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3 de desembre. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

PELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT 
 

En motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, 

proclamat per l'Organització de Nacions Unides, el moviment social català 

de la discapacitat, articulat en el Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), fa públic el següent  

MANIFEST 

El ple exercici dels drets de ciutadania de les persones amb 

discapacitat està inevitablement supeditat a la possibilitat d'accedir, 

utilitzar i gaudir de tots els entorns, béns, productes i serveis que 

ofereix la societat en tots els àmbits.  

Així, l'accessibilitat universal s'entén com un dret necessari per 

l'exercici ple dels drets humans que consagra la Convenció sobre els 

Drets de les Persones amb Discapacitat i, per tant, es tracta d'un bé 

social bàsic que cal garantir.  

En aquest sentit, històricament, la incorporació de les persones amb 

discapacitat al mercat de treball ha estat molt baixa com a 

conseqüència de les barreres d'accessibilitat i de situacions de 

discriminació. De fet, només el 38% de les persones amb discapacitat 

en edat laboral treballen. A més, ara s'hi suma una situació de 

precarització del mercat de treball, de pocs llocs de treball disponibles 

i una realitat social i laboral que fa que tenir una feina no garanteixi 

la inclusió social. 

Per avançar en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat 

hem de fer un enfocament integral, que reformuli les polítiques, 

estratègies i plans que han contribuït a crear ocupació, a millorar les 

condicions d'ocupabilitat, a facilitar l'accés a un lloc de treball de 

qualitat i a impulsar el desenvolupament professional. 
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Un canvi de model pel qual és imprescindible el diàleg i la 

col·laboració amb les entitats representatives de les persones amb 

discapacitat i les seves famílies.  

Unes entitats que han estat pioneres en la definició de nous models 

d'atenció social i en l'articulació del moviment associatiu, però que 

estan veient greument afectada la seva solidesa i continuïtat per la 

seva forta dependència del finançament públic i baix accés a fonts de 

finançament privat.  

Per això, i per fomentar la participació pública de les persones amb 

discapacitat, cal revisar l'actual model de finançament de les entitats, 

siguin o no prestadores de serveis públics, i garantir-ne la seva 

sostenibilitat. 

Perquè si garantim l'accessibilitat universal i un moviment associatiu 

fort, garantim els drets humans de les persones amb 

discapacitat. 

 

Barcelona,  3 de desembre de 2017 
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1. PRESENTACIÓ 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 

(COCARMI) és una associació catalana sense ànim de lucre creada 

l'any 1998 amb la finalitat de defensar els drets de les persones 

amb discapacitat i les seves famílies. 

 

El COCARMI és la plataforma unitària que articula el moviment associatiu de 

la discapacitat a Catalunya, representant i actuant en pro de les persones 

amb discapacitat i les seves famílies.  

Els seus objectius són: 

 Dissenyar polítiques d’actuacions encaminades a aconseguir la 

integració social de les persones amb discapacitat.  

 Ésser una plataforma comuna de debat per a les persones amb 

discapacitat.  

 Representar el sector de les persones amb discapacitat de Catalunya 

davant dels diferents òrgans governamentals i d’altres instàncies 

públiques i privades, en relació amb la problemàtica pròpia del 

col·lectiu.  

 Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a 

qualsevol matèria que afecti el col·lectiu de persones amb 

discapacitat.  

 

Segons les darreres dades del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies corresponents a l'any 2017, a Catalunya hi ha 551.439 persones 

amb algun tipus de discapacitat o trastorn mental reconeguda, és a dir, un 

7,3% de la població catalana. Una xifra que s'ha increment un 166,15% en 

els darrers vint anys. 
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2. ENTITATS MEMBRE 

El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que 

donen veu a les persones amb discapacitat a Catalunya, ja sigui discapacitat 

física, intel·lectual, sensorial i/o trastorn mental. 
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3. ÒRGANS DE GOVERN 

Assemblea de 

representants 

 

Comitè Executiu 

 

Comissió 

Permanent 

Ostenta la màxima 
representació de les 

entitats que l'integren i 
obliga amb els seus 

acords, vàlidament 
adoptats, a la totalitat 
dels seus membres 

Òrgan encarregat de 

l'execució dels acords 
adoptats per 

l'Assemblea de 
representants, i de 
dur la gestió ordinària 

dels assumptes de 
l'Associació 

Té com a funcions la 
de preparar i facilitar 

les feines del Comitè 
Executiu, de qui 

depèn i a qui retrà 
comptes de les seves 
actuacions 

 

La composició del Comitè Executiu és la següent: 

 
President 

 

