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L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social 
de Catalunya és una iniciativa impulsada l’any 
2014 per La Confederació amb el suport de la 
Direcció General d'Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
(Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – Generalitat de Catalunya); i la 
col.laboració de l’Observatori del Tercer Sector. 



Objectiu 

Conèixer - de forma àgil, sistemàtica i periòdica - 
l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el 
sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a 
les persones. 

2a Edició - 2016 

Consolidació de la iniciativa. 

Cap a la consecució d’una sèrie de dades que 
permeti veure l’evolució i tendències de 
l’ocupació. 



Enfocada en l’ocupació 

Volum d’ocupació 

Percepció de recuperació econòmica i impacte en l’ocupació 

Contractació directa i indirecta   

Perfil de les persones contractades 

Estabilitat laboral: rotació i tipologia de contractació 

Tipologia de jornada contractada   

Convenis col·lectius   

Retribucions  

Ràtio d’equitat salarial 

Absentisme laboral 

Expectatives i reptes de futur 

... 



Novetats 2016 

Anàlisi per variables que incideixen directament en 
l’ocupació que genera el sector. 

Volum pressupostari 

Àmbit d’actuació 

Igualment, s’ha aprofundit en la mirada de gènere. 



Per què seveix? 

Coneixement de l’estat i l’evolució de l’ocupació 
del sector. 

Visibilització i reconeixement del Tercer Sector 
Social com a sector generador d’ocupació. 

Eina de treball, anàlisi i reflexió pel propi sector i 
agents relacionats. 

Millora contínua de l’ocupació. 



Col.laboració de l’Observatori del 
Tercer Sector 

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social 
de Catalunya compta amb la col.laboració de 
l’Observatori del Tercer Sector, un centre de 
recerca especialitzat en la generació de 
coneixement sobre el Tercer Sector. 











1. Evolució de l’ocupació 



1. Evolució de l’ocupació 

+5%	  





2. Crisi i recuperació econòmica 

1	  de	  cada	  5	  



2. Crisi i recuperació econòmica 

1	  de	  cada	  10	  



2. Crisi i recuperació econòmica 

Aprox	  
1	  de	  cada	  50	  



1	  de	  cada	  10	  



Aprox	  
1	  de	  cada	  60	  



3. Contractació directa 



Al marge d’obligacions legals, en el Tercer Sector Social hi ha una 
major contractació de persones amb discapacitat. 



4. Contractació indirecta 

El Tercer Sector Social promou l’Economia 
Social a través de l’externalització de serveis 



Els tipus de serveis externalitzats mostren com les entitats del Tercer 
Sector Social centren els esforços en allò que els és propi, l’atenció a 
les persones. 



5. Perfil de les persones contractades 



El Tercer Sector Social: persones al servei de persones: un 75% de 
les persones ocupades treballen com a tècnics/es d’atenció directa. 



Les dones, el motor del Tercer Sector Social de Catalunya 



Les dones predominen en tots els grups professionals però la seva 
presència es redueix lleument a mesura que es puja en l’escala de 
responsabilitat. 



6. Estabilitat laboral 



L’àmbit d’actuació incideix en l’estabilitat laboral: tipus de 
finançament, model de concertació, estabilitat dels contractes, etc. 





Les dones gaudeixen en major mesura de contractació indefinida. 





7. Jornada contractada 





La contractació a temps parcial és més freqüent entre les dones, tant 
en el Tercer Sector Social com en el conjunt del mercat laboral. 



8. Convenis col·lectius 

En el Tercer Sector Social s’apliquen 38 convenis col·lectius diferents: 
compromís i esforç per avançar en la regulació del marc de relacions 
laborals. 



9. Retribucions 

La franja salarial on s’ubica un major nombre de persones 
contractades al Tercer Sector Social és la de 13-24.000 € anuals. 











En el Tercer Sector Social la diferència entre la mitjana salarial 
d’homes i dones poc significativa (2%) en comparació a la mateixa 
dada relativa al mercat laboral català (24%). 



Mentre en càrrecs tècnics i d’administració no s’observen diferències 
significatives entre homes i dones, en els càrrecs de major 
responsabilitat s’apunta que els homes cobren lleugerament més. 



10. Ratio d’equitat 

La ràtio d’equitat al Tercer Sector Social és significativament plana i 
ajustada, en coherència amb una determinada manera d’actuar i uns 
valors propis 



La ràtio d’equitat s’incrementa a mesura que augmenta el volum 
pressupostari de les organitzacions, arribant fins a 1:4,7 en les que 
gestionen més de 10 milions d’euros anuals. 



S’aprecien lleugeres diferències en la ràtio d’equitat segons forma 
jurídica, i només les fundacions es troben per sobre la mitjana. 



10. Absentisme laboral 

Es manté la taxa d’absentisme laboral en el Tercer Sector Social, 
respecte el 2014, situant-se en un 4,3%. 



11. Expectatives de futur 

1	  de	  cada	  2	  

+5%	  

-‐2%	  



12. Reptes de futur 
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