
Vols gestionar les
mesures alternatives 
amb la
Fundació Catalana
Síndrome de Down?



La Llei General
de Discapacitat LGD
(antiga LISMI)

Les empreses públiques i privades de 
50 o més treballadors tenen l’obliga-
ció legal de contractar un nombre de 
persones amb discapacitat que repre-
senti, com a mínim, el 2 per cent de 
la seva plantilla. 

No obstant això, existeixen supòsits 
excepcionals* d’exempció d’aquesta 
obligació de reserva, que es pot subs-
tituir pel compliment alternatiu de 
l’obligació mitjançant mesures al-
ternatives.

* La llei preveu els següents supòsits d’exempció a 
la contractació de persones amb discapacitat per 
part de les empreses de 50 o més treballadors:

La no-incorporació d’una persona treballadora 
amb discapacitat a l’empresa obligada és deguda 
a la impossibilitat que el Servei d’Ocupació de 
Catalunya o les agències de col·locació puguin 
atendre l’oferta d’ocupació presentada per man-
ca de persones amb discapacitat inscrites o in-
teressades (en un termini de 2 mesos des de la 
presentació de l’oferta).

L’empresa obligada acredita que existeixen especi-
als dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, 
tècnic o econòmic, per a la contractació de perso-
nes amb discapacitat.
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Implementar les mesures
alternatives: opcions

1. Subscripció de contractes de subministrament o de serveis amb centres especials de 
treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat.

2. Constitució d’enclavaments laborals amb centres especials de treball.
Un enclavament laboral és el contracte que realitza una empresa amb un centre espe-
cial de treball per a la realització, per part d’un grup de treballadors amb discapacitat 
que es desplacen temporalment a l’empresa col·laboradora, d’obres o serveis relacionats 
amb l’activitat de l’empresa.

3. Donacions i accions de patrocini de caràcter monetari a entitats, fundacions 
o associacions declarades d’utilitat pública que es dediquin, total o parcialment, 
a la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació de les perso-
nes en situació de discapacitat.
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A partir del moment que la vostra empresa aconsegueix la 
declaració d’excepcionalitat, podeu començar a implementar 
les mesures alternatives autoritzades a la mateixa resolució de 
declaració d’excepcionalitat. Consisteixen en les accions següents:



04Per què fer una donació o
acció de patrocini a la FCSD?

Perquè som una entitat constituïda el 30 de març de 1984 i declarada d’utilitat pública 
el 24 d’octubre del mateix any. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 61.

Uns dels seus objectes socials són la formació professional, la inserció laboral o la creació 
d’ocupació a favor de persones en situació de discapacitat.

Visió
Un món més just en el qual totes les persones participin i convisquin en igualtat de 
condicions en la societat, com a ciutadans de ple dret i en harmonia amb la natura.

Missió
Promoure i protegir el respecte de la dignitat inherent i la igualtat de drets, de llibertats i 
d’oportunitats per a totes les persones amb la síndrome de Down o en altres situacions 
de discapacitat intel·lectual.

La FCSD treballa pel compliment del propòsit, dels principis generals i dels diferents 
articles de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat.



05> Per la Convenció sobre els Drets de les 
persones en situació de discapacitat

Article 27
Treball i ocupació

Els estats part reconeixen el dret de les persones 
en situació de discapacitat a treballar, en igualtat 
de condicions amb les altres; això inclou el dret a 
tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjan-
çant un treball lliurement triat o acceptat en un 
mercat i un entorn laborals que siguin oberts, in-
clusius i accessibles a les persones en situació de  
discapacitat. 



«Col·labora» és un servei d’inclusió laboral en 
l’empresa ordinària per a persones amb la sín-
drome de Down (SD), o en altres situacions 
de discapacitat intel·lectual, iniciat l’any 1996 
per la FCSD. 

Aquest Servei duu a terme activitats d’orientació, 
valoració i seguiment en el procés d’inclusió en 
l’empresa ordinària.

Objectius
• Facilitar la cerca d’un lloc de treball mitjançant l’orientació i 
la formació teòrica i pràctica.
• Tractar de manera globalitzada la inclusió laboral de les persones.

Metodologia
El Servei consta de diferents mòduls de formació i d’una borsa 
de treball. S’empra la metodologia de la mediació, que es basa 
en la col·laboració i la participació dels companys de feina i dels 
caps directes. 

Ells són qui ensenyen el nou treballador, actuen com a suports 
naturals. La funció de mediació dels professionals consisteix a 
optimitzar una relació que permeti crear models positius i 
oferir un intercanvi d’informació per facilitar la inclusió.

06> Pel Servei d’Inserció Laboral
«Col·labora»



> Per la inclusivadora 07
La Inclusivadora és un espai, que compta amb 
tecnologia digital, amb l’objectiu de fomentar el 
creixement de l’autoocupació a través de l’asses-
sorament, acompanyament i formació des d’una 
mirada interdisciplinaria.

Té un esperit d’innovació social ciutadana i vol 
esdevenir un espai on sorgeixin sinergies i em-
prenedories mixtes, fruit de la convivència entre 
persones amb i sense discapacitat.

Objectius
• Oferir instruments i eines necessàries per facilitar el creixement 
de nous projectes i empreses
• Acompanyar i mentoritzar la creació de projectes 
• Promoure un ecosistema i teixit econòmic inclusiu
• Realitzar accions de formació obertes per potenciar compe-
tències emprenedores



> Pel Servei de Promoció Ciutadana 08
Promoció ciutadana, consolidat l’any 2019, res-
pon a la demanda de les persones amb SD, o en 
altres situacions de discapacitat intel·lectual, 
de fer ús del seu dret a la llibertat d’expressió, 
difondre una imatge pròpia empoderada, rei-
vindicar els seus drets i dignitat, tenir accés 
als espais de representació ciutadana en igualtat 
d’oportunitats i donar a conèixer els seus mèrits 
i les grans aportacions que poden fer a la resta 
de la societat. 

Objectius
• Oferir espais de construcció i reivindicació col·lectiva.
• Fomentar i conscienciar sobre la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions 
Unides, i el conseqüent canvi de paradigma.
• Promocionar els seus talents i iniciatives creatives d’empre-
nedoria, millorar la seva imatge social per fer valdre tot el que 
tenen per aportar a la societat.
• Incidir en l’entorn, creant mesures d’accessibilitat cognitiva 
universals.

Metodologia
El Servei fa de mitjancer amb l’entorn per orientar les persones i 
acompanyar-les en l’autogestió de projectes emprenedors; ofereix 
suport pel que fa a l’accessibilitat cognitiva, a la difusió del talent, 
com també de les directrius de la Convenció sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat. Així mateix, promou sinergies i 
iniciatives d’emprenedoria mixtes, que facin possible la col·labora-
ció entre persones amb i sense discapacitat.



Si sou una empresa que no pot acomplir amb 
la contractació directa de persones en situació 
de discapacitat, la FCSD us pot assessorar sobre 
la declaració d’excepcionalitat i l’adopció de 
mesures alternatives, acompanyant-vos en la 
seva tramitació i gestió.

L’import que percebem el destinem a la for-
mació professional, a la inserció laboral o a la 
creació d’ocupació de les persones en situació 
de discapacitat intel·lectual.

Informació i contacte: 
direccio@fcsd.org · 93 215 74 23 · 671 027 322 

09




