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La Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat 
Intel·lectual de Catalunya (CCPC) és una Federació d’Associacions i 
entitats que es dediquen a la prestació de serveis d’atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, (Inscrita en el 
Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 194 de la secció 2ª del Registre de Barcelona. 
També inscrita en el registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb el 
núm. E-03096). 

La Federació és una entitat de caràcter voluntari i sense cap afany de lucre 
que es regeix pels seus estatuts i la legislació aplicable. La Coordinadora 
té el seu àmbit d’actuació a tot el territori de Catalunya, fomentant una 
estructura el més descentralitzada possible.

Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual – ACCP 

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats 
que presten servei a persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del 
Desenvolupament, amb graus diversos de suport. 

Es la patronal que negocia el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya 
de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de 
persones amb Discapacitat Intel·lectual. 
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ELS NOSTRES VALORS

COMUNICACIÓ

PROFESSIONALITAT

QUALITAT

COMPROMÍS

RESPONSABILITAT

Coordinadora de Centres per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya

Agrupació Catalana de Centres per a 
Persones amb Discapacitat 2
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MISSIÓ 
Aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual ateses en els centres, així com millorar la qualitat de servei 
d’aquests establiments. 

OBJECTIUS 

▪ La interrelació en un espai d’interessos comuns de totes les persones que 
treballen, col·laboren o estan interessades en l’àmbit de la Discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament (DID) i l’atenció a les persones afectades 
per aquests trastorns.   

▪ Impulsar la participació i la col·laboració activa de les Entitats sòcies en els 
treballs col·lectius, d’intercanvi d’experiències i de coordinació d’accions i 
projectes. 

▪ Promoure entre la societat la informació relacionada amb les persones amb 
DID i la seva atenció i sensibilitzar-la en aquests aspectes mitjançant l’edició i/o 
difusió de publicacions . 

▪ Promoure l’estudi i la investigació operativa de nous mètodes, tècniques i 
procediments d’atenció i assistència a persones amb DID i fer difusió dels 
resultats. 

▪ Impulsar les relacions amb d’altres organitzacions, associacions, entitats o 
federacions de caràcter similar a fi de sumar esforços en el sector de la 
discapacitat intel·lectual. 

▪ Promoure la creació de centres, institucions i activitats a favor de les persones 
amb DID, sense entrar en la gestió d’aquests centres o establiments 
d’assistència. 

▪ La Federació assumirà la representació col·lectiva de les entitats associades per 
a la defensa d’interessos comuns. 

▪ I en general, tots aquells objectius que permetin una millor atenció de 
les persones afectades de discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament. 
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L’any 2018 van ser 5.200 les persones 
amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament ateses en els diferents 
serveis de les Entitats sòcies de la CCPC

32 Entitats, 4.300 
professionals
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ÒRGANS DE GOVERN

L'Assemblea General. 

L’Assemblea està composta pels representants de totes les entitats federades. 
Recull l’expressió de la voluntat dels membres associats, manifestada a través dels 
seus delegats.  

President Sr. Joaquim Serrahima i Viladevall (Catalònia Fundació Creactiva)

Vice-president Sr. Ramon Ramells Nieto (Fundació Vallparadís)

Secretari Sr. Ignasi Monllau i Mayor (APASA)

Tresorera Sra. Misericòrdia Rodríguez i García (Grup Villablanca) 

Vocal Sr. Antoni Espinal i Freixas ( Fundació AMPANS)

Vocal Sra. Montse Estrada (Fundació Privada Atendis )

Vocal Sr. Eduard Martín (Fundació Vallès Oriental)

Junta Directiva
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Comissió Permanent de Tècnics. 

La Comissió Permanent de Tècnics és el màxim òrgan tècnic de la Coordinadora i està composada 
per diferents tècnics proposats per les entitats associades. 
Aquest òrgan treballa en coordinació amb la Junta Directiva en la consecució dels objectius tècnics 
de la Coordinadora. 
Igualment, la Comissió Permanent de Tècnics és la que proposa i incentiva la creació de nous grups 
de treball, integrats per diferents professionals de les Entitats sòcies, i en supervisa l’activitat. 

Els projectes que desenvolupa actualment i que depenen directament d’aquesta Comissió son: 

1. Disseny del Pla Formatiu Anual  
2. PIC (Plataforma d’Indicadors de la Coordinadora) 
3. Coordinació de diversos Grups de Treball tècnic  
4. Jornades de la CCPC (edició cada 2 anys alterns) 
5. Matinal de la CCPC ( anys alterns, els anys que no hi ha Jornades) 
6. Organització de viatges y visites a altres Entitats i Centres, com a activitat formativa de 

coneixença d’altres models i d’intercanvi professional. 
7. Representació de la CCPC, per delegació de la Junta Directiva, en reunions, comissions o taules 

de perfil tècnic amb l’Administració o en ponències, congressos, simpossiums o d’altres 
esdeveniments del sector. 

