ANUARI ESPECIAL COVID-19. IMPACTE ECONÒMIC, LABORAL I ORGANITZATIU AL TERCER
SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
EL TERCER SECTOR DEMANA SUPORT AL GOVERN PER FER FRONT A LA CRISI SOCIAL DE LA
COVID-19
L’IMPACTE ECONÒMIC, LABORAL I ORGANITZATIU DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 A LES
ENTITATS SOCIALS DEL PAÍS FA PALÈS QUE LES MESURES DE SUPORT AL SECTOR PER PART
DEL NOU GOVERN HAN DE SER URGENTS I EFECTIVES


L’Anuari especial Covid-19 analitza l’impacte econòmic, laboral i organitzatiu
de la COVID-19 al Tercer Sector Social, que es va saber reinventar per continuar
atenent des de la primera línia de la pandèmia a centenars de milers de
persones vulnerables a tot el país.



La Confederació apel·la al nou Govern a enfortir els serveis d’atenció a les
persones i a impulsar mesures de suport al Tercer Sector Social.

Barcelona, 3 de juny de 2021
La Confederació presenta l’Anuari especial Covid-19 – amb dades del 2020 - per recordar
l’impacte econòmic, laboral i organitzatiu de la pandèmia a les entitats socials del país, i tenir així
una fotografia el més exacte possible de com estava el sector ara fa just un any, en els moments
més durs de la pandèmia.
PRINCIPALS DADES DE L’ANUARI ESPECIAL COVID-19
1.

S’estronca la tendència de creixement sostingut de l’ocupació al sector
La tendència de creixement progressiu de l’ocupació en el Tercer Sector Social de
Catalunya – amb 98.500 persones contractades el 2019, el 78,4% dones - s’ha vist alterada
per la pandèmia de la Covid-19. Si comparem les dades de contractació del mes d’abril
de 2020 respecte al mateix període de 2019, els resultats apunten a una pèrdua
d’ocupació de gairebé el 10%.

2.

Situació dels equips professionals en el moment crític de la pandèmia
En el moment més crític de la primera onada de la pandèmia (abril de 2020) l’estat de
situació dels equips professionals de les entitats del Tercer Sector Social era la següent:


El 31,5% seguia realitzant atenció directa presencial



El 22,8% del personal estava afectat per un ERTO
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El 20,1% teletreballava, sigui parcialment o al llarg de tota la jornada laboral,
realitzant tasques d’atenció directa a col·lectius o altres tasques de caràcter més
administratiu.



El 14,4% estava en situació de baixa laboral

Destaca la dada comparativa del nombre de baixes laborals el mes d’abril de 2020
respecte al mateix període de l’any 2019, amb un increment del 127,9%. Aquesta situació
i la necessitat de reforçar els equips de treball per atendre la complexitat del moment va
suposar un sobreesforç molt gran pel sector, en termes de sobrecostos i capacitat de
gestió.
3.

Mesures laborals per fer front a l’impacte de la Covid-19
Pel què fa a les mesures laborals aplicades per poder fer front a la situació de pandèmia,
es destaca la capacitat d’adaptació organitzativa de les entitats, essent les més utilitzades:


Implantació del teletreball (83,5%)



Mobilitat interna per tal de reforçar equips d’atenció directa i evitar ERTO i
acomiadaments (31%)


4.

Només 4,7% d’acomiadaments.

Impuls de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
Si bé és cert que la implantació del teletreball es va fer de manera precipitada per
l’emergència de la situació pandèmica, ja de bon principi les entitats van ser capaces de
plantejar mesures de conciliació entre la vida laboral i la familiar:


88,9% van fer ús de la flexibilització horària de les jornades laborals, permetent
una millor adaptació a les necessitats de cada professional.



13,8% va reduir les jornades laborals mantenint el salari



7,8% van aplicar altres mesures de conciliació, com per exemple la creació d’una
bossa d’hores a recuperar en els mesos posteriors.

5.

Impacte dels ERTO en el Tercer Sector Social
El 92,3% dels ERTO aplicats al Tercer Sector Social han estat vinculats a causes de força
major, provocats per l’obligació de tancament de l’activitat en motiu de les mesures
dictades per les autoritats per la contenció de la pandèmia.
El 50,7% dels ERTO corresponen als àmbits de d’actuació d’atenció a la discapacitat
intel·lectual i el lleure educatiu i sociocultural.
El principal motiu dels ERTO va ser el tancament de serveis i centres (48,4%), i la majoria
en la modalitat de suspensió del contracte de treball (81,3%) i de forma menys habitual,
de reducció de la jornada laboral (68,7%).
Els ERTO van afectar principalment als equips d’atenció directa (77,0%) i en menor grau,
també als equips tècnics d’estructura (59,8%), al personal administratiu (60,4%), als
comandaments intermedis (53,3%) i al personal de direcció i gerència (50,0%).
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Destaca que el 40,3% de les entitats va complementar la prestació per desocupació a tot
el personal afectat per l’ERTO.
6.

