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Som 129 entitats federades distribuïdes arreu de l’estat 
espanyol. Estem presents en 9 comunitats autònomes:
107 Catalunya, 5 Comunitat de Madrid, 9 Castella i Lleó, 
2 Illes Balears, 1 Castella - la Manxa, 1 País Basc, 
2 Múrcia, 1 Comunitat Valenciana, 1 Astúries.

48 anys d’activitat 11 anys d’activitatSom un moviment impulsat per 
persones amb discapacitat 
física que treballem, a través del 
nostre empoderament i la nostra 
participació, per aconseguir una 
societat inclusiva on puguem fer 
efectiu l’exercici dels nostres drets.

Actuem en diferents àmbits per 
eliminar les barreres físiques i 
psicosocials que ens limiten la 
igualtat d’oportunitats i per impulsar 
canvis en la societat que ens 
permetin a les persones amb 
discapacitat física, si ho volem, 
viure de forma independent 
i conviure i participar dins 
la comunitat amb igualtat de 
condicions, així com també disposar 
dels suports necessaris per a poder 
gaudir de la màxima autonomia 
personal. 

Sota la marca ECOM 
s’apleguen la Federació ECOM 
i la Fundació ECOM

Qui som
 MISSIÓ

› Defensar l’exercici dels 
drets de les persones amb 
discapacitat física per assolir 
la plena inclusió social i millorar 
la seva qualitat de vida, amb 
l’empoderament de les persones 
com a eix vertebrador.
› Enfortir el sector associatiu 
de la discapacitat física a través 
de la participació, la representació 
i el seu empoderament.

 VISIÓ
Ser l’entitat de referència 
de la discapacitat física i 
l’interlocutor reconegut i 
legitimat per al desenvolupament 
de polítiques que afavoreixin 
la igualtat d’oportunitats, amb 
esperit d’innovació, col·laboració i 
transformació social.

 VALORS
Empoderament Inclusió 
Activisme Participació 
Compromís Innovació



702 
assistents 

a formacions

123.016
hores d’assistència 
personal prestades

918 
consultes 

ateses

31
persones usuàries 

del Servei d’Auxiliar 
de Vestidor

331
persones inserides 

laboralment

212  
infants usuaris del Servei 
de Monitors de Suport per 

a l’Escola Inclusiva

Impacte Social

Conscienciació social

Tallers d’esperimentació

144 tallers

5.299 participants

Espectacles de titelles

12 actuacions

600 espectadors/es

Documental i exposició “Vides Diverses”

27 projecccions  / 2 emissions a TV  / 1 exposició

Persones voluntàriesProfessionals remuneratsJunta / Patronat

8 › 4 homes / 4 dones

7 › 4 homes / 3 dones

207 › 64 homes / 143 dones

18 › 8 homes / 10 dones

25 › 9 homes / 16 dones

9 › 3 homes / 6 dones

Equip humà



Reivindiquem 
la igualtat de drets 
i oportunitats

Defensem els drets amb l’enfocament 
basat en els drets humans, fonamentat 
a la Convenció Internacional de Nacions 
Unides sobre els drets de les persones 
amb discapacitat, de 2006. 

El nostre objectiu és influir sobre les polítiques 
públiques i les decisions d’assignació 
de recursos dins dels sistemes polítics, 
econòmics, socials i institucionals per afavorir 
el benestar de les persones amb discapacitat 
física i la seva plena inclusió social. 

ESMENES A LLEIS I NORMATIVES
15 esmenes presentades
2 àmbit estatal / 11 àmbit autonòmic / 2 àmbit Barcelona

TALLERS D’EMPODERAMENT
6 tallers a usuaris / 50 participants

RECURSOS CONTENSIOSOS PRESENTATS  
1 recurs contenciós a la modificació de 
l’ordenança de terrasses de la ciutat de Barcelona

PUBLICACIONS 
1 publicació editada

ASSESSORAMENT SOBRE DISCRIMINACIÓ I VULNERACIÓ DE DRETS   
393 consultes ateses

Som membres de:

Incidència política i defensa dels drets



Al servei de les entitats federades
L’atenció personalitzada 
és el nostre valor

Com a federació treballem per l’enfortiment del sector associatiu de la discapacitat 
física. Ho fem en dos vessants: d’una banda donem suport i prestem serveis a les 
nostres entitats; i, de l’altra, les representem i defensem els seus interessos davant 
les Administracions.

