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Presentació als mitjans de comunicació 

 

EL TERCER SECTOR SOCIAL NO ACCEPTA LA CONGELACIÓ DEL FINANÇAMENT DELS  

SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I INSTA AL 

GOVERN A COMPLIR AMB ELS COMPROMISOS ADQUIRITS AMB EL SECTOR SOCIAL  

 

 El pressupost 2022 de la Generalitat de Catalunya consolida l’infrafinançament 

crònic d’un sector ofegat des de fa 12 anys i congela els preus públics d’uns serveis 

essencials per a la ciutadania. 

 Els compromisos de reconeixement del sector Social com a pilar de l’Estat del 

Benestar, al costat de Salut i Educació, no es veuen reflectits en els comptes 

aprovats. 

 Per aquest any 2022, La Confederació quantifica en 180 milions d’euros els 

increments necessaris per la millora de les condicions de la prestació del conjunt 

de serveis d’atenció a les persones de caràcter social, una xifra que representa el 

0.4% del pressupost total de la Generalitat. 

 El Tercer Sector Social reclama un pla plurianual de millora del finançament que 

permeti trencar el greuge comparatiu amb la funció pública i avançar cap a 

l’equiparació de les condicions laborals dels 100.400 professionals del sector; una 

diferència que actualment se situa al voltant del 32%.  

 La Confederació denuncia l’incompliment reiterat dels compromisos adquirits 

amb el Tercer Sector Social per part del Govern i del  Parlament de Catalunya. 

 

Barcelona, 3 de març de 2022 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya denuncia la congelació 

del finançament dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i insta al Govern 

de la Generalitat de Catalunya a fer efectius els compromisos adquirits amb el sector per 

revertir l’infrafinançament crònic que pateix des de fa més de 12 anys.  

EL PRESSUPOST 2022 DE LA GENERALITAT CONSOLIDA L’INFRAFINANÇAMENT CRÒNIC  

Una vegada més, i tal com ja va fer públic el mateix dia que es van aprovar en seu 

parlamentària els pressupostos per a l’any 2022, el Tercer Sector Social català alerta que els 

comptes de la Generalitat de Catalunya, persisteixen en la manca de reconeixement cap a un 

sector social que sempre - i ara més que mai - ha demostrat ser essencial per sostenir les 

situacions de màxima vulnerabilitat d’una creixent part de la ciutadania.  

La Confederació afirma que les partides contemplades en termes de millora del 

finançament dels serveis no són en cap cas expansives, només garanteixen el manteniment 

de les tarifes, preus i dotacions pressupostàries actuals i, segons les dades analitzades per un 

https://laconfederacio.org/document/el-tercer-sector-social-valora-els-pressupostos-2022-del-govern-de-la-generalitat/?wpdmdl=14625&refresh=620291c9604951644335561
https://laconfederacio.org/document/el-tercer-sector-social-valora-els-pressupostos-2022-del-govern-de-la-generalitat/?wpdmdl=14625&refresh=620291c9604951644335561
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informe independent, no són consolidables en anys posteriors, fet que preocupa enormement 

al sector. 

Per concretar, es confirma que, d’entrada, els pressupostos del 2022 de la Generalitat de 

Catalunya no preveuen cap millora en el finançament dels serveis d’atenció a la gent 

gran, dels serveis de salut mental, dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat, 

dels centres d’atenció precoç, dels serveis d’acció social amb infants, joves, famílies i 

d’altres col·lectius en situació de risc, dels serveis d’inserció laboral, dels serveis d’atenció 

domiciliària, dels serveis d’execució penal, o dels serveis de lleure educatiu, entre molts 

d’altres.  

“El sistema de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social ve 

patint un infrafinançament crònic des de fa més de 12 anys i els compromisos 

de reconeixement del Sector Social com a pilar de l’Estat del Benestar, al 

costat de Salut i Educació, no es veuen reflectits en els comptes aprovats. No 

ho podem acceptar.”  

Joan Segarra, President de La Confederació 

 

 

Com a organització representativa del Tercer Sector Social, La Confederació argumenta que la 

millora del finançament ha d’anar no només a l’ampliació la cobertura del sistema -

absolutament necessària per pal·liar les necessitats socials de la ciutadania, especialment la 

més vulnerable- sinó que també ha d’anar a millorar les condicions com es desenvolupen 

aquests serveis en termes de qualitat, sostenibilitat i condicions de treball dels 100.400 

professionals que hi treballen. Una millora que en última instància reverteix en la qualitat de 

servei i en les persones ateses.  

