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La Taula del Tercer Sector alerta que Espanya 

està a la cua d’Europa en polítiques socials 

 

 Presenta el document ‘Enfortir l’Estat del 

benestar per créixer socialment’ que inclou 26 

propostes pel 20-D. 

 

 Demana un impost negatiu de la renda, 

l’augment del salari mínim, una llei del dret a 

l’habitatge i el tancament dels CIE, entre altres.  

 
 Tots els caps de llista per Barcelona ha programat 

visitar la seu de la Taula del Tercer Sector per 

conèixer les propostes. 

 

Barcelona, dilluns 30 de novembre de 2015.- La Taula del Tercer Sector, que 

agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, ha presentat aquest dilluns en roda 

de premsa el document ‘Enfortir l’Estat del Benestar per créixer socialment’ que 

inclou 26 propostes adreçades als partits polítics que concorren a les eleccions 

generals del proper 20 de desembre. 

 

El document presentat avui inclou propostes agrupades en els blocs següents: 

finançament i fiscalitat, pensions i prestacions, atenció a les persones, ocupació i 

formació, habitatge i transports, immigració i asil, i Tercer Sector. 

 

Les propostes més destacades són: 

 

 Reforma fiscal i impost negatiu de la renda. 

 Augment del salari mínim fins als 800€ en dos anys. 

 Recuperar l’aportació als programes socials de les CCAA. 

 Prestació per a les famílies amb fills a càrrec 

 Reforma del sistema de la dependència. 
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 Reforma de la legislació de CET i de certificats de professionalitat. 

 Traspàs pendent del sistema de beques i ajuts a l’estudi. 

 Nova llei del dret a l’habitatge i als subministraments bàsics, i retirada dels 

recursos contra la legislació catalana. 

 Reforma de la llei de lloguers i traspàs de recursos a les CCAA per ampliar el 

parc de lloguer social. 

 Tancament dels CIE i flexibilització dels permisos de residència i treball 

 Reforç dels programes d’acollida d’asilats i refugiats. 

 Derogar les noves lleis del Tercer Sector i del Voluntariat. 

 Complir les sentències dels tribunals sobre el 0,7% de l’IRPF 

 Facilitar que les CCAA estableixin sistemes de concertació en l’àmbit dels 

serveis socials. 

 Nou tractament de l’IVA en la contractació pública que no discrimini les 

entitats del Tercer Sector. 

 Millora de la legislació de mecenatge. 

 

Algunes de  les xifres que demostren que Espanya està a la cua d’Europa en 

polítiques socials són: 

Taxa AROPE - Pobresa 

 

Taxa AROPE. Espanya i UE. 

 2008 2012 2014 

Espanya 24,5% 27,2% 29,2% 

UE-28 23,8% 24,7% 24,4%  

Font: Eurostat. 

A Espanya la taxa AROPE ha augmentat un 4,7% des del 2008 i un 0,6% a la Unió 

Europea. 

Taxa ATUR 

Taxa d’atur (%) Espanya i UE. 

 2009 2012 2014 

Espanya 17,9% 24,8% 24,4% 

UE-28 7,0% 10,5% 10,2% 

Font: Idescat a partir de dades de l’INE. Eurostat. 

 



 

 
Rocafort, 242 bis – 2on. 08029 Barcelona                                               comunicacio@tercersector.cat 
Tel. 93 310 57 07                                                                                              www.tercersector.cat 
 

L’atur també ha patit un augment important (2009-2014): 

- Espanya: augment del 6,5%. 

- UE: augment del 3,2%. 

Atur de llarga durada: 

Atur de llarga durada a Espanya. 

  2008 2012 2014 

Espanya 

Més d'1 any 

buscant feina 
299.700 1.304.000 1.082.400 

2 anys i més 256.900 1.738.900 2.383.600 

Font: Idescat a partir de dades de l’INE. 

 

La població espanyola que porta més d’un any buscant feina s’ha incrementat en 

782.700 persones del 2008 al 2014, i la que porta més de dos anys en aquesta 

situació és la que ha augmentat més considerablement, en 2.383.600 persones. 

 

Atur de llarga durada (%) Espanya i UE-28. 

 2008 2012 2014 

Espanya 2,0% 11,0% 12,9% 

UE-28 2,6% 4,7% 5,1% 

Font: Eurostat. 

Les dades mostren com l’atur de llarga durada a Espanya (més de 12 mesos 

buscant feina) s’ha incrementat un 10,8% i a la UE un 2,5%. 

 

ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS 

 

Abandonament prematur estudis (%). Espanya i UE-28. 

 2008 2012 2014 

Espanya 31,7% 24,7% 21,9% 

UE-28 14,6% 12,7% 11,2% 

Fonts: Idescat a partir de dades de l’Eurostat. 
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Espanya és l’últim país de la UE en fracàs escolar. A Espanya, reducció del 9,8% i a 

la UE, reducció del 3,4%. Cal tenir en compte que entre els dos territoris hi ha una 

diferència considerable: l’any 2014 Espanya va superar a la UE (11,2%) en un 

10,7% de població que va abandonar prematurament els estudis. 

 

PARC D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL 

 

Percentatge d’habitatges de lloguer social a Europa l’any 2014. Rànking de països 

europeus, de més a menys. 

 
% habitatge 

lloguer social 

Països 

Baixos 
32% 

Àustria 23% 

Dinamarca 19% 

[...] [...] 

Espanya 2% 

[...] [...] 

Letònia 0,4% 

Bulgària 0% 

Xipre 0% 

 

Font: Housing Europe Review. 

 

Pel president de la Taula del Tercer Sector Social Oriol Illa “el més important és que 

el creixement econòmic es vinculi en el combat de les desigualtats” i ha demanat 

“que les polítiques socials permetin un creixement social necessari per a la sortida 

de la crisi”.  

 

Aquests dies, la Taula del Tercer Sector seguirà presentant les seves propostes i es 

reunirà amb els caps de llista per Barcelona de les formacions que es presenten a 
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les eleccions del 20-D. Ja ho va fer la setmana passada amb Xavier Domènech (EN 

Comú Podem) i Carles Campuzano (Democràcia i Llibertat). Demà, dia 1, ho farà 

amb Juan Carlos Girauta (Ciutadans), el dimecres 2, amb Gabriel Rufian (ERC), 

divendres 4 amb Carme Chacón (PSC) i el dijous 17 amb Jorge Fernàndez Díaz 

(PP). 

 

 

Consulta el document de propostes ‘Enfortir l’Estat del Benestar per créixer 

socialment’. 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització 

constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En 

formen part 34 federacions i agrupacions que representen més de 3.000 entitats no 

lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social 

 

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no 

lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector 

inclou 6.800 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 300.000 voluntaris, 

dóna feina a 102.000 persones i presta serveis a 2,1 milions de persones. 

 

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

 

Rai Barba 

Responsable de l'Àrea de Comunicació  

comunicacio@tercersector.cat 

 

 

 

93 310 57 07 -  678 524 650 

c/ Rocafort 242 bis, 2a planta  

08029 Barcelona 

  

 

 