Composició

David Godall Sanromà FUNDACIÓ VILLABLANCA

Marisol Bordonada Tirado CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA

Jordi Mir Cisa AMPANS

Manel Tumilet Mañas FUNDACIÓ VALLPARADÍS

Concepció Placaín Pahí FUNDACIÓ VILLABLANCA

Sònia Ares Borraz CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA

Helena Gomez Serra FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS

A finals de 2018, arran de la seva jubilació, deixen la Comissió de tècnics: 

• Marisa Ràmia de Fundació Privada ASPRONIS 
• Xavier Vidal de Fundació Vallparadís
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS        
          2018
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Generalitat de Catalunya

La CCPC ha participat en diferents reunions, Jornades i Actes amb el Govern de la Generalitat en pro de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. L’objectiu principal d’aquestes 
activitats ha estat sempre treballar per la defensa dels drets de tot el col·lectiu i facilitar la tasca de les 
Entitas que hi treballen. 

Enguany es van mantenir diverses reunions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per 
tractar diferents qüestions d’interès al sector: 

- Congelació de tarifes des de fa deu anys vs impacte de la crisi econòmica i de les retallades en els 
serveis i entitats. En diferents reunions la CCPC s’ha assegut amb el Departament per reclamar 
solucions urgents davant la situació d’infrafinançament crònic que posa en risc la qualitat de l’atenció, 
la sostenibilitat de les entitats i les condicions laborals dels professionals.  

- Seguiment del Projecte d'ordre de convocatòria per a l'any 2018 per a l'acreditació d'entitats 
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública per a la provisió de serveis socials de 
l'àmbit de protecció social. Des de la CCPC es van fer arribar al·legacions a la Comissió funcional 
telemàtica del Consell General de Serveis Socials, respecte dels esborranys previs a les Ordres 
d’acreditació que afectaven les Entitats amb gestió de serveis mitjançant contractació pública o 
concertació de places. En elles s’incidia sobre la necessitat d’actualitzar els cost de referència, el mòdul 
social i el copagament de la cartera de serveis socials per al exercici 2018. 

- Publicació de l’ORDRE TSF/223/2018, de 20 de desembre, de convocatòria per a l'acreditació 
d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis 
socials de l'àmbit de protecció social. Des de la CCPC s’ha assessorat a totes les Entitats que així ho 
han demanat per tal de satisfer la presentació d’expedients d’adaptació i, si era el cas, acreditació de 
serveis i provisió de places. 

- A principis 2019, Noves Instruccions de Facturació per l’any 2019 des de la Direcció General de 
Protecció Social. La CCPC va demanar reunió amb la Subdirecció General de Gestió de Recursos per a 
rebre informació de 1a mà sobre el perquè i el nou funcionament d’aquest sitema i així acompanyar a 
les Entitats en el procés.

ACTIVITAT 2018 CCPC

Comissió de Discapacitat, Salut Mental i Atenció precoç

La CCPC és part activa de la Comissió de Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç juntament amb 
d’altres Entitats representatives del sector.  
En el si d’aquesta Comissió es va treballar la confecció del Manifest “Prou congelacions i retallades, és 
hora de donar solucions” que es va fer públic el 3 de desembre, Dia Internacional de la Discapacitat, 
demanant la recuperació i millora del finançament del tercer sector en què treballen les 
organitzacions i entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció i suport a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, discapacitat física, paràlisi cerebral/pluridiscapacitat i problemes de salut 
mental, així com les dedicades a l’àmbit de l’atenció precoç, i denunciant les greus conseqüències de 
l’infrafinançament actual arrossegat l’última dècada. 
Posteriorment, es va convocar un Plenari d’Entitats a partir del qual es van dissenyar un conjunt 
d’accions per revertir la greu situació.  
A partir d’aquí i ja sota el paraigües de La Confederació per donar una perspectiva transversal de  3r 
sector en general, des de la Comissió de Discapacitat s’ha participat i fet seguiment del Pla d’acció 
participant també en el Grup de Comunicació per a dissenyar la campanya mediàtica de 
recolzament a les accions engegades. 

