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ECOM som un moviment impulsat per persones amb 
discapacitat física i/o orgànica 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 
i/o orgànica, 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

Som membres de:

Qui Som
MISSIÓ

ECOM té una doble missió:

› Defensar l’exercici dels drets de les persones 
amb discapacitat física i/o orgànica 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 i/o orgànica a través de la participació, la 
representació i el seu empoderament. 

VISIÓ

› Ser l’entitat de referència de la discapacitat 
física i/o orgànica 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
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50 anys d’activitat 14 anys d’activitat

https://laconfederacio.org/
https://www.tercersector.cat/
https://www.predif.org/
https://www.cocarmi.cat/
https://www.ecom.cat/ca/qui-som/presentacio/estructura
https://www.ecom.cat/ca/qui-som/presentacio/estructura


Campanya en col·laboració amb 
Transports Metropolitans de Barcelona

Cupó ONCE commemoratiu del 
50è aniversari de la Federació ECOM 

5,5 milions de cupons repartits per tot l’Estat 
Espanyol en el sorteig del 24 de novembre.

Jornada d’Assistència Personal 
i Vida Independent

Vídeo #50anysECOM Celebrem-ho juntes!
Amb la participació del nostre equip humà i 
de les nostres entitats federades.

Premis ECOM Maria José Vázquez

Premiats: Transports Metropolitans de 
Barcelona (categoria Dret a l’accessibilitat), 
Grup Saltó (categoria Dret a la Vida Indepedent 
i l’Autonomia Personal), Grup Bon preu 
(categoria Dret al Treball) i Perviure (categoria 
Dret a l’Habitatge). 

› Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
de l’Ajuntament de Barcelona

› Commemoracions de 2021 
del Govern de la Generalitat

› Premi extraordinari en els 
Premis CERMI 2021

RECONEIXEMENTS
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50è aniversari Federació ECOM 1971-2021



#50anysECOM



Activitats de sensibilització
30 Accions / 848 Participants

Formació

207 Assistents a formacions 
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885 
Consultes ateses

121.245 
Hores d’assistència 
personal prestades

280 
Persones inserides laboralment
› 119 dones / 161 homes

22 
Persones usuàries del 
Servei d’Auxiliar de Vestidor
› 11 dones / 11 homes

Conscienciació social
Impacte social

Equip humà

8 
› 4 dones  

› 4 homes

25 › 21 dones  

› 4 homes

186  
› 133 dones  

› 53 homes

7
› 3 dones  

› 4 homes

4 
› 2 dones  

› 2 homes

9
› 6 dones  

› 3 homes

14
› 9 dones  

› 5 homes
30 › 19 dones  

› 11 homes

Professionals remunerats

Persones voluntàries

Junta / Patronat



Representem i defensem davant les Administracions 
Públiques les entitats i les persones amb discapacitat 
física i/o orgànica vetllant pel seu enfortiment i 
reivindicant la seva igualtat de drets i oportunitats.

Participem a:
Generalitat de Catalunya: 
› Consell de la discapacitat de Catalunya 

› Consell català de la mobilitat 

› Consell per la promoció de l’accessibilitat 
› Consell consultiu de pacients 

› Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotèsica de CatSalut 

› Consell de Participació del Pla Interdepartamental d’Atenció 
i Interacció Social i Sanitària 

› Taula de Treball Protegit 

Ajuntament de Barcelona: 
› Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva
› Pacte per la Mobilitat de Barcelona 
› Àmbit participat Comissionat Economia Social i Solidària 
› Comissió Assessora Institut Barcelona Esports 
› Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 

› Consell d’Innovació Pedagògica

45 REUNIONS INSTITUCIONALS

8 ESMENES A LLEIS I NORMATIVES
6 › Àmbit estatal  2 › Àmbit autonòmic

2 ADHESIONS A MANIFESTOS
› Manifest #EmergenciaVivienda
› Servei municipal d’assistència personal a Terrassa

1 MANIFEST PROPI 
› 8M Dia de la Dona

Incidència política i defensa dels drets
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Incidència política i defensa dels drets

