AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A LES ENTITATS AMBIENTALS
MEMBRES DE LA XCN
S’ha realitzat una enquesta sobre l’afectació de la situació actual d’estat
d’alarma (derivada per la COVID-19) a les entitats ambientals membres
de la XCN. A 06/05 l’han respost les següents 31 entitats:

Associació Amics del CRFS Vallcalent - TRENCA
Associació CEN
Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA)
Associació de Naturalistes de Girona
Associació DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Associació Ecoserveis
Associació GEPEC-EdC
Associació GEVEN-Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès
Associació Graëllsia
Associació Grup de Natura Freixe
Associació Hàbitats
Associació IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura)
Associació la Sorellona
Associació LIMONS Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany
Associació Mediambiental la Sínia
Associació Molí del Fort
Associació Paisatges Vius
Associació per la Recuperació del Bosc autòcton al sistema litoral català 2017
Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura, La Sabina
Associació Sèlvans
Associació SEO/BirdLife a Catalunya
Associació Societat Catalana d'Herpetologia
Associació SUBMON
Associació Temps de Saó
Associació Terra Franca
Arran de Terra SCCL
Fundació Emys
Fundació Projecte Boscos de Muntanya
Fundacio Vincles
Resilience Earth SCCL

1.

Pressupost inicialment previst pel 2020

La suma de tots els pressupostos previstos el 2020 inicialment per les entitats ascendeix a
5.332.996€
De mitjana, per entitat corresponen 172.032€/entitat
De mediana, el valor correspon a 131.000€/entitat

2.

Quina part d’aquest pressupost s’estima executar
-

Únicament 3 de les 31 entitats ha respost que executarà el 100% del seu pressupost
previst inicialment el 2020. En aquests 3 casos les entitats tenen un pressupost anual
2020 inferior a 25.000€.

-

De mitjana, les entitats calculen executar un 62% del pressupost previst inicialment el
2020 (el rang varia entre 0% d’execució i 90%).

-

Tenint en compte l’afectació que l’estat d’alarma està afectant negativament a les
entitats, cada entitat ha estimat com creu que quedarà afectat el seu pressupost (quin
% creu que podrà executar respecte el seu pressupost inicialment previst pel 2020). El
conjunt de pressupostos estimats que s’executaran dóna un valor de 3.726.348€. En
conseqüència, aquestes entitats estimen deixar d’executar un import global de
1.606.648€ dels 5.332.996€ previstos inicialment (en €, un 30% menys del conjunt de
pressupostos 2020 inicialment previstos).

3.

Afectació al personal de l’entitat
-

De les 31 entitats:
o 14 han aplicat diverses mesures que afecten al personal contractat i personal
autònom. D’aquestes, 7 ja han aplicat un ERTO.
o 10 entitats encara no han aplicat cap tipus de mesura que afecti al personal de
l’entitat, tot i que ho estan valorant segons com evolucioni la situació.
o Per tant, el 58% de les entitats amb personal contractat ja ha aplicat mesures.
o 7 entitats no han aplicat mesures perquè no tenen personal contractat (són
entitats de petita dimensió).

A continuació es llisten el tipus de mesures aplicades:
- Cessament de serveis exteriors amb autònoms, i contractacions laborals previstes no
efectuades.
-

Hem fet un ERTO i reducció de jornades.

-

No renovacions de contractes de pràctiques.

-

Estem mirant de mantenir el personal contractat, encara que segons el que s'allarguin
les mesures de l'estat d'alarma potser hem de valorar reduir dedicació o inclús prescindir
temporalment d'algun treballador, i ja s'ha prescindit de tots els autònoms.

-

Deixarem de contractar monitors que hauríem contractat, no seguirem el contracte de
la persona que teníem gràcies a l'ajut del fons de garantia juvenil, que pensàvem seguir
tenir contractada durant 4 mesos més.

4.
Afectació a les activitats cancel·lades (d’educació ambiental, RSC,
etc..)
-

26 de les 31 entitats han cancel·lat parcialment o totalment les seves activitats
previstes d’educació ambiental, casals, sortides guiades, altres activitats ecoturístiques,
activitats de Servei Comunitari amb Instituts i/o voluntariat corporatiu. En alguns casos,
les activitats de RSC s’han traslladat a la tardor.