Des de la CCPC hem vetllat per fer arribar a les Entitats de base l’actualitat de totes les accions 
empreses i les reaccions aconseguides.
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Formació 2018 CCPC

El Pla formatiu de la Coordinadora es dissenya des de la Comissió Permanent de Tècnics. Cada any 
s’ofereix formació entorn a alguna temàtica d’actualitat i interès per als professionals del sector. Aquest 
2018, l’eix vertebrador del Pla formatiu va ser l’Estimulació sensorial i el concepte Snoezelen per a la 
millora del projecte vital de la persona. 

MIRADA SNOEZELEN I CONDUCTA,  
intervenció SNOEZELEN aplicada als trastorns de conducta.  

Continguts:  

• ELS SENTITS I EL SEU FUNCIONAMENT EN LA PERSONA AMB RETARD INTEL·LECTUAL I 
NECESSITAT DE SUPORT EXTENS I GENERALITZAT 

• BENESTAR/MALESTAR DE LA PERSONA.  
‣ ELS ENTORNS ADAPTATS 
‣ LA “MIRADA DEL PERSONAL CUIDADOR” 
‣ APROXIMACIÓ A L’ALTRE: ETOLOGIA HUMANA 
‣ COMUNICACIÓ NO VERBAL AMB L’ALTRE 

• PROBLEMES DE CONDUCTA?  O NECESSITAT D’ENTENDRE LA PERSONA DE FORMA ENCERTADA? 

Formadors:  

Ma José Cid, Presidenta ISNA-ESPAÑA 
Membre Consell de direcció Associació Internacional Snoezelen. 

Valoració alumnat: 

Totes les valoracions en els diferents àmbits de programa, metodologia, personal docent han estat, en un 
barem de l’1 al 5 com a puntuació màxima, per damunt del 4,5. Destacant la qualitat de la formació rebuda 
per part dels docents. 

CAPACITACIÓ SNOEZELEN (3 mòduls de 25 hores/mòdul)  

Continguts: 
Formació que s’emmarca dintre del reconeixement i homologació de Capacitació Internacional en 
Estimulació Multisensorial i Snoezelen ISNA (International Snoezelen Association, www.isna-mse.org, ).  
Un cop finalitzats els 3 mòduls de formació s’obté una titulació internacional amb el reconeixement d’ISNA. 

2 mòduls teòrics i un pràctic. 

Mòdul 1: 
• FONAMENTS NEUROLÒGICS 
• PRÀCTICA VIVENCIAL 
• VALORACIÓ SENSORIAL 
• ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL GENERAL 
• CONCEPTE SNOEZELEN 
• METODOLOGIA SNOEZELEN 
• PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS A L’ESPAI SNOEZELEN 
• OBJECTIUS SNOEZELEN. CASOS PRÀCTICS 
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Mòdul 2: 
• SISTEMES SENSORIALS: Neurofisiologia – Materials 
• APLICACIÓ PRÀCTICA PER SENSORS DE L’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL 
• AVENÇOS EN LA INTERVENCIÓ EN UN ESPAI SNOEZELEN.  
• ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL 
• ETOLOGIA HUMANA: LA PERSONA QUE CONDUEIX LA SESSIÓ 
• IMPORTÀNCIA DE L’ACOMPANYAMENT. VIVÈNCIES PRÀCTIQUES EN ACOMPANYAMENT 
• PRÀCTIQUES D’ETOLOGIA HUMANA 
• COMUNICACIÓ A  L’ESPAI SNOEZELEN 
• ELS ENTORNS.  
• AVALUACIÓ. LA INTERVENCIÓ SNOEZELEN EN DIFERENTS PERSONES. 

El Mòdul conté tota una part pràctica d’exercicis de vivències a la Sala Multisensorial. 

Mòdul 3: 
Mòdul pràctic i de seguiment de casos on cada professional presenta un cas concret on quedin reflectits 
els coneixements teòrics i pràctics dels mòduls I i II. 

• Presentació del cas, programa i reflexió. 
• Video d’intervenció 
• Devolució individual per part dels formadors 

Formadors:  

Ma José Cid, Presidenta ISNA-ESPAÑA 
Membre Consell de Direcció Associació Internacional snoezelen. 

Valoració alumnes: 

Totes les valoracions en els diferents àmbits de programa, metodologia i personal docent han estat, en un 
barem de l’1 al 5 com a puntuació màxima, per damunt del 4,5.  
En els tres mòduls es valora molt positivament la relació entre contingut teòric i part pràctica. El tancament 
del curs amb la presentació del cas i video de valoració personal per al qual cada alumne va rebre una 
devolució individualitzada reb una valoració excel·lent.

