
 

El sector de la discapacitat demana a la Generalitat que 
rectifiqui i faci tots els pagaments compromesos 

 
 

El COCARMI reclama puntualitat en l’abonament de factures i estigui a 

l’alçada, com ho han estat les entitats durant la pandèmia  
 

 
Barcelona, 30 de juny de 2020.- El Comitè Català de Representants de Persones 

amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu 

a Catalunya, demana al Govern de la Generalitat que rectifiqui l’anunci que va fer dies 
enrere sobre retards en el pagament a les entitats d’atenció a la discapacitat de la 

“factura” d’abril i, amb responsabilitat, compleixi amb tots els seus compromisos de 
pagament. 
 

Com a representant de més de 580.000 persones i les seves famílies, el Cocarmi 
considera l’anunci un greuge cap al col·lectiu més vulnerable després de patir amb 

molta duresa els efectes de l’emergència sanitària, amb el tancament de centres i 
serveis fonamentals per al seu benestar en el dia a dia, la manca de recursos i/o 
l’absència d’atenció sanitària i social especialitzada.  

 
Per això, “una mesura econòmica com aquesta és un nou cop a uns serveis ja 

crònicament infrafinançats”, ha lamentat el president del comitè, Antonio Guillén. 
“La Generalitat no pot centrifugar les seves responsabilitats cap al sector 
social, ni crear normes sense tenir en compte les greus conseqüències 

d'aquestes i sense haver previst com minimitzar-les" 
 

Així, no és admissible el retard, ni d’una petita part de les factures, com ha matisat el 
departament de Treball i Afers Socials, perquè “pràcticament cap entitat, cap 
servei disposa de coixí financer per fer-hi front, sobretot si tenim en compte 

que durant la gestió de la crisi per la COVID-19 les entitats han suportat 
importants sobrecostos, que des del Cocarmi, i després de consultar-ho a les 

entitats, vam calcular en XX milions d’euros”.  
 
A aquesta xifra cal sumar l'infrafinançament “crònic” de l’administració amb les 

entitats d’atenció i suport a les persones amb discapacitat i les seves famílies, ja sigui 
en forma de factures vençudes per serveis concertats com en forma de subvencions. 

Així, doncs, si les entitats han estat a l’alçada durant la pandèmia donant resposta, 
sense excusa, a les necessitats de persones i famílies, la Generalitat ha d'evitar posar-
les contra les cordes en aquest moment de transició i recuperació. 

   
 

 
 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386150/treball-afers-socials-i-families-nega-que-s-hagi-produit-cap-impagament-a-les-entitats-que-presten-serveis-al-sistema-catala-de-serveis-socials
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386150/treball-afers-socials-i-families-nega-que-s-hagi-produit-cap-impagament-a-les-entitats-que-presten-serveis-al-sistema-catala-de-serveis-socials


 

Sobre 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, orgànica, intel·lectual, sensorial,  
trastorn mental o pluridiscapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2018 del departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 582.000 persones amb alguna discapacitat 
legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2008, el nombre de persones amb discapacitat era d'unes 
408.000. 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. Forma part així 
mateix de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de 

Catalunya (PINCAT). 
 

 