11%
Dret a l’accessibilitat
i a la mobilitat personal

5% 
Dret a viure 

de forma 
independent

7% 
Dret a un nivell
de vida adequat
i protecció social

6% 
Dret a
la salut

2% 
Dret a l’educació

Dret al treball
32%

 

17%
Dret a la participació 
a
les activitats 
culturals,
de lleure i esportives

Dret a l’habitatge 

20%

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 
CATALUNYA 14F
› Elaboració d’un document amb propostes 
per garantir els drets de les persones amb 
discapacitat física i/o orgànica que vam 
enviar a tots els partits polítics.
 › Enquesta posterior per detectar si les 
persones amb discapacitat física i/o orgànica 
havien patit alguna discriminació a l’hora 
d’exercir el seu dret a vot.

GUIES PER A LA DEFENSA DEL DRET 
A L’ACCESSIBILITAT A L’HABITATGE
Edició en Lectura fàcil de tres guies de 
recomanacions sobre Com fer accessible 
l’espai comunitari de l’edifici?, segons si la 
tinença de l’habitatge és de propietat, lloguer 
o lloguer en propietat vertical.  

INFORME RADAR ECOM
Primer informe sobre vulneracions de 
drets en relació a la discapacitat física 
i/o orgànica
El 2021 ha vist la llum el primer informe 
de vulneracions de drets en relació a la 
discapacitat física i/o orgànica d’ECOM, 
una iniciativa que durem a terme anualment, 
per tenir una radiografia actualitzada 
de l’estat dels drets del col·lectiu a qui 
representem i poder denunciar públicament 
les vulneracions i discriminacions que 
pateixen. 

L’informe combina l’anàlisi quantitatiu (basat 
fonamentalment en les consultes rebudes a 
ECOM al llarg de 2020) i l’anàlisi qualitatiu, 
fonamentat, principalment, en la informació 
recollida a través d’enquestes, de la 
participació de persones amb discapacitat en 
grups, reunions i diferents espais de debats 
generats per ECOM.
L’informe va ser presentat en un acte virtual 
públic i al llarg de l’any s’han dut a terme 
múltiples reunions amb administracions 
públiques i altres organismes referents en 
l’àmbit dels drets de les persones, per tal de 
donar a conèixer les vulneracions detectades 
així com cercar sinergies per treballar per 
revertir les discriminacions i desigualtats de 
drets del col·lectiu. 
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Incidència política i defensa dels drets

EMPODERAMENT DE LES PERSONES

ESPAIS DE CAPACITACIÓ 
I PARTICIPACIÓ

› Cicle Ecomobilitza’t per uns pobles 
i unes ciutats més sostenibles 
Cicle de webinars emmarcats en la 
Setmana Europea de la Mobilitat. Enguany 
les temàtiques tractades han estat les 
pacificacions, la mobilitat en bicicleta i les 
aliances entre entitats. 
› Cicle Ciutat Viva
A través de dues webinars i una sessió de 
treball aquest cicle ha promogut la reflexió 
vers la necessitat de recuperar els espais 
de joc públics i accessibles per a tothom.  

TALLERS

› Taller vivencial 
Davant d’una discriminació: Actua!
En col·laboració amb el Centre de 
Recursos en Drets Humans de 
l’Ajuntament de Barcelona.
› Tallers d’assessorament col·lectiu 
en l’àmbit d’habitatge 

4 tallers realitzats.
› Taller Innovació en els processos 
de selecció

VISIBILITAT PÚBLICA 

MITJANS DE COMUNICACIÓ

80 Aparicions a mitjans 

› 66 Mitjans digitals  › 7 Televisió › 6 Radio

19 Notes de premsa emeses

WEB 

104.731 Visites

XARXES SOCIALS

TWITER 

4996 Seguidors
500 Nous seguidors
951 Piulades 

2.097 Mencions 

FACEBOOK
3255 Seguidors 

187 Nous Me Gusta

516 Post



Al servei de les entitats federades
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FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

8 Sessions formatives
› Mitjana de participació a les sessions 

10 entitats / 13 persones

Formacions organitzades per a les entitats:
› Recomanacions per assegurar el benestar 

emocional de les persones treballadores, 
en temps de covid-19. 