-

Aquestes cancel·lacions representen, com a mínim, 243 activitats (en diversos casos les
entitats no han quantificat el nº d’activitats cancel·lades i aquesta xifra podria ser molt
superior).

-

Econòmicament aquesta cancel·lació d’activitats suposa una pèrdua mínima de
428.070€. De nou, en diversos casos les entitats no han quantificat el valor econòmic de
les activitats cancel·lades i aquesta xifra podria augmentar significativament.

-

Cal tenir en compte que moltes entitats només han comptat la cancel·lació d’activitats
de la primavera, però no la cancel·lació de les activitats d’estiu ni tardor (casals,
sortides, etc..).

Alguns dels comentaris més rellevants que ens han fet arribar pel que fa a la cancel·lació
d’activitats són:
- El pitjor vindrà més endavant, i sobretot de cara a l'estiu, si la cosa no s'arregla...
-

Ens perilla la campanya d'estiu que son uns 50.000€ més que nos sabem si podrem fer.

-

Incalculable les visites del centre i sense resposta de totes les convocatòries
presentades al 2020.

-

També hem parat tota l’activitat de l’escola de naturalistes i tota la preparació de les
activitats d’educació ambiental destinades a les escoles pel proper curs escolar.

-

El suport institucional esdevé encara més necessari degut al fet que el patrocini privat
no sabem quina evolució seguirà en els propers mesos i anys.

-

Absolutament negatiu. Els 2 projectes que havíem aconseguit trobar finançament
estaven programats pero no s havien començat les activitats. Tot s ha anul·lat i sense
possibilitat de reanudar se de fet. Tampoc podem accedir a noves accions ni
finançaments

5 – Realització d’hores extres no remunerades en aquelles entitats que
tenen personal contractat
-

24 de les 31 entitats compten amb personal remunerat. D’aquestes 24, 21 realitzen
hores extres que no són pagades ni compensades (un 87% de les entitats amb personal
remunerat).

-

De mitjana, el volum d’hores extres s’estima en un 32% de la jornada laboral del
personal remunerat de l’entitat (resultat obtingut a partir de la resposta de 13 entitats).

-

8 entitats han quantificat les seves hores extres en €. Globalment, quantifiquen
aquestes hores extres no remunerades amb un import de 346.900€ anuals. De mitjana,
correspondria a 43.362€ anuals/entitat.

-

Moltes entitats comenten que és gràcies al voluntariat que poden realitzar
determinades accions, que haurien de ser realitzades per personal remunerat de
l’entitat.

-

Aquestes dades demostren la precària situació en la que es troben les entitats des de
fa temps.

Entre els comentaris sobre les hores extres destaquem:
- Moltes hores (repartides entre diferents membres de l'entitat) i milers d'euros. Més del
80 per cent del total d'hores (entitat amb un pressupost de 25.000€).
-

No hem quantificat la feina de les persones voluntàries, ja que, a banda de la junta, la
feina dedicada és a més a més de la que fem el personal en plantilla. És a dir no es faria
si no hi haguessin aquestes persones voluntàries. Quan a les persones en plantilla, si
en algun moment es fan més hores, s’intenta compensar-les en un temps de menys
volum feina.

-

15 % de la feina total es fa amb voluntariat (entitat amb un pressupost anual de
150.000€)

6 - Altres comentaris rellevants de les entitats sobre l’afectació de la
COVID-19
-

Tenim dubtes sobre els terminis dels ajuts que estem executant i sobre la publicació de
les convocatòries previstes. Els problemes de tresoreria són el pa de cada dia, estem
acostumats a treballar en números vermells.

-

Gran incertesa respecte el gruix de la nostra activitat d'educació i sensibilització
ambiental . Gran incertesa sobre el futur econòmic, tant a nivell d'entitat, com del
conjunt de la societat. Com sempre passa amb totes les crisis, segur que serem un dels
sectors més menystinguts i malparats. Massa petits per tenir prou força i presència
mediàtica...

-

Ens preocupa molt el post-covid.

-

Ens ha agafat a la pitjor època de l'any, a la primavera quan el volum de feina és més
important.