Organització curs CONTENCIÓ FÍSICA I VERBAL NO VIOLENTA (5ena edició) 
Entitat APRODISCA 
Des de la CCPC també s’ofereix la possibilitat d’organitzar formacions a mida per a les Entitats associades. 

Continguts: 
Unitat didàctica 1. Control de les conductes problemàtiques 

• 1.1 Control de la conducta 
• 1.2 Conductes sense risc imminent 
• 1.3 Conductes amb risc imminent 
• 1.4 Conductes incontrolables 

Unitat didàctica 2. Introducció al Sistema C-NOV (Control No Violent de les Conductes Incontrolables) 
Què és el sistema Sistema C-Nov.  

• 2.1 Principis d'actuació i prevenció. 
• 2.2 Evasió de l'agressió 
• 2.3 Defensa i fugida 
• 2.4 Conducció de l'usuari 
• 2.5 Immobilització de l'usuari agitat 
• 2.6 Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament. 10
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Formadors: Jose Ortiz Perea. Membre fundador de FUNDACIÓN PREDIAC, entitat sense afany de lucre 
que presta formació a familiars i professionals que atenen a col·lectius potencialment violents en 
tècniques psicològiques i físiques que els permetin afrontar situacions o conductes agressives de la 
manera més eficient i amable possible. 

Valoració alumnes:Donat el nivell de satisfacció d’aquest curs, l’Entitat beneficiària l’ha incorporat dins el 
seu programa formatiu anual en Prevenció de Riscos Laborals.

Viatge de la Coordinadora a Madrid 13 i 14 de novembre 2018

Centres visitats: 

Grupo Amás https://www.grupoamas.org/ 

Situat a la Comunidad de Madrid, concretament amb centres a Leganés, Alcorcón, 
Móstoles y Fuenlabrada, es va crear a partir d’Associacions de famílies als voltants de 
1977 i es constitueix com a GRUPO AMÁS el 2010. 
Atenen a 1.821 persones amb discapacitat intel·lectual, l’entitat compta amb 1.271 
places en centres i 550 places en serveis. El total de professionals és de 756. 

Aquest any des de la Coordinadora es va donar la possibilitat a les Entitats sòcies de participar en el 
viatge organitzat a la Comunitat de Madrid per tal de conèixer dues Entitats: Grupo Amás i Asociación 
Pauta. El fet d’organitzar la visita a aquestes dues entitats responia principalment a la seva forta aposta 
en models de Servei que trenquen amb el concepte d’entorn residencial tradicional cap a nuclis de 
convivència més petits, més adaptats a la persona i plenament integrats en l’entorn en què es troben 
situats. 

Participants:  
El grup el van formar 25 persones 
Perfils: Directors tècnics, Coordinadors, Psicòlegs, Infermers. 

Entitats:  
• APINAS 
• APRODISCA 
• CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA 
• ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS 
• CONSORCI SANT GREGORI 
• FUND. PRIVADA ASPRONIS 
• FUND. VALLPARADÍS 
• PARC SANITARI ST JOAN DE DÉU 
• ASPROSEAT 

Contingut de la visita: 
‣ Recepción y Presentación de Grupo AMAS y Proyecto técnico. Centro residencial “Nuevo Parque 

Polvoranca” Leganés 
‣ Presentación del Modelo de vivienda Residencial de Nuevo Parque Polvoranca.(Leganés) : modelo 

de apoyos y sistemas especializados.  
‣ Pasos hacia la “Extitucionalización”. Centro de Inclusión y Residencial “Padre Zurita”. 
‣ Presentación del Área de Apoyos a personas y Familias. 
‣ Presentación del área de Vivienda en Comunidad. 
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Asociación Pauta http://asociacionpauta.org/

Aquesta Associació, promoguda per familiars de persones amb TEA, té la seva 
seu al barri de San Blas, Madrid i ofereix suport, acompanyament i 
oportunitats a les persones amb TEA i als seus familiars.  
Actualment atenen a 80 persones i els seus familiars (149). Treballen amb 
persones amb grans necessitats de suport que no s’adaptaven a l’entorn 
residencial. 

Contingut de la visita: 
‣ Presentación de la vivienda (calle Versalles 169 Madrid) del proyecto Un lugar en el mundo que 

consiste en la creación y puesta en marcha de una red de viviendas para personas adultas con 
autismo y grandes necesidades de apoyo, que proporcionen los apoyos necesarios para lograr una 
mejora de la calidad de vida, del desarrollo de proyectos de vida y del acceso de las personas a su 
derecho a la vida independiente. En el año 2014 PAUTA comenzó con esta primera vivienda gracias 
al esfuerzo económico de todas las familias de la asociación. En noviembre de 2015 las plazas 
fueron contratadas por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Actualmente 
6 personas viven en esta primera vivienda. 

