
 

 La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social denuncia una “dècada 

perduda” i reclama la recuperació del poder adquisitiu perdut. 

 

 El sector demana un increment del 9,3% el 2018 per recuperar el poder 

adquisitiu perdut i la renovació de tarifes a partir de 2019 per garantir la 

qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la qualitat de l’ocupació 

 

 El secretari d’Afers Socials i Famílies ha reconegut l’esforç i l’aportació del 

Tercer Sector Social en aquests darrers anys i s’ha compromès a donar una 

resposta al sector abans de finalitzar el mes de setembre. 

 

 

Barcelona, 31 d’agost de 2018 

 

Ahir dia 30 d’agost de 2018 una representació de la Comissió de Discapacitat i Salut 

Mental de La Confederació es va reunir amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, per denunciar una “dècada perduda” al sector i 

reclamar la recuperació del poder adquisitiu perdut. Des de l’any 2009 el finançament dels 

serveis d’atenció i suport a la discapacitat, la salut mental i l’atenció precoç a 

Catalunya ha estat, en el millor dels casos, congelat; i mentre l’IPC ha pujat un 15,9%, les 

entitats han mantingut els serveis i han assumit una mitjana d’increments salarials del 6,5%, 

la qual cosa representa una pèrdua mitjana de poder adquisitiu del 9,3%. 

El sector afirma que les organitzacions han suportat una càrrega insostenible que 

comporta un clar retrocés en els drets socials de les persones, especialment les més 

vulnerables, i no  s’ajusta al model de país pel qual es ve treballant des del Tercer 

Sector. És per això que, agrupades en el si de La Confederació, les entitats representatives 

del sector han decidit actuar col·lectivament per revertir aquesta situació i aconseguir una 

major inversió en aquesta tipologia de serveis absolutament necessaris per garantir la 

qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat 

física, i/o problemàtiques de salut mental. 

Les demandes del sector es concreten en la recuperació del 9,3% de poder adquisitiu amb 

efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018, i la definició d’un pla de treball per la 

incorporació d’increments de tarifes a partir de 2019 amb l’objectiu de garantir la 

qualitat de l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les 



condicions laborals dels professionals que hi treballen i que també han patit aquest 

escenari de contenció. 

El secretari d’Afers Socials i Famílies ha reconegut l’esforç i l’aportació del Tercer Sector Social 

en aquests darrers anys i s’ha compromès a donar una resposta al sector sobre l’increment 

d’enguany abans de finalitzar el mes de setembre de 2018, així com a treballar conjuntament 

per construir una estratègia d’actualització de tarifes de cara al 2019 i anys posteriors.  

Finalment, des de La Confederació s’ha demanat treballar decididament per construir un 

model de país que prioritzi l’atenció i el suport a les persones que pateixen situacions 

d’especial vulnerabilitat, assegurant una major inversió que reverteixi directament en el 

col·lectiu i en el conjunt del sector. 

 Van assistir a la reunió: Ricard Aceves, representant d’AEES Dincat i President de la Comissió de 

Discapacitat i Salut Mental de La Confederació; Marta Obdulia, gerent d’ECOM; Enric Cardús, 

representant d’Ammfeina Salut Mental Catalunya; Miquel Àngel Rubert, gerent d’UCCAP; i Laia 

Grabulosa, directora de La Confederació. 

 

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 

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, les escoles bressol 

públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió 

social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran, la salut mental o l’atenció 

precoç, entre d’altres. 


