contenido/ca/empleo_formacion/centros_especiales/empleo_apoyo/ah010204A.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fageda.com/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8309
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8309