 Antonio Guillén 

(ECOM) 
 

 

 

Vicepresidències 

Mercè Batlle 

(FEPCCAT) 
 

Israel Molinero 

(SMC) 
 

Rosa Cadenas 

(DINCAT) 
 

Pilar Díaz 

(COCEMFE Catalunya) 
 

 

Secretari general  Tresorer  Vocalies 

Enric Botí 
(ONCE) 

 

 
Raimon Jané 

(ACAPPS) 

 

 
Antonio Martínez 

(FESOCA) 

 

Pilar Sanjuán 
(DOWN 

Catalunya) 

 

Grups de treball 
Inserció laboral Autonomia personal Accessibilitat Gènere Turisme 
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4. ACCIÓ REPRESENTATIVA 

Al llarg de 2017, l'acció representativa en pro de les persones amb 

discapacitat i les seves famílies es pot resumir de la següent manera: 

4.1. Campanya 'Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017' 

El 4 de desembre de 2017 era el termini que establia la Llei General de 

Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió Social perquè 

tots els productes, béns, entorns i serveis fossin accessibles, d'acord amb 

les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. 

Amb l'objectiu de conscienciar sobre el fet que l'accessibilitat universal és 

una qüestió de drets humans, i que la seva absència és una forma de 

discriminació i violació d'aquests drets, el CERMI va impulsar la campanya 

Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017, a la que s'hi va sumar el 

COCARMI. 

La campanya consistia a detectar, identificar i catalogar situacions de 

discriminació representatives de l'estat de l'accessibilitat en els diferents 

àmbits, entorns, productes i serveis, per l'existència d'obstacles que 

impedissin exercir aquests drets. 

De manera més concreta, es va plantejar cada mes de l'any un àmbit o 

esfera crítica per a l'accessibilitat universal, i en la que es demanava 

l'enviament documentat de fets, conductes o pràctiques, per mitjà de 

denúncies i queixes, que evidenciessin els incompliments que es produeixen 

a casa nostra. Els àmbits van ser els següents: 

Febrer: Notaries i registres de la propietat i 

mercantils 

Març: Subtitulació en televisions, quantitat i 

qualitat 

Abril: Eurotaxis o taxis per totes les persones 

Maig: Places d'aparcament reservades 

Juny: Pàgines web públiques 

Juliol: 112 i altres números d'emergències 

Agost/Setembre: Accessibilitat cognitiva 

Setembre: Xarxes socials i aplicacions mòbils 

Octubre: Transport ferroviari i metropolità 

(trens, metros, estacions de tren i metro...) 
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Novembre: Espais culturals i esportius (cinemes, teatres, auditoris, 

pavellons esportius, estadis... 

 

4.2. Actuacions com a conseqüència de la intervenció de 

les finances de la Generalitat de Catalunya 

El mes d'octubre, el COCARMI va denunciar la situació de desempara de les 

entitats del sector de la discapacitat i, com a conseqüència, les persones 

amb discapacitat i les seves famílies. L'anunci del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies en el que comunicava el bloqueig, per part de 

l'Estat, dels comptes relatius als àmbits de l'acció cívica i la joventut, i que 

també comprometia 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). 

 

Els endarreriments en la convocatòria i resolució de subvencions van obligar 

a les entitats a executar projectes sense tenir garantit el seu finançament i, 

per tant, a posar en perill tant la continuïtat dels projectes com de les 

mateixes entitats; alhora, s'havien deixat de fer activitats necessàries per 

avançar cap a una societat més inclusiva.  

 

Per normalitzar la situació i que, per tant, les entitats tinguessin assegurat 

el finançament dels serveis, es van fer diverses accions de denúncia pública, 

així com diferents reunions amb membres del Govern de la Generalitat i 

responsables del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 
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4.3. Avenços normatius i estructurals 

4.3.1. Generalitat de Catalunya 

El 2017, el COCARMI ha continuat 

treballant per garantir l'autonomia 

personal de les persones amb 

discapacitat. Per aquest motiu, s'han 

presentat aportacions a les següents 

iniciatives del Govern de la 

Generalitat de Catalunya: 

  

 Avantprojecte de Llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 

llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya 

 Projecte de Decret de l'Observatori de la Igualtat de Gènere 

 Projecte de Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 

sistema educatiu inclusiu 

 Projecte de Decret dels serveis de criança a la llar per a la petita 

infància 

 Projecte de Decret pel qual es regula el suport a l'emancipació i a 

l'autonomia personal de les persones extutelades 

 Projecte de Decret dels drets i deures dels infants i adolescents en el 

sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a 

la infància  

 Projecte d'ordre de convocatòria per a l'any 2017 per l'acreditació 

d'entitats col·laboradores per la prestació de serveis de la xarxa de 

serveis socials d'atenció pública 

 Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases que han de regir la 

convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de 

programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 

0,7% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'àmbit 

de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies 

 Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases per a la concessió 

dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per l'any 2017 

 Proposta d'Acord de Govern pel qual es crea la prestació social de 

caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les 

persones amb discapacitat, en el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 
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4.3.2. Diàleg civil 

El COCARMI ha continuat la seva tasca reivindicativa i d'incidència política 

en els diferents òrgans d'assessorament i participació de les administracions 

públiques catalanes. 