‣ Explicación proyecto vivienda  
‣ Video familias 
‣ Visita al hogar 
‣ Proyectos de PAUTA (centro PAUTA (Pobladura del Valle 13z Madrid) 

• Proyecto1: Empleo personalizado  
• Proyecto 2: Servicio de Familias  
• Proyecto 3: Servicio de Ocio  
• Proyecto 4: Planificación individual vida adulta 

Conclusions finals: 

• La valoració global del viatge fou d’un 8,9 sobre 10.  
• L’atenció rebuda per part de les dues Entitats visitades va ser excel·lent destacant com a 

element clau la possibilitat no només de conèixer els projectes sinó de poder visitar els 
diferents serveis. 

• Fruit d’aquesta visita es treballarà a la 
Comissió Permanent de Tècnics per 
organitzar “visites intercentres” entre les 
Entitats associades a la CCPC, cal aprofitar 
l’oportunitat de conèixer els projectes de 
proximitat que s’estan duent a terme i 
aquells que han estat exitosos abans de 
mirar els d’altres comunitats atès que la 
dotació econòmica per Comunitats pot ser 
molt diferent. 

• En resum el viatge va ser valorat pels 
participants com a molt motivador i molt 
profitós, tant per les visites als centres com 
per l’oportunitat de compartir experiències 
amb la resta de companys de 
viatge. 
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Matinal de la Coordinadora 2018 - 10 de maig

Com ja és habitual, de forma bianual, se celebra la Matinal de la Coordinadora; una jornada que com 
el seu nom indica s’organitza durant un dematí on es presenten ponències, taules rodones i/o 
comunicacions de les mateixes Entitats sòcies. Enguany el programa de la Matinal va incloure el 
següent guió: 

MATINAL 2018 PROGRAMA: 

9:00h   ACREDITACIONS 

9:15h   BENVINGUDA A LA MATINAL 2018 

9:30h   CONFERÈNCIA del  Dr. Alejandro Amor 
“La atención urgente que las personas afectadas por una discapacidad intelectual profunda 
reciben en hospitales generales: un estudio comparativo con población general”. 

10:15h  COMUNICACIONS D’ENTITATS  
‣ Fer-nos visibles. Eix de la inclusió – Auria grup 

Presentada per: Laura Coral i Jordi Cuadras 
‣ La Generalització de la Llengua de Signes com a Estratègia de Millora de l’Atenció:  
    Presentació d’un material d’auto aprenentatge – CATALÒNIA Fundació.  
             Presentada per: Mireia Altés, Angeles Ruiz, Irene Garcia i Beatriz Pujante 
‣ Experiència dels serveis residencial i d’habitatge (robo teràpia) – Associació Sant Tomàs.   

Presentada per: Elisabet Crosas i Núria Vilamala 
‣ Taller amb Familiars: una Eina d’intervenció – Res. Montserrat Betriu - Fund. Vallparadís.    

Presentada per: Yolanda Andreu i Judith Sánchez 
  

11:15h  CAFÈ 

11:45h  TAULA RODONA  PIC. “La satisfacció de les famílies”. Anàlisi de la Plataforma PIC.  
 Jordi Mir  
 “L’atenció  a les famílies a la Residencia Riudeperes. Una experiència d’èxit”.   
 Montse Codinachs 

12:45h  COMUNICACIONS D’ENTITATS 
‣ La regulació de les emocions en persones amb discapacitat intel·lectual –Res. Mar i Cel – Villablanca 

Serveis Assistencials. 
Presentada per:  Mamerto Moreno i Martina Carmona 

‣ Projecte de Cooperació entre dos serveis – Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
Presentada per: Mercedes Saiz i Marta Lleonart 

‣ Projecte Saturn – APASA.   
Presentada per: Ariadna Bo i Mª José Cid 

‣ Art & Escena – CATALÒNIA Fundació.   
Presentada per: Marta Cuscó  
    

 13:45h CLOENDA 

Valoracions Matinal 2018: 

La valoració dels continguts de la Matinal van ser molt positives, destacant la comunicació “Art & 
Escena” que va fer el tancament de la Jornada més dinàmic atès que era una posada en escena 
davant de l’auditori, enfront d’altres comunicacions que es van allargar una mica més del pogramat.