Som al costat de les entitats per assessorar-les en allò que necessitin per a la 
seva gestió, així com per mantenir-les informades de qüestions que les poden 
afectar (negociació i aplicació de convenis col·lectius, processos de concertació 
i concursos públics...), en especial a aquelles que presten serveis a les persones.

ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I ATENCIÓ PERSONALITZADA

247 consultes ateses    57 reunions

Com a agrupació d’entitats, arribem a acords i col·laboracions amb empreses 
i entitats, que faciliten a les nostres entitats i/o als seus associats condicions 
avantatjoses en l’accés als seus serveis.

ACORDS I COL·LABORACIONS EN BENEFICI DE LES ENTITATS 

1 compra compartida

89 projectes presentats i finançats

GESTIÓ DE SUBVENCIONS

0,7% IRPF 2018 (GENCAT)
42 projectes presentats   
Import sol·licitat: 1.276.757,33 €
42 projectes finançats
Import concedit: 1.148.731,76 € 

PLAN DE PRIORIDADES 2018
43 projectes presentats    
Import sol·licitat: 587.097,14 €
43 projectes finançats    
Import concedit: 322.400,00 €

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
4 projectes presentats      
Import sol·licitat: 32.662,32 €
4 projectes finançats     
Import concedit: 18.300,00 €

Organitzem sessions formatives a mida i espais d’intercanvi de coneixements per 
a les nostres entitats. També les informem d’altres convocatòries de formacions 
que poden ser del seu interès.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

5 sessions formatives



SERVEI 
D’ASSESSORAMENT 
I CONSULTES
278 consultes ateses
Assessorem sobre 
la cerca de recursos 
i suports per facilitar 
la inclusió social i 
l’autonomia de les 
persones.

SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA 
PERSONAL 
81 persones usuàries
Posem a disposició de la 
persona un/a assistent 
personal que li facilita el 
desenvolupament del seu 
projecte personal amb la 
màxima autonomia.

SERVEI D’INCLUSIÓ 
A L’ESCOLA
426 serveis prestats
Orientem les famílies per 
a l’escolarització d’infants 
amb discapacitat, i prestem 
a les escoles ordinàries 
un Servei de monitor/a de 
suport per a les sortides 
escolars on hi ha alumnat 
amb discapacitat.

COL·LABORACIÓ AMB  L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Posem la nostra expertesa al servei de les Administracions 
Públiques per col·laborar en el disseny i desenvolupament de plans 
estratègics o iniciatives dirigides a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat física dels seus territoris. 
El 2018 hem col·laborat amb 7 Ajuntaments i 1 Consell Comarcal.

FORMACIÓ
Som especialistes en Autonomia personal i vida independent, 
Atenció centrada en la persona, Assistència personal, Accessibilitat 
i mobilitat accessible, Atenció a la diversitat, Inclusió laboral de 
persones amb discapacitat i Turisme accessible, entre altres.
El 2018 hem format més de 700 professionals.

SERVEI 
D’INCLUSIÓ 
LABORAL
1468 persones ateses
Acompanyem les 
persones en la cerca de 
feina i intercedim amb 
les empreses per afavorir 
la seva contractació, 
preferentment en el 
mercat ordinari de treball.

SERVEI 
D’AUXILIAR 
DE VESTIDOR
31 persones usuàries
Posem a disposició de 
la persona un/a auxiliar 
de vestidor que li facilita 
la pràctica de l’activitat 
esportiva.

Al servei de les Persones
Donem suport a les persones per al foment de la seva autonomia personal

Fomentem una societat inclusiva



RESULTAT
3.801,13 €

DESPESES
2.800.669,87 €

Informe econòmic
RESULTAT EXERCICI 2018

Privats  10 %

3 % Prestació de serveis  

2 % Altres

85 % Públics 

19 %
Manteniment i 

gestió de l’entitat  

81 % 
Recursos 
Humans 

9 %
Manteniment i 

gestió de l’entitat  

91 % 
Recursos 
Humans 

Privats  6 %
Quotes  4 %

4 % Prestació de serveis 

83 % Públics 

3 % Altres 

Procedència dels ingressos Tipologia de despeses

INGRESSOS
2.804.471,00 €

RESULTAT
39.597,05 €

DESPESES
748.573,13 €

INGRESSOS
788.170,18 €



Col·laboradors
GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ, AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

GOVERN CENTRAL

ENTITATS PRIVADES

Gràcies pel vostre suport
Si vols col·laborar amb nosaltres, t’oferim diferents vies per fer-ho. 

Entra a www.ecom.cat/implica-t

Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona

Tel.: 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat

  facebook.com/ecomdiscapacitat

 @entitatecom




