La Taula del Tercer Sector alerta que la
situació econòmica de les entitats socials està
“extremadament tensada” per la lentitud
burocràtica de la Generalitat
● No s’han cobrat diverses subvencions de projectes i activitats
desenvolupades i estan avançant 65 milions d’euros.
● Avisa que la tensió de tresoreria és “extrema” a causa dels
endarreriments en les resolucions i cobraments.
● Reivindica que el tercer sector social està contenint l’impacte
de la crisi social provocada per la Covid-19.
● Recorda que aquesta inestabilitat econòmica repercuteix
directament en el milió i mig de persones que reben serveis,
suports i acompanyament de les entitats socials.
● Demana que el Govern posi en marxa, de manera urgent, la
creació d’un grup de treball mixt amb el tercer sector social
per avançar conjuntament en la millora del sistema de
finançament.
Barcelona, 10 de novembre de 2021 .- La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, que representa 35 federacions i
organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials que lluiten
contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, llança un missatge d’alerta:
les
entitats
socials
estan
extremadament
tensades
econòmicament per la lentitud burocràtica de la Generalitat de
Catalunya que comporta que el tercer sector social estigui
avançant 65 milions d’euros. Malgrat que les entitats socials no han
deixat en cap moment d’atendre i acompanyar les persones en situació de
vulnerabilitat, encara no han rebut el finançament per a projectes i
activitats que han desenvolupat durant l’any i, fins i tot, algunes
subvencions resoltes el 2020 de manera provisional.

La Taula del Tercer Sector recorda que aquest finançament és clau no
només per a la sostenibilitat i estabilitat de les entitats socials sinó també
per a les mateixes persones a les quals ofereix serveis i suports
que són essencials per a una vida digna i autònoma. El tercer sector
acompanya 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social a
Catalunya i, durant la pandèmia, ha tingut un paper fonamental atenent
específicament més de 800.000 persones a causa de la Covid-19.
La Taula assegura que aquesta situació, que s’arrossega des de fa anys
i que ha empitjorat amb l’augment de la pressió assistencial de la
pandèmia, està portant a les entitats socials a una tensió de tresoreria
extrema. La causa és la inseguretat jurídica del tercer sector davant
les normes que regulen les subvencions. Les entitats socials viuen amb
molta preocupació i pressió com l’Administració força al límit el calendari
de les convocatòries de subvencions, les resolucions i els cobraments (un
endarreriment que s’ha anat agreujant fins ara que és, amb diferència, el
pitjor any) amb l’impacte directe que això té en la planificació i gestió del
dia a dia. “Som i fem un servei públic que és essencial i els suports que
oferim són estables i tenen continuïtat en el temps. Les subvencions
responen a un model que no s’ajusta a la realitat de les persones, com si
aquests serveis i aquest acompanyament fos puntual o temporal, però, no
és així” defensa la Taula, que reclama altres formes de relació amb
l’Administració com incloure aquests suports a la cartera de serveis,
convenis o una regulació dels calendaris de les convocatòries i resolucions
de les subvencions que permetin treballar amb seguretat i garanties i que
no generin un deute a les entitats. Cal tenir en compte que els ingressos
públics representen una mica més de la meitat del total d’ingressos de les
entitats i, d’aquest finançament, les subvencions representen el 50%.
Alguns exemples de situacions greus:
- Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de
polítiques socials (COSPE), amb un import aproximat de 29 milions
d’euros. A novembre, encara no ha sortit la resolució definitiva d’aquest
2021 (només es disposa de la provisional), tot i que les entitats ja han
portat a terme pràcticament la totalitat dels projectes.
- Subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de
l'IRPF, gairebé 33 milions d’euros. Ni tan sols ha sortit la convocatòria de

2021 per a projectes a desenvolupar el 2022, mentre que, altres anys, a
l’agost-setembre ja es comptava amb la resolució definitiva.
- Subvencions a entitats per a inversions d’adequació dels seus
establiments a càrrec d’herències intestades, amb un import d’1
milió 600 mil euros. La resolució definitiva, que correspon a l’any 2020,
no s’ha publicat i només ha sortit la provisional.
- Subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere, més de mig milió d’euros. Igual que les
herències intestades, es disposa només de la resolució provisional.
- Subvenció per a l'any 2021 per a entitats que han adquirit
habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de
tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer
social, amb un import de 900 mil euros. Les entitats encara no disposen
ni de la resolució de la convocatòria, ni del pagament (que està previst
entre els mesos de desembre o gener) per fer front a les despeses
generades des de juny de 2020 a juny de 2021. A la pràctica, aquestes
organitzacions estan avançant les despeses de tot l'any durant 18 mesos.
La Taula del Tercer Sector reclama que, a curt termini, es resolguin
aquestes situacions i demana que, de manera urgent, la Generalitat
creï un grup de treball mixt amb el tercer sector social per
treballar millores per al sistema de finançament de les entitats.
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