Impacte econòmic al Tercer Sector Social arran de la COVID-19
Tal com ja es va anticipar el passat mes de novembre de 2020, la pandèmia ha tingut
també un gran impacte econòmic en el Tercer Sector Social. En destaquem les següents
dades:


Al juny del 2020 un 43,4% de les entitats auguraven tancar l’exercici 2020 amb
pèrdues econòmiques. Abans de l’estiu des de La Confederació confirmarem –
a través d’una nova recollida de dades – si un cop tancats els comptes de l’any
2020 aquesta previsió s’ha convertit amb una realitat.



El sobrecostos causats per la pandèmia ascendien a 84 milions d’€. Aquests
sobrecostos es divideixen en dues grans partides: la compra d’EPI’s, que va
ascendir a 46 milions d’€ (un 55,1% del sobrecost total) i la contractació de
personal de reforç, valorada en 24M € (un 28,7% del sobrecost total).



La pèrdua d’ingressos provocada pel tancament d’activitats, places buides no
ocupades o suspensió de contractes, entre d’altres, va ascendir a 593 milions
d’€.



Pel què fa a les suspensions de contractes per part de les administracions
públiques, cal destacar que són els ens locals (ajuntament i consells comarcals)
els que més contractes van suspendre en plena pandèmia: un 89,5% dels
contractes suspesos parcialment i el 69,6% dels suspesos totalment.



Un 65,8% de les entitats socials van percebre alteracions en el pagament de les
factures per part de les administracions públiques, bàsicament un augment dels
terminis de pagament.

7.

Mesures prioritàries per superar l’impacte segons les entitats
Les mesures que les entitats consideren més prioritàries per fer front a l’impacte de la
Covid-19 són amb un 69,4% la promoció d’ajuts directes i específics per compensar els
sobrecostos i les pèrdues econòmiques; i amb un 67,6% la necessitat d’incrementar les
dotacions pressupostàries de les polítiques públiques destinades als serveis socials i
d’atenció a les persones.

Ahir, 2 de juny, La Confederació va celebrar la seva Assemblea General Ordinària i va
refermar l’apel·lació al nou Govern a abordar de forma urgent les necessitats del sector. En
paraules de Joan Segarra, president de La Confederació: “Ara més que mai cal un Tercer

Sector Social fort, amb capacitat per atendre en condicions l’emergència social que el país
té per endavant.”.
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Entre les demandes que fa La Confederació, com a organització representativa del Tercer
Sector Social, destaquen:
1.

Desplegament d’una Legislatura Social per poder fer front a l’impacte social i econòmic
produït arran de la pandèmia.

2.

Reconeixement del sector Social com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar, al costat de
Salut i Educació. És imprescindible superar els dèficits econòmics i estructurals que el sector
ve suportant en els darrers anys.

3.

Aprovació urgent d’uns nous pressupostos.

4.

Desenvolupament del triple marc legislatiu de reconeixement i suport al Tercer Sector Social:


La Llei d’Economia Social i Solidària que posi en valor altres models de fer
economia i de fer empresa, amb una economia centrada en les persones i amb
el màxim retorn social.



La Llei d’Acció Concertada que asseguri el sense afany de lucre en la gestió de
serveis públics d’atenció a les persones.



La Llei del Tercer Sector Social que reconegui el rol del Tercer Sector Social en
la defensa dels drets socials de la ciutadania i com a aliat estratègic de les
administracions públiques a l’hora de donar resposta a les necessitats socials
de les persones.

Consulteu l’informe complet Anuari Especial Covid-19 AQUÍ
L’Anuari Especial Covid-19 compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, Tercer
Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies), i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector en l’execució tècnica del
projecte.
Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, contacteu amb:
Laura Trabal Svaluto-Ferro
Responsable de Comunicació i Premsa de 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. En el seu conjunt agrupa prop de
1.200 organitzacions i 98.500 professionals que, des 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 0-3, 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.
Més informació a: www.laconfederacio.org
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