› Finançament del circulant, objectius i 
alternatives en les finances ètiques. 

› Introducció a la gestió comptable i 
econòmica en entitats de l’Economia Social. 

› Tot allò que necessita saber una entitat 
que gestiona voluntariat, respecte a la seva 
responsabilitat. 

› Formació per a la generació d’estratègies 
de captació de fons privats.

› Com incorporar la perspectiva de gènere 
en els projectes (2 convocatòries).

› Formació en Projectes Europeus. 

ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ 
I ATENCIÓ PERSONALITZADA

287 Consultes ateses › 181 de gestió associativa
34 Reunions › 11 plenàries
5 Acompanyaments per millora organitzativa i gestió  
29 Butlletins informatius

Som al costat de les entitats per assessorar-les i 
acompanyar-les en tot allò que necessiten per millorar 
la seva gestió i funcionament. 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

2 Nous grups de treball 

El 2021 s’han posat en marxa 2 grups de treball:
› Grup de Treball sobre esport i Activitat Física 
Adaptada, amb participació tancada a les entitats federades.
› Grup de Treball per a la defensa del dret a l’habitatge 
accessible i assequible, obert a la participació d’entitats 
federades i persones a títol individual. 
També s’ha seguit treballant en xarxa amb les entitats a 
través del Grup de Treball d’Inclusió Laboral i el Grup de 
Treball de Sostenibilitat. 
Durant tot l’any també hem seguit convocant periòdicament 
les reunions plenàries, iniciades amb la pandèmia com a 
espai de relació continuada amb les entitats. 



Posa’t en forma!
KITS PER  A LA BONA GESTIÓ

El balanç social

 
Guia pràctica

Juntes pels

nostres
drets
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Al servei de les Entitats Federades

› Compromís ambiental 
Guia pràctica per ser una entitat més sostenible. 

› Governança democràtica 
Guia pràctica per ser una entitat més participativa. 

› Inclusió laboral 
Guia pràctica per ser una entitat més inclusiva. 

› Mercat social i finances ètiques 
Guia pràctica per ser una entitat amb un consum 
més responsable. 

› Transparència 
Guia pràctica per ser una entitat més confiable.

També hem creat una nova guia de la col·lecció 
Posa’t en forma! Kits per a la bona gestió, 
la Guia pràctica: El Balanç Social.

GESTIÓ DE SUBVENCIONS

0,7% IRPF 2021 

› Catalunya
70 projectes presentats

59 projectes finançats
Import sol·licitat 2.714.018,46 €

Import concedit 1.114.993,98 €
› Estatal

11 projectes presentats

9 projectes finançats
Import sol·licitat 230.240,16 €
Import concedit 40.000 €

PLAN DE PRIORIDADES 2021
42 projectes presentats

42 projectes finançats
Import sol·licitat 693.833,57 €
Import concedit 288.000 €

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
3 projectes presentats

3 projectes finançats
Import sol·licitat 18.164 €

Import concedit 12.676,50 €

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

› Estudi del model d’atenció diürna
Inici d’un estudi per tal de poder avaluar 
l’experiència duta a terme mitjançant una 
experiència pilot (que es va iniciar fa dotze anys 
i estan duent a terme tres entitats federades) 
que aplica un nou model d’atenció diürna 
especialitzat per a persones amb discapacitat 
física, que va ser definit en col·laboració amb 
el departament de Drets Socials.