En aquest sentit, el COCARMI representa el moviment associatiu de la 

discapacitat de Catalunya als següents espais de representativitat: 

 Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) 

 Consell General dels Serveis Socials de Catalunya 

 Comissió funcional del Consell General dels Serveis Socials de 

Catalunya 

 Comitè d'Ètica dels Serveis Socials  

 Consell de Participació del Pla Interdepartamental d'atenció i 

interacció social i sanitària (PIAISS) 

 Comitè de seguiment del Pla Operatiu del FEDER 2014-2020 

 Comitè de seguiment del Pla Operatiu del FSE 2014-2020 

 Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona) 

 

4.3.3. Moviment associatiu de la discapacitat 

En el marc del Contracte Programa amb el CERMI s'ha 

continuat treballant per tal d'actuar de forma conjunta i 

coordinada en l'acció política d'ambdues organitzacions. 

L'objectiu és consolidar i estendre la cultura i valors del 

CERMI, contribuint a un desenvolupament harmònic, 

articulat i cohesionat del moviment associatiu de la 

discapacitat a nivell estatal.  

En aquest sentit, s'ha participat tant a les Conferències CERMI Territorios, 

com a reunions de treball del CERMI Estatal amb els comitès autonòmics 

per examinar, debatre, establir i desplegar estratègies coordinades i 

compartides d'acció política, així com per promoure la millora dels 

processos, protocols i canals de relació, comunicació i funcionament entre el 

CERMI Estatal i els CERMIS autonòmics, així com dels CERMIS autonòmics 

entre sí. 

En aquest sentit, s'ha assistit als següents congressos i jornades: 

 I Conferencia CERMI Territorios 2016. Madrid, 20 de gener 

 Comissió de Gènere, 27 de febrer 

 I Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacitat, 3 de març 

 Comissió d'Inclusió Laboral, 15 de març 
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 Comissió de treball sobre vida independent, 22 de març 

 Sessió monogràfica sobre el nou model d'IRPF d'interès social, 10 de 

maig 

 Comissió d'Accessibilitat, 25 de 

maig 

 Asamblea General Ordinaria. 

Madrid, 26 de juny 

 XIII Congreso Estatal de CERMIS 

Autonómicos. Turisme Accessible.  

Castelló, 26 i 27 d'octubre 

 Grup de treball d'autonomia 

personal, 30 d'octubre 

 

4.3.4. Enfortiment del Tercer Sector 

4.3.4.1. Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

El 18 d'octubre de 2017 es va celebrar 

l'Assemblea General de la Taula del 

Tercer Sector, en la que es va escollir 

els membres de la nova Junta Directiva 

fins a l'any 2020. El COCARMI, representat per l'Antonio Guillén, continua 

formant part de l'òrgan directiu d'aquesta institució, on ocupa una vocalia. 

 

A més, hem participat en els diferents grups de treball per debatre i acordar 

el posicionament conjunt en temes que preocupen el sector, relacionats 

amb la inclusió social, la inserció sociolaboral, l'habitatge o la pobresa 

energètica, entre d'altres. 

 

4.3.4.2. Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) 

Amb la voluntat de treballar per una veu 

comuna i transversal de totes les entitats 

compromeses amb els infants i 

adolescents del nostre país, el COCARMI 

ha seguit participant activament en la PINCAT, oferint una visió integral de 

la infància, donant resposta a les seves necessitats, promovent 

l'acompliment dels seus drets i deures i vetllant per incorporar la 

perspectiva de la infància amb discapacitat en les polítiques públiques i en 

la societat catalana. 
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4.4. Relacions institucionals 

Dels diferents contactes institucionals que s'han produït durant el 2017, en 
destaquem els següents: 
 

Parlament de Catalunya 
 Grup parlamentari de Junts pel Sí, Anna Figueras 

 Grup parlamentari de Ciutadans, Noemí de la Calle 
 Grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, Marta Ribas 
 Grup parlamentari Socialista, Raúl Moreno 

