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Les entitats socials reclamen al nou Govern que
prioritzi els pagaments a les entitats i l’atenció als més
vulnerables



Malgrat l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic, la
Generalitat de Catalunya no està fent front al deute acumulat
amb les entitats socials.



Les Administracions deuen 640 M d’€ al Tercer Sector Social,
dels quals 435 M d’€ corresponen a la Generalitat de Catalunya.



El Departament de Benestar Social i Família va confirmar
divendres passat a les entitats del Tercer Sector Social que no
pagarà els 70 M d’€ corresponents a l’impagament del mes de
juliol de 2012 pels serveis socials concertats.



El 90% de les entitats manifesten haver hagut d’endarrerir el
pagament de nòmines als seus professionals i el 51% ha hagut
de fer ajustament en les plantilles.



Les organitzacions socials catalanes reclamen urgentment al
futur Govern un pla de retorn del deute, la mediació amb les
entitats financeres i el compromís que les noves retallades no
afectin les famílies i col.lectius socials més vulnerables.

Sobre el deute


En data 1 d’octubre de 2012, el deute de les administracions públiques als sector no
lucratiu de serveis d¡atenció a les persones de Catalunya ascendeix a prop de 640
milions d’euros, dels quals 590 M corresponen al conjunt d’Administracions
Públiques catalanes.



Dels 590 M d’€, el 74% correspon a la Generalitat de Catalunya (435 M €) i el 26%
correspon a les Administracions locals catalanes (155 M d’€).



Aquestes xifres són una projecció al conjunt del Tercer Sector Social a partir de la
recollida de dades d’una mostra de 155 entitats que suporten un deute de
75.240.369,88 €.



Analitzant les dades recollides sobre el deute de la Generalitat de Catalunya segons
tipologia de finançament, el 29% correspon a subvencions, el 28% a concerts, el
22% a contractes, el 20% a convenis i un 1% a altres fórmules.



Segons departaments de la Generalitat, la distribució del deute correspon al 65% al
Departament de Benestar Social i Família, l’11% al Departament d’Empresa i
Ocupació, el 10% al Departament de Salut, el 6% al Departament d’Educació i un
2% al Departament de Justícia. Destaca el deute vinculat al Departament de
Benestar Social i Família però no és exclusiu: cal tenir en compte que el sector no
lucratiu de serveis d’atenció a les persones desenvolupa una acció transversal i
multidisciplinària i per tant, hi ha una part del deute que correspon a altres
Departaments.



Segons les dades projectades, el deute del Departament de Benestar Social i Família
ascendiria a 280 M €, dins dels quals hi ha el pagament pendent del mes de juliol de
2012 als serveis socials concertats. Les factures pendents d’abonar del mes de juliol
encara no s’han fet efectives. El Departament de Benestar Social i Família va
confirmar divendres passat a les entitats del Tercer Sector Social que no pagarà els
70 M d’€ corresponents a l’impagament del mes de juliol de 2012 pels serveis
socials concertats.



Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha
disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara
continua essent molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del Fons de
Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes més importants.



Malgrat les xifres, un 95% de les organitzacions socials no ha fet ús del seu dret a
sollicitar interessos de demora a l’Administració en motiu del deute.

Sobre l’impacte del deute en les entitats i en les persones


Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per
poder seguir atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el
deute acumulat i persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en
el funcionament de les entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la
sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en l’ocupació i, en conseqüència, la
qualitat de l’atenció als collectius més vulnerables de la nostra societat.



Durant l’any 2012, el 90% de les entitats manifesten haver hagut d’endarrerir el
pagament de nòmines als seus professionals a causa de les dificultats de tresoreria.



A més, el 51% de les entitats manifesta haver hagut de fer ajustaments en les
seves plantilles durant l’any 2012. Destaca que un 20% ha hagut de dur a terme
acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures, com per exemple la no
substitució baixes o jubilacions, la reducció pactada de salaris, reajustaments
horaris, la no renovació de contractes temporals o la reducció de ràtios en casos en
què se superaven les exigències legals, entre d’altres.



Aquest any 2012 un 8% de les entitats no ha pogut fer front a les obligacions de
pagament amb la Seguretat Social, i un 14% ha sollicitat ajornaments a l’Agència
Tributària.



Aquestes dades evidencien també les creixents dificultats d’accés de les
organitzacions socials a les línies de finançament bancari. Si bé fa uns anys el fet de
treballar amb l’Administració Pública era una garantia davant les entitats financeres,
el context de crisi i d’incertesa en què està immers el país ha fet que això ja no sigui
així. Mostra d’això és que un 24% de les entitats socials que han necessitat iniciar o
renovar línies de crèdit aquest 2012 no ha pogut fer-ho.

Peticions del sector
Malgrat que el sector té la vocació i el ferm compromís de seguir oferint serveis de
qualitat al 1,7 M de ciutadans que atén, en base a l’esforç d’organitzacions i de
professionals, aquesta situació no és sostenible en el temps.
Més enllà de les conseqüents dificultats en la gestió dels projectes i serveis, el context
d’incertesa que estem vivint actualment està debilitant el sector ja que, mentre estem
preocupats per si es cobra a finals de mes o per obtenir línies de finançament per fer
front al deute de les Administracions públiques, no estem fent una reflexió profunda i
estratègica sobre el futur del sector, sobre la millora contínua de la qualitat de l’atenció
als usuaris o sobre com fer sostenible un sistema de serveis socials que estem veient
trontollar dia rere dia.
S’està posant en perill drets socials bàsics de la ciutadania així com el model de
collaboració público-privada que hem vingut construint amb bons resultats fins al
moment.
Davant d’això, com a sector d’activitat clau per a la cohesió social del país, demanem al
nou Govern de Catalunya:


L’articulació, amb caràcter urgent, d’un pla de retorn del deute contret amb
les entitats del Tercer Sector Social, tant pel què fa a subvencions,
concerts, contractes i convenis.



El compromís del Govern per mediar amb les entitats financeres per tal que
facilitin l’accés a línies de crèdit que permetin fer front a la situació.



Voluntat política per teixir un pacte de país que garanteixi que noves
retallades o dificultats de tresoreria no afectin l’atenció a les famílies i els
col.lectius més vulnerables que estan patint amb més intensitat l’impacte
de la crisi econòmica.

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb:

Rai Barba (Taula Tercer Sector )

Laia Grabulosa (Confederació)

93.310.57.07

93.268.85.60

678.524.650

682.48.77.24

comunicacio@tercersector.cat

info@laconfederacio.org

