
   
 

El retard en els pagaments de la Generalitat i el bloqueig dels 

comptes per part de l'Estat pot retornar el col·lectiu als pitjors 
anys de la crisi 

 
 

L'actual situació política deixa sense empara el 

sector de la discapacitat 
 

El COCARMI va demanar al juliol a la consellera Bassa pagaments 

anticipats per evitar mals majors 
 

 
Barcelona, 24 d'octubre de 2017.- El Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del sector a 

Catalunya, vol denunciar públicament la situació de desempara que viuen 
les entitats del moviment social de la discapacitat a Catalunya i, com a 

conseqüència, les persones amb discapacitat i les seves famílies. 
 
Ahir, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunicava 

l'afectació que té en les entitats, moltes de les quals treballen en l'àmbit de 
la discapacitat, la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya 

per part de l'Estat en els projectes finançats a través de la Convocatòria 
Ordinària de Subvencions a Projectes i Entitats (COSPE). 
 

Volem recordar que el passat 31 de juliol, davant la creixent tensió política 
entre els governs de Catalunya i Espanya, el COCARMI ja va exposar per 

carta a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, el seu 
neguit pels efectes dels endarreriments en la concessió de subvencions a les 
entitats socials i li va demanar "la seva ràpida actuació i que es busquin 

mesures, si més no provisionals com podria ser fer pagaments anticipats, 
per no haver de lamentar mals majors". 

 
El bloqueig dels comptes per part de l'Estat, a més d'afectar a l'àmbit de 
l'acció cívica i la joventut, també està comprometent els recursos destinats 

a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, especialment les 
subvencions per a la realització dels Serveis Integrals d'Orientació, 

Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o 
trastorns de la salut mental (SIOAS). En aquest cas, i en el de les 
subvencions del manteniment als Centres Especials de Treball, les 

convocatòries ni tan sols han estat publicades per part de la Generalitat.   
 

En una situació similar estan les subvencions per finançar entitats privades 
sense afany de lucre que es dediquen al foment de la salut i el suport a 
pacients i les famílies, que depenen del Departament de Salut. En aquest 

cas, tot i no estar bloquejades encara no han estat convocades i hi ha una 
gran incertesa per si es podran  convocar abans de tancar l'exercici. 



   
 

 

Tots aquests endarreriments han obligat a les entitats a executar projectes 
sense tenir garantit el seu finançament i, per tant, fa perillar tant la 

continuïtat dels projectes com de les mateixes entitats; alhora, s'han deixat 
de fer activitats necessàries per avançar cap a una societat més inclusiva. 
 

En aquest sentit, si normalment ja és problemàtic que les subvencions es 
convoquin l'últim semestre de l'any, per les tensions de tresoreria que això 

ocasiona i per les dificultats d'accedir a fonts de finançament aliè per part 
de les entitats de l'àmbit de la discapacitat, considerem que ha estat una 
irresponsabilitat mantenir aquests calendaris en una situació de 

confrontació política.  
 

D'altra banda, critiquem la manca de sensibilitat del Govern de l'Estat en la 
determinació dels serveis fonamentals i prioritaris, així com el poc diàleg 
mantingut amb les entitats representatives del moviment associatiu de la 

discapacitat, que en patim directament les conseqüències, ja que no s'han 
prioritzat alguns drets bàsics del col·lectiu com el dret al treball.  

 
Per aquest motiu, demanem al Govern de l'Estat el desbloqueig 

immediatdels següents programes pressupostaris: 
 

321 Polítiques de joventut 

323 Acció cívica i voluntariat 

333 Igualtat, qualitat i integració laboral 

 

 
També demanem al Govern de la Generalitat que convoqui i resolgui les 
següents subvencions pendents: 

- Subvencions per a la realització dels Serveis Integrals d'Orientació, 
Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o 

trastorns de la salut mental (SIOAS) 
- Subvencions per al manteniment dels Centres Especials de Treball 
- Subvencions per finançar entitats privades sense afany de lucre que es 

dediquen al foment de la salut i el suport a pacients i les famílies 
 

 
 
Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions 

que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 
intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2016 del 
departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya prop de 530.000 
persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2006, el 
nombre de persones amb discapacitat era d'unes 377.500. El COCARMI l'integren ACAPPS, 
COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, 

Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma 
part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que 
representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. 


