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Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, i davant les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer del 2021, La Confederació 

insta al conjunt de forces polítiques del país a construir un acord polític per: 

La pandèmia de la Covid-19 ha fet evident que el Sistema Català de Serveis Socials és 

la baula més feble de l’Estat del Benestar i que requereix reformes estructurals 

profundes. Entenem que el Pla estratègic de Serveis Socials 2020-2024 és un 

instrument necessari per la transformació del Sistema Català de Serveis Socials, a 

partir de l’atenció centrada en l’autonomia de les persones i la consideració de les 

professionals com a motors del sistema; la vertebració i la reorganització del sistema 

per assolir una millora de la qualitat i d’integració entre serveis; potenciar l’acció 

comunitària i la prevenció per assolir un sistema més proactiu; potenciar la 

governança i el coneixement per prendre decisions basades en l’evidència, i 

desenvolupar una intervenció holística a partir de la intersectorialitat. És urgent 

implementar-lo a partir de, com a mínim, els recursos compromesos en la memòria 

econòmica que l’acompanya.  

 

Signat el passat dia 31 de juliol de 2020, l’Acord per una Catalunya Social estableix les 

línies i el model de recuperació social, els eixos en què s'ha d'estructurar l'orientació 

de les polítiques públiques del país en matèria social, prioritzant les persones, tot 

situant-les en el centre de les polítiques públiques. Cal assegurar el desplegament, 

execució, seguiment i avaluació tant dels principis generals com de les mesures 

establertes en l’Acord, en cadascun dels seus àmbits: treball de qualitat i protecció 

social i laboral; infància, adolescència i joventut; garantia dels drets i de la igualtat; 

suports, acompanyament, autonomia personal i dimensió comunitària; i enfortiment 

del sector social. 

 

Consolidar l’estratègia transversal de suport i enfortiment del Tercer Sector Social de 

Catalunya, amb la voluntat de disposar d’un marc global d’actuacions i compromisos 

compartits per reforçar la tasca i el reconeixement de les entitats socials del país. En 

l’actualitat, aquest IV pla de suport es troba en procés de treball conjunt amb els 

diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i, per tant,  s’insta a donar 

continuïtat a la feina feta i a aprovar el IV pla durant el primer any de la propera 

legislatura.  

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/PESS2020-24/
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2020/08/Acord_per_una_Catalunya_Social.pdf


 

 

 

Elaborar, tramitar i aprovar la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya, d’acord 

amb el document de bases acordat entre l’Associació Economia Social Catalunya i el 

Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies. El document de bases va ser 

presentat públicament, i en seu parlamentària, el passat dia 11 de desembre de 2020. 

Es tracta de l’impuls d’un marc normatiu que reconegui l’economia social i solidària i 

la seva voluntat per transformar l’economia.  

 

Elaborar, tramitar i aprovar la Llei d’acció concertada per a la prestació de serveis de 

caràcter social i d’atenció a les persones. Un marc legislatiu que asseguri la qualitat en 

l’atenció, la no mercantilització dels serveis i la priorització del sense afany de lucre en 

la gestió dels recursos públics. Per tant, s’insta a fer efectiu el compromís d’aprovació 

per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos anys, d’un 

projecte de llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa 

no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social; un compromís 

contemplat en la disposició final segona de la Llei 5/2020, del 29 d'abril. Per fer-ho, es 

demana no partir de zero i construir conjuntament la Llei a partir de la proposta 

legislativa del Tercer Sector Social de Catalunya per la construcció d’un nou model de 

col·laboració publicosocial  “Per una gestió dels serveis públics d’atenció a les persones 

amb la iniciativa social sense afany de lucre a través de l’acció concertada” impulsada 

per La Confederació l’any 2017. Es tracta d’un compromís polític pendent des del 2018. 

Elaborar, tramitar i aprovar la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya a partir del 

treball conjunt, participat i consensuat amb les entitats representatives del Tercer 

Sector Social de Catalunya. Amb data 26 de novembre de 2020 el Govern de la 

Generalitat de Catalunya s’ha compromès a impulsar aquest nou marc legislatiu que, 

entre d’altres qüesions, ha de reconèixer el Tercer Sector Social com a servei públic i 

garantir-ne la seva sostenibilitat.  