MEMÒRIA 2018
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Plataforma d’Indicadors de la Coordinadora (PIC)

La Plataforma PIC va iniciar el seu desenvolupament l’any 2009, a petició de la Junta Directiva de la 
CCPC, a partir d’un grup de treball integrat per professionals tècnics de diverses entitats associades, i 
coordinat per la Comissió Permanent de Tècnics, que han treballat plegats en la definició d’aquesta 
Plataforma, fent una tasca de selecció i definició d’Indicadors rellevants en referència a processos, 
organització i resultats obtinguts en centres residencials que atenen persones amb Discapacitat 
Intel·lectual i necessitats de suport extens i generalitzat. 

Recull de dades 2017 introduïdes en l’exercici 2018 

Actualment recollim dades de 17 Entitats i 42 Centres que atenen a 2.050 persones amb discapacitat i 
presten serveis de diverses tipologies: 

‣ Centre de Dia per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
‣ Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport 

extens i generalitzat. 
‣ Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport extens i 

generalitzat. 
‣ Residència per a persones amb discapacitat i necessitats de suport extens i Trastorns de 

Conducta. 
‣ Llars –residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

El primer any en el que es varen recollir resultats va ser el 2011 i des de llavors s’han anat introduint 
cada any, sent l’últim exercici inclòs el del 2017, dades que han estat recollides i analitzades durant 
aquest 2018. 
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ENTITATS PARTICIPANTS

APASA

ASSOCIACIÓ SANT TOMAS

ASPRONIS

FUNDACIÓ AMPANS

GG. HOSPITALARIES SAGRAT COR JESÚS

FUNDACIÓ VILLABLANCA

VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS

VILLABLANCA SOCIAL

FUNDACIÓ VALLPARADIS

CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA

FUNDACIÓ PRIVADA DEL VALLES ORIENTAL.

ASPROSEAT

CONSORCI SANT GREGORI

FUNDACIÓ SANT FRANCECS D’ASSIS

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 
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Altres dades descriptives d’aquest conjunt de centres i serveis recollides el 2018 són: 

• Edat mitja de les persones ateses en serveis de residencia o llars: 46,18 anys. 
• Antiguitat mitja de les persones ateses en el servei de residencia o llars: 13,43 anys. 
• Edat mitja de les persones ateses en serveis de Centre de Dia: 31,92 anys. 
• Antiguitat mitja de les persones ateses en el servei de Centre de Dia: 11,30 anys. 

Nivell de dependència de les persones ateses: 
• Sense dependència: 1,68 % 
• Nivell de dependència I: 14,96% 
• Nivell de dependència II: 34,86% 
• Nivell de dependència III: 48,30% 
• Sense valoració: 0,19% 

Presencia d’alteracions del comportament (ICAP) 
• Sense problemes: 49,46% 
• Problemes lleus: 18,13 % 
• Problemes moderats: 10,95 % 
• Problemes greus i molt greus: 7,77% 
• Sense valoració: 13,69 % 

Edat mitja dels treballadors: 39,20 anys. 
Antiguitat dels treballadors: 7,43 anys. 

Degut al dinamisme de la PIC els indicadors es revisen anualment de forma conjunta amb totes les 
Entitats participants i es proposen nous indicadors o la supressió d’aquells que es consideren poc 
vàlids o poc fiables. 

Les dades recollides a la Plataforma es poden consultar a l’aplicatiu i extreure’n llistats aplicant 
diferents filtres, a banda, anualment des de la Comissió Permanent de Tècnics de la Coordinadora es 
confecciona un resum de les dades anuals per facilitar la feina id’interpretació i anàlisis de les 
mateixes. En aquest document es presenten les dades segmentades per diferents tipologies de 
servei i s’acompanya el resultat de cada indicador amb un breu comentari que ajuda a interpretar 
tant els resultats com el caràcter de l’indicador en concret, al final del document hi ha unes 
consideracions referents als resultats generals del exercici. 



 

La Comissió de tècnics convoca i coordina diversos Grups de Treball pel desenvolupament i 
seguiment de temes específics d’interès i que permeten aprofundir en aspectes concrets que, en 
general, seran d’aplicació a la PIC. 

Aquests grups estan oberts a la participació de tots aquells professionals de les entitats que són 
membres de la PIC i que hi vulguin participar. 

G.T. d’Escales de Qualitat de Vida: 

Aquest grup que inicià les seves reunions el 2015, coordinat per Marisa Ràmia i Xavier Vidal, va 
evolucionar durant el 2017 cap a una tasca més específica, que s’anomenà Estudi CAVIDI (qualitat de 
vida en Persones amb Trastorns del Desenvolupament Intel·lectual: aplicació de l’Escala San Martín) 
que ha incorporat en la seva coordinació la valuosa col·laboració de Rafael Martinez d’UNIVIDD, 
Unitat d’Investigació en Trastorns del Desenvolupament de la Fundació Villablanca. 

