
Davant de la situació que estem vivint actualment amb la declaració d’emergència
sanitària pels efectes del COVID-19, des de la SCEA es va contactar amb la base social i
amb les entitats, empreses i autònoms que en formen part, per recollir els efectes en les
seves activitats d'educació ambiental.
 
Disposar d'aquesta informació ens permet  aproximar-nos a una imatge inicial dels efectes
més immediats. La intenció és tornar a fer aquest exercici més endavant per tenir una
nova imatge amb tota la informació.
 
Les dades que es presenten a continuació són dades recollides al març del 2020. Hi ha
participat el 56% de les entitats, empreses i equipaments que formen part de la SCEA.
També recull informació d'entitats no sòcies.

 

EFECTES DEL
COVID19 A L'EA

dades març 2020

Els programes d’educació ambiental com el Programa
escoles Verdes i les visites escolars, juntament amb les
sortides, guiatges, tallers i activitats d’educació ambiental
són el tipus d’activitat amb més alt percentatge
d’afectació, un 85%. El 15% restant afecta a altres serveis on
s'inclouen, els casals i activitats de lleure i natura previstos
per Setmana Santa.

Temàtiques dels encàrrecs afectats

De les entitats que participen el 45% són empreses i el
33% són associacions. En menor percentatge trobem que
el 11% són cooperatives i el 11% són patronats municipals.

Figura jurídica

Les dades més rellevants són: 
- el 38% correspon a encàrrecs vinculats a escoles o
instituts (ja siguin de titularitat pública o privada) 
- el 35% correspon a encàrrecs amb l'administració pública,
dels quals el 48% està vinculat ajuntaments i el 30% amb la
Generalitat. 
-el 27% restant correspon a encàrrecs de privats (empreses i
famílies).

Titularitat dels encàrrecs afectats

De les dades recollides, el 100%  de les plantilles pateixen
algun tipus d'afectació ja sigui amb mesures com els
ERTO, o bé reorganització de les tasques i jornades. Més
del 56% de les entitats, empreses i equipaments han
aplicat ERTO a les seves plantilles.

Afectacions laborals als equips

L'estimació  de pèrdues, segons les dades recollides a
l'inici de la crisi sanitària del conjunt de les participants,
s'apropa als 170.000 euros. Cal apuntar que és una
radiografia inicial amb molta incertesa per preveure i
calcular els efectes a curt/llarg termini de la crisi sanitària.

Estimació econòmica de pérdues

scea@scea.cat 
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