REIVINDICACIONS NO ESCOLTADES 

Ni el Govern ni el Parlament va escoltar les reivindicacions del sector. Les demandes que no van 

ser recollides en el tràmit d’aprovació dels pressupostos - que es poden veure detallades en 

aquest enllaç - se centraven, fonamentalment, en l’aprovació d’un pla pluriennal i 

interdepartamental per assolir progressivament l’equiparació de costos entre els serveis 

d’atenció a les persones de gestió pública directa i els de gestió indirecta o concertada, 

https://laconfederacio.org/?wpdmdl=14586&ind=1640190862115
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incloses les condicions salarials i laborals de les professionals, i en la concreció – ja en els 

pressupostos de l’any 2022 – d’un increment de les dotacions pressupostàries destinades 

a la millora del finançament del conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter 

social. L’entitat estima que aquesta demanda per a l’any 2022 representa al voltant de 

180 milions d’euros, una xifra que representa el 0,4% del pressupost de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

 “Som plenament conscients que amb un any no es podrà revertir l’acumulat 

de l’infrafinançament, però ara era el moment de demostrar amb fets les 

paraules boniques cap al sector, era el moment de fer un gest decidit i no 

l’hem vist” 

Joan Segarra, President de La Confederació 

La Confederació recorda que del què s’està parlant és de serveis de responsabilitat pública i, 

per tant, és responsabilitat de l’administració dotar els serveis del pressupost necessari – 

independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció, gestió 

delegada) - per assegurar unes condicions òptimes que permetin assolir la qualitat de 

l’atenció desitjada, la necessària sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions 

laborals de les professionals. I tot això sense oblidar el context econòmic i l’impacte del 

creixement de l’IPC, que hauria també de veure’s recollit en l’actualització dels preus públics 

dels serveis. 

Les demandes per a l’any 2022, venen d’un greuge històric que ve patint el sector social 

des de fa 12 anys: un infrafinançament crònic arrossegat des de les retallades dels anys 

2010 i 2012 que no s’han recuperat. Mentrestant, cal tenir en compte que entre els anys 

2009 i 2021 l’IPC ha incrementat un 17,5%. 
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NECESSÀRIA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DE LES PROFESSIONALS I 

EQUIPARACIÓ AMB LA FUNCIÓ PÚBLICA 

La patronal del Tercer Sector Social alerta també que una de les principals conseqüències 

d’aquesta congelació del finançament és la impossibilitat d’avançar en la millora de les 

condicions salarials i laborals de les 100.400 persones que treballen al sector arreu de 

Catalunya.  

Com a organització empresarial que participa en les meses de negociació de vuit convenis 

col·lectius d’aplicació en el sector social (veure relació de convenis col·lectius) La Confederació 

afirma que sense la millora dels preus públics dels serveis, és inviable negociar les 

millores desitjades pels professionals del sector i que legítimament reclamen les 

organitzacions sindicals representatives.  

“El què volem és millorar les condicions dels nostres professionals, però és 

evident que estem lligats de mans per un finançament públic que no arriba. 

No podem acceptar que el Govern parli de dignificar el treball de cures quan a 

l’hora de la veritat congela els preus dels serveis. Nosaltres entomem la nostra 

responsabilitat, és clar, però l’administració ha d’entomar també la seva.” 

Joan Segarra, President de La Confederació 

De fet, el què reclama La Confederació és trencar definitivament el greuge comparatiu 

amb la funció pública, assolint l’equiparació de les condicions salarials dels professionals. 

Actualment, la diferència se situa al voltant del 32% i això vol dir, per posar un exemple, que 

un educador social que treballa en un centre de protecció a la infància de gestió directa cobra 

un 32% més que un educador social que fa les mateixes funcions en un centre igualment de 

titularitat pública però de gestió indirecta o concertada, a través d’una entitat d’iniciativa social 

sense afany de lucre.  

 

 

 

https://laconfederacio.org/que-fem/serveis/negociacio-colectiva/
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INCOMPLIMENTS DE COMPROMISOS ADQUIRITS AMB EL SECTOR 

La Confederació afirma que aquesta manca d’increments en el finançament dels serveis en 

els pressupostos del 2022, així com la congelació suportada l’any 2021 en la gran majoria 

d’àmbits d’actuació, constitueix un clar incompliment de l’Acord per una Catalunya Social 

signat entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats representatives del 

Tercer Sector Social el 31 de juliol de 2020, així com altres compromisos adquirits en el 

marc del Pla Estratègic de Serveis Socials (2021-2024) aprovat per unanimitat en el 

Parlament de Catalunya o el Pla de millora del sistema d’atenció a infants i joves, i les 

seves famílies, en situació de vulnerabilitat (2021-2024).  

 

 

https://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2020/08/Acord_per_una_Catalunya_Social.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/PESS2021-24/
https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Pla-Millora-Sistema-Atencio-Infants-i-Joves-2021-2024.pdf
https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Pla-Millora-Sistema-Atencio-Infants-i-Joves-2021-2024.pdf
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En representació del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació apel·la als 

compromisos adquirits i denuncia que amb els canvis de Govern els nous responsables 

polítics es desentenguin de la feina feta. Pel sector això és inassumible i més quan el Govern 

actual està format pels mateixos grups polítics que l’anterior legislatura.  