› Nous recursos per a les entitats
A través del projecte Som i Fem ESS, hem 
creat una col·lecció de 5 Guies pràctiques 
per aterrar els valors de l’economia social i 
solidària en el dia a dia de les entitats i dues 
sessions de reflexió sobre la nova llei de 
l’Economia Social i Solidària. 



SUPORT A LES FAMÍLIES

Hem creat una guia on line dins el 
web corporatiu d’ECOM, La guia de 
suport a les famílies per a la defensa 
dels drets dels infants i joves amb 
discapacitat física i/o orgànica i hem 
posat en marxa un servei específic 
d’assessorament i orientació adreçat a 
aquestes famílies per tal de facilitar-les la 
cerca de recursos per a la cura, l’atenció i 
el desenvolupament dels seus fills i filles, 
així com per acompanyar-les i orientar-les 
per tal que aquests puguin participar en la 
comunitat en igualtat d’oportunitats. 

SERVEI D’ASSESSORAMENT I CONSULTES

536 Consultes ateses

› Assessorem les persones amb discapacitat física i 
les seves famílies, així com a diferents organitzacions 
i institucions per a la cerca de recursos i suports per 
facilitar la inclusió a la societat i l’autonomia personal. 
El 2021 hem atès 396 consultes. 
› Assessorem i acompanyem les persones amb 
discapacitat física i/o orgànica i/o els seus familiars 
en casos de discriminació i vulneració de drets. 
El 2021 hem atès 140 consultes. 
› Oferim un servei on line d’assessorament als 
professionals de Serveis Socials dels ajuntaments 
de la demarcació de Barcelona en conveni amb la 
Diputació de Barcelona. 
El 2021 hem atès 62 consultes. 
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Al servei de les Persones



SERVEI D’INCLUSIÓ LABORAL

1.516 Persones ateses › 705 dones / 811 homes

280 Persones inserides › 119 dones / 161 homes

421 Contractes laborals › 180 dones / 241 homes

278 en empresa ordinària › 120 dones / 158 homes

143 a CET › 60 dones / 83 homes

Des del SIL acompanyem la persona amb discapacitat 
física i/o orgànica que busca feina, assessorant-la i 
capacitant-la, i intercedim amb les empreses per tal 
d’afavorir la seva inclusió laboral, preferentment en 
el mercat ordinari. Comptem amb set punts d’atenció 
repartits per la província de Barcelona i Tarragona. 
Les entitats federades ASPID Lleida i Grup Mifas donen 
l’atenció en terres lleidatanes i gironines. 
A la ciutat de Barcelona treballem en xarxa amb altres 
entitats dins la Xarxa per la Inclusió Laboral, promoguda 
en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona 
inclusiva.
També col·laborem amb la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) per promoure la perspectiva de la discapacitat i la 
de gènere entre les organitzacions de l’ESS. 

SERVEI D’AUXILIAR DE VESTIDOR

22 Persones usuàries 
› 11 dones / 11 homes

Col·laborem amb l’Institut Barcelona Esports 
(IBE) en la gestió del Servei d’auxiliar de 
vestidor, que els centres esportius municipals 
ofereixen gratuïtament a les persones amb 
discapacitat per facilitar-los la pràctica d’esport. 

Al servei de les Persones
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DRET A L’ ASSISTÈNCIA PERSONAL

El 2021 hem seguit reivindicant el dret a 
l’assistència personal per tal que aquest suport es 
pugui generalitzar. Ho hem fet en l’àmbit estatal, 
reclamant la regulació de la formació de la 
figura de l’assistent personal i reivindicant 
que la formació requerida sigui la que defensem 
les entitats: una formació d’unes 50 hores, i 
formació a través de la pròpia persona usuària. 
Ens hem emparat en la investigació que vam 
publicar el 2020 La formació de l’assistent 
personal, de la qual hem dut a terme actes 
públics. 
Pel que fa a l’àmbit autonòmic català, hem seguit 
reclamant l’aprovació del decret que ha de regular 
l’assistència personal. 
A nivell local, hem seguit participant al grup de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Model 
municipal del SAP, on hem seguit treballant per la 
definició, implementació i millora del servei. 
També hem col·laborat amb entitats i la Síndica 
de greuges de Terrassa per impulsar un servei 
d’assistència personal municipal a aquesta 
localitat.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA PERSONAL

