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La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de
Catalunya reclama un pla de xoc de caràcter urgent per
assegurar la sostenibilitat econòmica del sector
Barcelona, 14 d’abril de 2020. - Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de
Catalunya, des de La Confederació reclamem al Govern de la Generalitat, i al conjunt
de les administracions públiques, un pla de xoc de caràcter urgent de mesures
econòmiques per donar suport als milers d’entitats socials del país que ara més que
mai estan a primera línia al costat de les persones més vulnerables.
En aquests moments de màxima complexitat per lluitar contra la pandèmia de la Covid19, el Tercer Sector Social ha demostrat, una vegada més, capacitat sobrada de donar
resposta a les necessitats socials emergents, adaptant-se a la nova situació, fent costat,
acompanyant i donant suport als col·lectius pels quals treballa. Uns col·lectius que ja de
per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de
suports especialitzats per no quedar-se enrere, i dels que, malauradament, preveiem
un fort increment post Covid-19.
Som prop de 3.000 organitzacions sense afany de lucre –associacions, cooperatives
d’iniciativa social i fundacions– que desenvolupem i gestionem serveis d’atenció a les
persones. Som 97.000 professionals, de les quals un 75% som dones. Pel que fa als àmbits
d’actuació principalment treballem amb infants i joves (23%), amb persones amb
discapacitat (22%), amb gent gran (12%), famílies en situació de vulnerabilitat (11%),
trastorns de salut mental (11%), persones en risc de pobresa (11%) i persones migrades
(9%). Anualment les entitats socials atenem a més d’un milió i mig de persones a
Catalunya.
Som un sector majoritàriament de PIMES (89% de les entitats socials del país tenen
menys de 250 persones contractades) i com a tal, estem patint l’impacte de la crisi
sanitària, social i econòmica en primera persona, i en totes les seves dimensions.
Des de La Confederació alertem, una vegada més, que aquesta crisi ha agafat al sector
“baix de defenses”, després d’una dècada de retallades i d’infrafinançament crònic.
Aquests dies hem sentit a diversos membres del Govern reconèixer mancances en el
sistema de serveis socials; unes mancances que al Tercer Sector Social veníem denunciant
públicament des de fa temps, sense obtenir una resposta política clara al respecte. Tal i
com recorda Joan Segarra, president de La Confederació: “Just ara fa un any, al març del
2019, a La Confederació del Tercer Sector Social quantificàvem en 600 milions d’euros
la dotació pressupostària necessària per recuperar la dècada perduda en matèria de
tarifes dels serveis públics. Una recuperació imprescindible per assegurar la qualitat de
l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les
professionals”.

El passat 10 de març de 2020 el Govern ens va confirmar que els nous pressupostos
contemplaven una dotació de 35 milions d’euros per increment de tarifes a repartir entre
l’àmbit de la gent gran, discapacitat, salut mental, atenció precoç i infància. Per tant, uns
pressupostos absolutament necessaris, però altament insuficients, i que
consoliden el sector social com a “germà pobre” de l’Estat del Benestar.
Tot i així, i davant d’aquesta pandèmia, des del Tercer Sector Social estem jugant un rol
fonamental en els serveis públics d’atenció a les persones del nostre país, treballant més
enllà de les nostres possibilitats en unes condicions extremadament dures per
professionals i entitats. Per tant, exigim un reconeixement a la tasca desenvolupada
pels milers d’entitats socials i professionals que, al costat de les administracions, i
sempre amb vocació de servei públic, estan al peu del canó per no deixar ningú
enrere. Un reconeixement que, entre d’altres qüestions, ha de passar necessàriament
per un pla de xoc de mesures econòmiques específiques per pal·liar els efectes de la
pandèmia, sens dubte sanitària, però també social i econòmica, de la Covid-19. Un pla
que haurà de ser evidentment complementari al pla d’emergència social que el sector
demanava al Govern la passada setmana per pal·liar els efectes de la pandèmia en les
persones amb major situació de vulnerabilitat.
Estem estudiant l’impacte econòmic i organitzatiu de la crisi en el Tercer Sector
Social de Catalunya però a curt termini, cal el ferm compromís del conjunt de les
administracions públiques (estatal, autonòmica i local) per garantir la sostenibilitat
econòmica del sector.
Per tant, des de La Confederació instem a les administracions públiques a:


Activar immediatament línies d’ajuts directes i específics per cobrir els
perjudicis econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19.



Facilitar la liquiditat de les entitats socials, no en base a l’endeutament amb
els bancs, sinó a partir del pagament immediat de factures i subvencions
pendents.



Reduir el termini de pagament de factures de serveis a 30 dies, i no a 60, tal
com estableix la llei contra la morositat.



Apel·lar a tots els òrgans de contractació a no suspendre els contractes de
serveis d’atenció a les persones, mantenint l’activitat i fomentant vies
alternatives d’acompanyament i suport als col·lectius.



Blindar els serveis d’atenció a les persones de les retallades de fons
provinents de l’Estat.



Incrementar la dotació econòmica dirigida a serveis socials i d’atenció a les
persones en els pressupostos 2020 de la Generalitat de Catalunya, establint
noves prioritats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a
contactar amb:
Laura Trabal Svaluto-Ferro
Responsable de Comunicació La Confederació
T - 687 85 70 55
La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats
no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis
d’atenció a les persones al nostre país. Agrupa a organitzacions que, d’una voluntat expressa
no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure
educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l'educació infantil, la intervenció social amb
infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la
discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