L’objectiu d’aquest estudi és comprovar l’adequació de l’Escala San Martín per a l’avaluació de la 
qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport extens i generalitzat   
i la seva utilitat com a eina de treball per mantenir la qualitat de vida d’aquestes persones.  

Per a aquest estudi es va seleccionar una mostra, entre les diverses entitats associades que hi van 
voler participar, de 410 usuaris majors de 18 anys i amb trastorns del desenvolupament intel·lectual. 
Un cop se’ls va passar l’Escala San Martín, es van enviar els resultats al grup d’investigació per a la 
tabulació i anàlisi dels resultats. 

G.T. Estudi CAVIDI: 

L’anàlisi de les dades per a la confecció del projecte CAVIDI s'ha desenvolupat durant els anys 
2017-2018. Aquest projecte tenia com a objectiu el comparar la ideoneïtat de les Escales Sant Martí i 
Gencat per valorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de 
suport extens o generalitzat.  
En el marc de la Coordinadora de Centres de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya l'estudi s'ha dut 
a terme en 30 centres de 19 institucions diferents. En total, s'ha valorat una mostra aleatoritzada i 
estratificada de 410 subjectes amb els dos instruments de qualitat de vida. 

Conclusions: 

S'ha obtingut una millor adequació de l'escala Sant Martí per valorar la qualitat de vida de persones 
amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport enfront de l'escala GENCAT, ja que és 
capaç de llançar resultats majors de qualitat de vida de forma sistemàtica.  
Pel que fa a l'opinió dels avaluadors de tots els centres, la majoria troben que l'escala Sant Martí 
reflecteix millor la realitat de les persones avaluades, permet plantejar grans millores en la vida de la 
persona i també permet reflexionar millor sobre el seu treball diari en comparació amb l’escala 
GENCAT. 
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Grups de Treball
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Mesa Negociadora del VIIIè Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de 
Residències, Centres de Dia i Llars Residències per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual (Codi Conveni 79001195011996) 

ACTIVITAT 2018 ACCP

L’Agrupació és la patronal que negocia el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, 
Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

Actualment el Conveni vigent en règim d’ultraactivitat (vigència que té el Conveni més enllà de la data en 
què se n'hagi pactat el venciment i que es pot prorrogar mentre les negociacions entre les parts 
segueixen obertes), és el VIIè Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, Centres de Dia i 
Llars Residències per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, la vigència del qual finalitzava a 31 de 
desembre de 2017. 

El 23 de novembre de 2017 es va denunciar el VIIè Conveni per unanimitat entre sindicats i patronal i el 7 
de febrer de 2018 es va constituir la Mesa Negociadora del VIIIè Conveni, formada per 2 representants 
d’UGT, 2 de CC.OO. i 4 representants de l’Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual. Des de llavors, la Mesa s’ha reunit en diferents ocasions però el context 
d’inestabilitat política, congelació de mòduls i pròrroga de pressupostos han dificultat la possibilitat de 
negociar un nou Conveni de certa durada. 

Des de la patronal s’ha traslladat als sindicats en les diferents reunions realitzades, que les entitats no 
estan en disposició d’acceptar increments salarials fins que la Generalitat de Catalunya incrementi 
degudament els mòduls.  

Per donar visibilitat a la dificultat en la negociació, es va plantejar elaborar un escrit conjunt (sindicats i 
patronal) adreçat al Conseller del Departament Treball, Afers Socials i Famílies  denunciant la situació de 
congelació dels últims 9 anys i demanant l’increment dels mòduls per la millora i recuperació del sector. 
Al darrer moment els sindicats es van desmarcar de tirar endavant aquesta iniciativa conjunta. 

Davant d’aquesta situació, el que s’ha anat treballant a les diverses reunions realitzades ha estat revisar el 
redactat del conveni per evitar interpretacions confuses tant per part de l’empresa com per part dels/les 
treballadors/res i a l’objecte de reduir substancialment el nombre de consultes adreçades a la Comissió 
Paritària. Un altre tema que es treballa actualment a la Mesa Negociadora és el nou sistema de 
classificació professional passant de les categories als llocs de treball, donant cabuda per tant, a les 
titulacions universitàries de llicenciatura i/o diplomatura així com als nous graus universitaris.  