Una vegada més, La Confederació posa de manifest que el Tercer Sector Social del país ha 

demostrat ser l’aliat estratègic de les administracions públiques en la provisió de serveis 

d’atenció a les persones més vulnerables, treballant amb vocació de servei públic i sense afany 

de lucre. 

 “El país no es pot permetre seguir debilitant el teixit social de casa nostra a 

costa de polítiques de contenció i, per tant, cal invertir en l’enfortiment del 

sector social, un sector que sens dubte és estratègic per la recuperació social i 

econòmica de Catalunya.” 

Joan Segarra, President de La Confederació 

 

ALGUNS EXEMPLES DE L’IMPACTE DE LA SITUACIÓ EN ELS DIFERENTS ÀMBITS D’ACTIVITAT 

Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc 

L’àmbit de l’acció social a Catalunya queda regulat en el Conveni col·lectiu de treball de 

Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc i afecta a 20.000 

professionals arreu del país. Professionals que treballen en serveis tant essencials com serveis 

d’atenció a la infància i joventut vulnerable, serveis vinculats a l’atenció a dones que 

pateixen situacions de violència masclista, serveis d’execució penal, serveis 

d’intermediació i acompanyament a la inserció laboral de col·lectius en situació o risc 

d’exclusió social o serveis d’intervenció socioeducativa amb infants, entre molts d’altres. 

Uns serveis que són de titularitat pública en la majoria dels casos i que, per tant, és 

responsabilitat de les administracions públiques garantir-ne la sostenibilitat.  
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Després que l’any 2021 no es produís cap millora en el finançament d’aquesta tipologia de 

serveis, s’ha presentat al Govern una proposta d’increment del 7,3% en els preus, tarifes, 

mòduls o partides pressupostàries corresponents al conjunt de serveis d’acció social, incloent 

aquells que són de competència municipal i independentment de l’instrument de col·laboració 

(concert, contracte, subvenció o gestió delegada).  

Aquesta demanda d’increment per a l’any 2022 forma part d’un pla plurianual de millora del 

finançament - elaborat amb el màxim consens del sector - que ha de permetre, l’any 2025, 

aproximar-se a l’equiparació de condicions salarials dels professionals amb la funció 

pública, un diferencial que en l’actualitat se situa al 32%. Aquest és un compromís expressat 

per part del Govern, escrit en la mesura núm. 131 del pla de millora del sistema d’atenció a 

infants i joves, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat (2021-2024) i que no més serà 

possible amb un increment en les dotacions pressupostàries.  

 

Atenent a la diversitat i transversalitat de l'àmbit funcional del conveni col·lectiu d’acció social 

amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, el sector alerta que no serveixen 

millores de finançament parcials com les que va haver-hi l’any 2020 - només a uns determinats 

serveis de l’àmbit funcional - perquè no són aplicables al conjunt del sector i difícilment es 

poden repercutir en el conveni col·lectiu (que és d’obligat compliment per a tothom).  

L’àmbit d’acció social insta al compliment dels compromisos adquirits i apel·la a la 

responsabilitat dels diferents departaments involucrats en aquesta tipologia de serveis (Drets 

Socials, Igualtat i Feminismes, Justícia, ...) i també del món local, per tots aquells serveis que són 

de competència municipal (recursos d’intervenció socioeducativa, per exemple).  

Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç 

Els àmbits de la discapacitat, la salut mental i l’atenció precoç reclamen a la Conselleria de 

Drets Socials que, com a mínim, es complexin els compromisos de millora del 

finançament que l’anterior equip de Govern va assolir amb el sector pels anys 2019-2022. 

Aquests compromisos s’han incomplert i els anys 2021 i 2022 s’han congelat els preu públics 

dels serveis.  

https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Pla-Millora-Sistema-Atencio-Infants-i-Joves-2021-2024.pdf
https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Pla-Millora-Sistema-Atencio-Infants-i-Joves-2021-2024.pdf
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Gent gran  

En el sector d’atenció a la gent gran, la crisi de la Covid-19 ha evidenciat l’infrafinançament 

estructural que ve patint des de fa anys. La inversió pública en el sistema d’atenció a la 

dependència s’ha centrat en l’ampliació de la cobertura de places – absolutament necessària – 

però aquest creixement no ha anat acompanyat dels recursos econòmics necessaris per revisar 

les condicions de la prestació i fer front l’increment de costos i exigències d’atenció. En bona 

part dels serveis, el dèficit tarifari respecte l’evolució de costos l’han suportat les entitats i els 

professionals.  

Arran de la pandèmia, s’ha demostrat  que el sector d’atenció a la gent gran i el de Salut han de 

treballar de forma inequívocament coordinada i amb accés als mateixos recursos i finançament.  

 

 

Per obtenir més informació, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a 

contactar amb Laura Trabal Svaluto-Ferro | Responsable de Comunicació i Premsa de La 

Confederació | 687 85 70 55 | comunicacio@laconfederacio.org  

 
 

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 

100.400 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  

www.laconfederacio.org  

Dossier de presentació de La Confederació 
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