Acordar amb el sector social un pla de finançament i sostenibilitat a llarg termini que 

reverteixi l’infrafinançament històric que pateix el sector des de fa més de deu anys i 

asseguri la viabilitat dels serveis socials i d’atenció a les persones, des d’una 

perspectiva àmplia i transversal de l’acció social a Catalunya. Aquest pla ha de 

comprometre els recursos necessaris, tant a nivell autonòmic com local, per tal de 

desplegar en condicions el conjunt de serveis dirigits a atendre les necessitats socials 

de la ciutadania en general i, en especial, dels col·lectius que pateixen situacions de 

vulnerabilitat.   

https://economiasocialcatalunya.cat/wp-content/uploads/2020/12/BasesLLeiESS_VDef__1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793082.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-11_Doc_Presentaci%C3%B3_Proposta-Legislativa_Acci%C3%B3-Concertada_Iniciativa-Social_DIGITAL.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2018/12/2018-11_Doc_Presentaci%C3%B3_Proposta-Legislativa_Acci%C3%B3-Concertada_Iniciativa-Social_DIGITAL.pdf
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/390066/govern-compromet-impulsar-llei-del-tercer-sector-que-el-reconegui-servei-public-garanteixi-seva-sostenibilitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/390066/govern-compromet-impulsar-llei-del-tercer-sector-que-el-reconegui-servei-public-garanteixi-seva-sostenibilitat


 

 

Erradicar la bretxa salarial que existeix entre els professionals que treballen en el 

sector social en funció de la fórmula de gestió dels serveis públics. Això només serà 

possible si el pla de finançament i sostenibilitat a llarg termini dels serveis socials i 

d’atenció a les persones incorpora les dotacions pressupostàries adequades per tal de 

construir un marc de relacions laborals que avanci cap a l’equiparació salarial 

desitjada.  En aquest sentit, cal fer efectiu el compromís que estableix la Llei 5/2020, 

del 29 d'abril conforme el Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un 

escenari de recursos plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació 

de les condicions laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials 

d'atenció a la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis 

socials de gestió directa; i demanem que, de forma addicional, es faci extensiva 

aquesta disposició al conjunt de la xarxa de serveis socials i altres assimilables. 

Implantar mesures efectives que garanteixin el pagament puntual tant de les factures 

per la gestió de serveis públics, com de les subvencions per a l’execució de projectes i 

activitats socials. És inacceptable que al mes de juliol de 2020, la Generalitat de 

Catalunya devés al Tercer Sector Social més de 173 milions d’euros: 102 milions en 

concepte de factures vençudes; i 71 milions en concepte de subvencions executades i 

degudament justificades.  Cal resoldre aquesta situació per no posar en risc la viabilitat 

de les entitats socials del país.  

Més enllà de la seva funció social, el Tercer Sector és generador d’activitat econòmica 

i d’ocupació, amb més 97.000 persones contractades, i està patint, com molts altres 

sectors, els efectes econòmics de la crisi sanitària. El país necessita un Tercer Sector 

Social fort, amb capacitat d’innovació i de retenció de talent al servei de les persones, 

especialment les més vulnerables. És imprescindible seguir Impulsant mesures de 

suport per minimitzar l’impacte econòmic de la pandèmia de la Covid-19 a les entitats 

socials, un impacte que te a veure, fonamentalment, amb la pèrdua d’ingressos en 

motiu de l’aplicació de mesures preventives (593 milions d’euros al juliol del 2020), i en 

l’assumpció d’uns sobrecostos inherents al nou context (84 milions d’euros al juliol del 

2020).  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793082.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793082.pdf


 

 

Cal fer una aposta pel Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions 

públiques a l’hora de desplegar i amplificar les polítiques de recuperació econòmica i 

social del país. Aquesta aposta passa per acompanyar i donar suport al sector en les 

estratègies d’innovació i qualitat, en la transformació digital, o en la sostenibilitat 

ambiental de les organitzacions, entre d’altres. En aquest sentit, és important aprofitar 

les oportunitats que ofereixen els fons europeus de recuperació per dissenyar i 

impulsar projectes transformadors amb alt impacte, tant en les polítiques públiques 

de benestar com en la millora competitiva de les entitats socials del país.  

 

 

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 97.000 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 enrisc d’exclusió social, la discapacitat física, 

la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre 

d’altres. 