74 Persones usuàries 
› 31 dones / 42 homes

Col·laborem amb la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona en la prestació 
del servei d’assistència personal, i també el 
prestem de manera privada. 
Aquest suport té per objecte facilitar a les 
persones el desenvolupament del seu projecte 
vital amb la màxima autonomia. 
Al llarg del 2021 hem prestat un total de 
121.245 hores d’assistència personal, amb 
la participació d’uns 211 assistents personals. 

Al servei de les Persones



INGRESSOS
877.882,97 €

DESPESES

865.162,40 €
RESULTAT
12.720,57 €

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES

› Suport a les entitats federades, defensa i suport dels drets 
de les persones amb discapacitat i les seves famílies 
i manteniment estructura  

› Tramitació i Gestió, per a les entitats federades, de la 
convocatòria del 0,7% de l’IRPF i Plan de Prioridades ONCE
› 50 Aniversari

› Altres projectes

72 %

13 %

13 %

2 %

71 %

15 %

6 %

8 %

› Generalitat de Catalunya      

› Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social  

› Ajuntaments

› Diputació de Barcelona

Procedència dels ingressos

Tipologia de la despesa

6,1%
Prestació 

de serveis

Quotes 2,9%
Privats 9,7% 
Altres 0,46%   80,8% Públics 

21%
Manteniment i 

gestió de l’entitat  

79%
Recursos 
Humans  

Informe econòmic      RESULTAT EXERCICI 2021
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INGRESSOS
3.116.190,67 €

DESPESES

3.091.789,63 €
RESULTAT
24.401,04 €

› Projecte Assistent Personal i Vida Independent

› Projecte Serveis Inserció Laboral

› Projecte d’Accessibilitat
› Altres projectes 

72 %

24 %

2 %

2 %

55 %

44 %

1 %

› Generalitat de Catalunya

› Ajuntament de Barcelona  

› Altres Ajuntaments

Procedència dels ingressos

Tipologia de la despesa

7%
Manteniment i 

gestió de l’entitat

93%  
Recursos 
Humans  

Informe econòmic      RESULTAT EXERCICI 2021

Privats 8% 

2%
Prestació 

de serveis   

90% Públics 

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES
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Col·laboradors
Memòria 2021

Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat

  facebook.com/ecomdiscapacitat
 @entitatecom
  youtube.com/entitatecomdiscapacitat

Juntes pels

nostres
drets

Creu de Sant Jordi 2011Gràcies pel vostre suport  
Si vols col·laborar amb nosaltres, entra a www.ecom.cat/implica-t

GOVERN CENTRAL

AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

ENTITATS PRIVADES

GENERALITAT DE CATALUNYA / DIPUTACIONS

mailto:ecom%40ecom.cat?subject=
https://www.facebook.com/ecomdiscapacitat
https://youtube.com/entitatecomdiscapacitat
https://www.ecom.cat
https://www.ecom.cat/implica-t
https://salutweb.gencat.cat/ca/inici
https://www.esplugues.cat/
https://www.castelldefels.org/ca/
https://www.elprat.cat/
https://www.santboi.cat
https://www.barcelona.cat/ca/
https://www.predif.org/
https://fundaciotallers.org/ca/
https://www.wapsi.org/
https://www.incorpora.org/ca/
https://fundaciononce.es/ca
https://www.caixabank.cat/
https://fundacionlacaixa.org/ca/
https://empresa.gencat.cat/ca/inici/
http://www.icf.cat/ca/inici
https://www.diba.cat/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/inici
https://www.sanidad.gob.es/ca/
https://www.sanidad.gob.es/ca/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/