Agents socials i empresarials seguim disposats a mantenir les negociacions obertes malgrat la 
impossibilitat de negociar, de moment, un nou Conveni. 
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Comissió Paritària

És l'òrgan que s'encarrega de  la interpretació, seguiment, control, definició i vigilància del Conveni 
Col·lectiu. A la Comissió paritària es poden sotmetre els conflictes col·lectius que suposin la interpretació 
de les normes del present conveni. 

La Comissió Paritària va ser constituïda d’acord amb el previst a la Disposició Addicional primera del VIIè 
Conveni del sector (Resolució TSF/484/2017, de 7 de març, DOGC 7331 del 17 de març del 2017), el 7 
de febrer del 2018 i els seus membres són: 

Representants Patronal ACCP    Representants Sindicals 

Eduard Martín Puente - President   UGT 
Anna González Julià - Vocal    Javier Moreno González - Secretari 
Laura Mestre Porqueres - Vocal   Alicia Buxés Manlleu - Vocal 
       CCOO 
       Sonia Bárzano Martínez - Vocal 
       Mati García García - Vocal 

A banda, en aquesta Comissió també hi poden actuar en qualitat d'assessors, amb veu però sense vot, les 
persones que les parts designin. 

Durant l’any 2018 a la Comissió Paritària s’ha donat resposta a les següents consultes: 

• Enric Guivernau, treballador d’una llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 
En relació a dubtes d’interpretació respecte de l’aplicació de la Disposició addicional tercera, 
descans entre jornades i descans setmanal, i en el que fa referència al complement per treballar en 
cap de setmana. 

• Fundació Astres 
Donat que tenien una sèrie de serveis que fins ara se’ls venia aplicant el XIV Convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (código conv. 
nº99000985011981) també anomenat Convenio estatal, requereien interpretació d’aquesta 
Comissió per a la interpretació de l’aplicació del Conveni Català en els articles 6 i 7. 

• La Mar Blava, Fundació privada 
Respecte els complements salaraials als que es fa referència en els articles 19.2 (complement per 
a compensació de festius) i article 19.3 (complement per treball en cap de setmana). 

• Maricel Palau Baró, lletrada de l’ICAB 
Respecte els complements salaraials als que es fa referència a l’article 19.3 (complement per 
treball en cap de setmana). 

• Comitè d’Empresa de la Residència El Tamariu: 
Sobre l’article 24.6 si l’acompanyament al metge per al temps indispensable de fills o familiars 
dependents a càrrec en cas de malaltia puntual, així com acompanyament mèdic urgent és un 
permís retribuït. 
Sobre l’article 24, en els seus punts 24.1, 24.2, 24.3, 24.3 bis, 24.4 i 24.5 en el que fa referència a 
l’inici dels permisos retribuïts. 
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Grup de Treball de Patronals amb La Confederació:  

L’ ACCP es entitat adherida a la Confederació i, com a tal, participa en diversos grups de treball com són 
els de Concertació i Contractació Pública, Formació, Plans d’Igualtat i d’altres de tipus general que ens 
mantenen en contacte amb altres entitats del tercer sector. 

Durant l’any 2018 des de l’ACCP s’ha fet difusió de tota l’activitat liderada per La Confederació que 
afecta a les Entitats del sector: Formacions, Jornades,Taules de debat, etc. 

Al tancar l’any, des de La Confederació es treballa la Proposta de Llei d’Acció Concertada que el Govern 
es va comprometre a confeccionar a partir de la proposta presentada per aquesta Organització; es 
busquen espais de treball conjunt per a la negociació. Des de l’Agrupació es fa difusió de tota la 
negociació en aquest sentit. 

Pel que fa a la millora del finançament, des de La Confederació es referma que la proposta de llei d’acció 
concertada ha d’anar acompanyada d’una millora en el finançament del sistema públic de serveis 
d’atenció a les persones que permeti una recuperació de les tarifes (sostenibilitat i qualitat dels serveis i 
una millora de les condicions laborals dels professionals): Serveis socials com a pilar de l’Estat del 
Benestar, al costat de Salut i Educació; Qualitat de l’ocupació. Marc de relacions laborals. Marge de 
negociació amb els sindicats. Revaloritzar els serveis socials i d’atenció a les persones, al costat de la 
Salut i l’Educació. 
Per tot això es comença a definir un pla estratègic en el qual l’ACCP participa de la mà de la resta 
d’Entitats de 2n nivell sòcies de La Condfederació.
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Dades de contacte: 
CCPC  /  ACCP 
Ctra Flor de Maig Km 2,8 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
Tf 935805227  Mbl 620911333 
coordinadora@coordinadoraprofunds.org 
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