 
 

Generalitat de Catalunya 
 Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras 
 Conseller de Salut, Antoni Comín 

 Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa 
 Conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget 

 Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta 
 Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies 

 Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós 
 Director General de Turisme, Octavi Bono 
 Director General de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz 

 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Director de Serveis de Mobilitat Sostenible, Carles Conill 
 
Ajuntament de Barcelona 

 Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ramon 
Lamiel 

 

4.4.1. Trobada amb la Federació de Persones amb Discapacitat de la 

prefectura xinesa de Changzhou 

El mes d'octubre, una delegació de la Federació de Persones amb 
Discapacitat de la prefectura de Changzhou va visitar el COCARMI. La 
delegació estava formada pel vicepresident de la federació, Wang Hong, el 

director de l'oficina de la federació, Tang Shanhong, la directora dels serveis 
centrals de rehabilitació de l'oficina, Sun Huiqing, el president del districte 

de Zhonglou d'aquesta prefectura, Cao Jiakang, el president del districte de 
Xinbei, Wei Bofu, i per la traductora, Chen Hefen. 
 

Durant la reunió es va parlar de la realitat social dels respectius territoris 
(Catalunya i Changzhou), dels objectius de les respectives entitats i la seva 

composició i estructura. També es va analitzar la situació de l'accessibilitat 
a Catalunya, el seu desenvolupament normatiu, així com la importància 
d'incloure elements d'accessibilitat cognitiva i de la comunicació, no només 

relatius a les barreres físiques, en els projectes d'accessibilitat. Una altra de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Changzhou
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les qüestions abordades va ser el funcionament i tipus de serveis de 

rehabilitació dirigits a les persones amb discapacitat. 
 
 

 
 

A l'octubre, moment de la trobada entre la delegació de la Federació de Persones amb 
Discapacitat de la prefectura xinesa de Chanzhou i representants del COCARMI. 
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5. VISIBILITAT I PRESÈNCIA PÚBLICA 

5.1. Pronunciaments i creació d'opinió 

El COCARMI ha augmentat la seva presència pública als mitjans de 
comunicació, tant a premsa i ràdio com a la televisió. S'han emès 10 notes 

de premsa i s'han publicat 19 notícies a la pàgina web. 
 

Aquestes són els títols de les notes de premsa enviades: 
 
El sector de la discapacitat demana garantir l'accés a la universitat de les 

persones amb discapacitat (11 gener) 

El sector de la discapacitat demana canvis legals per garantir els drets dels 

passatgers amb mobilitat reduïda (19 gener) 

El sector de la discapacitat reivindica apujar a 122 milions d'euros el 
pressupost per als Centres Especials de Treball (CETs) (15 febrer) 

El sector de la discapacitat rebutja qualsevol discriminació en l'accés als 
locals d'oci per raó de discapacitat (10 abril) 

El sector de la discapacitat aposta perquè la taxa turística s'utilitzi per 
ampliar l'oferta d'establiments accessibles (11 abril) 

El sector de la discapacitat rebutja els espectacles que relacionen salut 

mental i violència (22 juny) 

El sector de la discapacitat demana l'aprovació de la llei de segona activitat 

per a mossos, bombers i policies locals (25 juliol) 

L'actual situació política deixa sense empara el sector de la discapacitat (24 

octubre) 

Les entitats socials de la discapacitat, asfixiades econòmicament per la 
irresponsabilitat de les Administracions (14 novembre) 

El COCARMI demana un canvi de model en el sistema de finançament de les 
entitats socials (30 novembre) 

 
A més, a les xarxes socials, el perfil de Twitter (@cocarmi) s'està 

consolidant com un referent del sector, amb 2.904 seguidors, 1.621 tuits, 

754.300 impressions i més de 17.065 visites al perfil. Pel que fa a 

Facebook, s'han incrementat els seguidors fins a 371. 
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5.1.1. Jornada de sensibilització 

  

En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 30 de 

novembre vam organitzar la jornada Cap a una societat resilient i 

inclusiva per incidir en  la capacitat de recuperació de les persones 

vulnerables i en la importància de reduir els  factors econòmics, socials i 

ambientals que augmenten la seva vulnerabilitat. La transformació cap a 

una societat resilient i inclusiva ha de ser una oportunitat perquè les 

persones amb discapacitat puguin afrontar els seus reptes a través 

d'esforços col·lectius amb altres actors per dissenyar, desenvolupar i 

implementar solucions assequibles i innovadores. 