-

Hi ha despeses estructurals que hem de mantenir (lloguers, llums, aigua, telèfon, etc) ,
i tota l'activitat s'està traslladant a la tardo sempre que es pugui justificar, o intentar
desenvolupar el 2021 però això també implica una pèrdua d'ingressos ara mateix, i la
incertesa de que escoles, instituts, voluntaris i tots els voluntariats corporatius, puguin
desenvolupar les activitats a la tardor (que estarà saturada perquè tothom està igual).
EN quant a la feina directa de conservació també hi ha una part important que no es pot
desenvolupar en aquests moments, perquè no es poden fer censos, actuacions de gestió
d'hàbitats.... i per tant també està afectant els resultats que es poden obtenir....El pitjor
és que la incertesa de quant es resoldrà la situació i quan podrem estar desenvolupant
totes les activitats a ritme normal, ara per ara és enorme el que pot comprometre molt
seriosament l'entitat.

-

Ens ha afectat just en una important campanya, en la dificultat de trobar finançament a
partir d'ara. Encara no sabem calcular l'afectació però preveiem que serà molt
important. A més ara ja hauríem d’estar treballant en els projectes d’escola de cara el
curs vinent i en la preparació dels casals d’estiu que organitzem cada any. Ara tota
aquesta activitat està del tot aturada. La situació creada, a més, pot impedir o, com a
mínim, dificultar molt, poder iniciar amb normalitat les activitats de les escoles de
naturalistes de cara al curs vinent. Pel que fa al nostre projecte d’educació ambiental
per les escoles també està del tot aturat. Ara hauríem d’estar visitant escoles per
presentar aquest projecte i per concretar algunes activitats per poder portar a terme el
poper curs escolar. Ara tot això està parat. De ben segur aquesta situació ens afectarà
molt de cara el proper curs escolar. També hem parat o ralentitzat molt l’execució de
moltes activitats lligades amb els projectes que tenim en marxa, com, per exemple, el
seguiment del corriol camanegre a les platges del Tarragonès i el Baix Penedès. No
podem fer gran part del treball de camp lligat amb aquests projectes ni reunions amb
propietaris de finques en custòdia, amb particulars interessats en poder col·laborar amb
nosaltres.....També hem hagut de parar la nostra de recerca d’empreses i organismes
interessats en poder participar en finançar alguns dels nostres projectes. Justament ara
teníem previst realitzar visites a algunes d’aquestes empreses, visites que hem hagut de
parar. Aquest fet pot hipotecar la viabilitat d’alguns d’aquests projectes i campanyes.
Pel que fa a la nostra àrea de defensa ambiental aquesta sols pot executar les tasques
que permet el teletreball, no podent sortir a fer sortides de camp, necessàries per portar
a terme aqueta tasca. Tot i l’ordre de confinament ens han seguit arribant algunes
denúncies per atemptats al medi. Tot i tenir aquesta informació el confinament ens
impedeix anar a comprovar els fets que se’ns han comunicat, a buscar dades, a fer fotos
i obtenir informació per presentar les corresponents denuncies. De forma genèrica el
Covif -19 ha afectat tota la nostra activitat. Alguna activitat es manté mitjançant el
teletreball pro amb una gran dificultat, impedint les reunions per poder planificar feines,
estratègies, coordinar la tasca de l’oficina i de la Junta. També s’han suspès totes les
reunions que teníem programades amb ajuntaments i altres administracions. Algunes
d’aquestes reunions anaven destinades a poder establir col·laboracions per treballar en
la millora ambiental dels municipis afectats.

-

A l'afectar la campanya de primavera (època principal d'activitat font d'ingressos
privats) preveiem una reducció dràstica del pressupost d'aquest any que, depenen del
que s'allargui la situació, pot provocar que haguem d'aplicar altres mesures per reduir
les despeses, que afectarien el personal de l'entitat. Tot dependrà d'ajudes i de que les
subvencions, encàrrecs i adjudicacions que teníem previstes i que han quedat
congelades puguin tirar endavant, Per altra banda el covid-19 està provocant una
demora en la resolució d’alguns ajuts als que havíem optat i en que surtin les
convocatòries d’altres en les que teníem previst presentar alguns projectes I tot això
quan ja anàvem força justos econòmicament parlant i en un moment àlgic d’activitat
com és la primavera i en un any que es presentava especialment bo en aquest sentit.

-

Ens està suposant un replantejament de gran magnitud.

-

No sabem l'impacte que pot tenir a llarg plaç, l'any vinent, per exemple, dependrà de
com es recuperi l'economia general. Sabem per l'última crisi que hi podria haver un
número significatiu de baixes de socis i a més, dificultats per accedir a subvencions de
l'administració.