La jornada va comptar amb una xerrada innovadora sobre 'Les persones 

amb discapacitat com a agents del canvi per a la construcció de societats 

resilients', a càrrec del filòsof Jordi Grané; una exposició sobre els Objectius 

del Desenvolupament Sostenible; i una taula rodona sobre el present i futur 

del finançament de les entitats, amb representants d'ECOM, FESOCA i 

FECETC, en la qual van exposar la seva resiliència davant la crisi 

econòmica. 

5.2. Participació a jornades, seminaris, presentacions i 

actes públics 

 

Vam participar com a ponents en les següents jornades: 
 Jornada 'Una Europa amb valors'. 

Barcelona, 20 de gener 
Debat 'Quin és el paper de la societat 
civil per a una Europa amb valors? 

 Presentació projecte D-Lab. Barcelona, 
20 de gener 

Taula rodona sobre apoderament de les 
persones amb discapacitat 

 Jornada '2017. El final de les barreres arquitectòniques?'. Barcelona, 
20 d'abril 

 31es Jornades DINCAT 'La transformació, l'objectiu'. Castelldefels 

(Barcelona), 26 de maig 
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 22es Jornades de Formació de les Persones Sordes en Modalitat oral 

de la Federació ACAPPS, 4 de novembre 
 Jornada 'El Model d'atenció Comunitària Centrada en la Persona'. 

Barcelona, 15 de novembre 

 Jornada 'Vida sense etiquetes, oportunitats sense barreres'. 
Debat sobre la millora de la vida autònoma en la comunitat, inclusió i 

participació activa'. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 29 de 
novembre 

 Jornada 'Drets, Accessibilitat i Compliment normatiu. Què fer a partir 

del 5 de desembre?'. Barcelona, 19 de desembre 
 

 

5.3. Acte en record de les víctimes de l'Holocaust 
 
Com cada any, el COCARMI va participar en l'acte institucional que 

organitza el Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de 
Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, el qual se 
celebra el 27 de gener, dia que es va alliberar, el 1945, el camp d'extermini 

d'Auschwitz. 
 

Les persones amb discapacitat, així com els jueus, gitanos i persones del 
col·lectiu LGTBI, entre d'altres, formen part dels més de sis milions de 
persones que van morir assassinades en ple segle XX. Actes com aquest 

ens recorden que, malgrat haver passat més de 70 anys des del final de 
l'Holocaust, molts col·lectius són encara perseguits o discriminats a molts 

països per raó d'ètnia, procedència, religió, discapacitat o condició sexual. 
 
En aquest sentit, cal continuar treballant a nivell institucional i social, per 

sensibilitzar i formar les generacions més joves sobre un dels fets més 
terribles que han succeït en la història recent; motiu pel qual, des del 

COCARMI també hem col·laborat amb el Parlament de Catalunya en el seu 
projecte educatiu en record de les víctimes de l'Holocaust i en què van  
participar estudiants de sis centres educatius d'arreu de Catalunya. 

 
 
 

 
 
 
 
Instant en què la Presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell, entrega l'espelma al 

representant de la Federació Salut 
Mental Catalunya, Ángel Urbina. 
Imatge cedida pel Parlament de 
Catalunya. 
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6. INFORME ECONÒMIC 

6.1. Balanç de situació 
 

ACTIU              148.540,31 €

   

Actiu no corrent 1.451,74 € 

Immobilitzat material 401,74 € 

Inversions financeres a llarg 
termini 

1.050,00 € 

 

Actiu corrent 147.088,57 € 

Deutors 79.619,07 € 

Periodificacions a curt 
termini 

619,21 € 

Tresoreria 66.850,29 € 

 

 

 

PASSIU         148.540,31 €

   

Patrimoni net 124.712,94 € 

Fons social 62.212,94 € 

Excedent de l'exercici 1.276,20 € 

Altres subvencions 62.500,00 € 

 

 

Passiu corrent 23.827,37 € 

Deutes a curt termini 10.239,10 € 

Proveïdors i creditors 
diversos 

11.282,39 € 

Deutes amb les 
administracions públiques 

2.305,88 € 

 

6.2. Compte de pèrdues i guanys 
 

Ingressos 77.100 € 

Quotes entitats sòcies 10.000 € 

Subvencions públiques 66.950 € 

Prestacions serveis 150 € 

 

Despeses 75.823,80 € 

Reintegració subvenció -6.814,14 € 

Aprovisionaments -284,69 € 

Despeses de personal -40.493,64 € 

Altres despeses d'explotació  -27.827,50 € 

Amortitzacions -403,83 € 

 

RESULTAT DE L'EXERCICI        1.276,20 € 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de 
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