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Fitxa tècnica 

 

Univers objecte d’estudi: 3.030 entitats membres de les 35 federacions 
de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya censades al “Mapa 

d’entitats socials de Catalunya” 
 

Mostra: hi han participat 528 entitats 

 
Error màxim admissible: 4% 

 
Nivell de confiança: del 95,5% 

p=q=0,5 (situació de màxima incertesa) 
 

Tècnica de recollida de dades: Qüestionari online enviat a totes les 
entitats censades. 

 
Calendari de recollida de dades: de l’1 de març al 26 d’abril de 2016 

 
Realització: i-LabSo SCCL 
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1. Descripció de les entitats 

 

Les entitats del tercer sector social es distribueixen pel territori de Catalunya 
seguint pautes de població més que no pas territorials, a més d’estar 

afectades també per l’efecte de la capitalitat de Barcelona. És a dir, en la 
seva ubicació hi influeix tant la distribució de la població en el territori, com 

l’atracció de la capital del principat.  
 

Això explica que l’àmbit metropolità agrupa el 62,8% de les entitats. Dins de 
l’àmbit metropolità trobem major pes d’entitats a les comarques del 

Barcelonès (35,7% de les entitats i 29,6% de la població), concentrant-se a 

Barcelona ciutat el 33,8% de totes les entitats del país. Al Baix Llobregat hi 
ha el 8,2% de les entitats (10,7% de la població) i al Vallès Occidental el 7% 

de les entitats (12% de la població). Pel que fa a la resta de comarques s’hi 
produeix una distribució més uniforme. 

 

Mapa 1 

 

La forma jurídica predominant de les entitats és la d’associació. El 65% està 
constituïda sota aquesta forma jurídica, i també tenen un pes remarcable les 

fundacions (18%), seguides d’altres formes d’organitzacions no lucratives, 
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com cooperatives d’iniciativa social (4%) i altres. 

Gràfic 1: Distribució d’entitats segons el seu àmbit d’activitat 
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2. Capital Social 

2.1 Suport Social 

2.1.1 Evolució de les persones sòcies 

560.000 persones són sòcies d’entitats del Tercer Sector Social. El 
nombre de persones sòcies a les entitats ha augmentat 

progressivament en els darrers tres anys. De mitjana tenen 146 
socis per entitat.  

 

Gràfic 2. Percentatge d’entitats segons l’evolució de les persones sòcies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entitats que compten amb socis són principalment les associacions. El 

nombre de persones sòcies amb el que compten les entitats ha tendit a 
créixer en els darrers tres anys. En el 48,95% de les entitats ha augmentat i 

en el 36,3% s’ha mantingut estable. La mitjana de socis de les entitats és de 
146 persones per entitat. 
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Gràfic 3. Mitjana de persones sòcies segons la dimensió de l'entitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es té en compte la dimensió de l'entitat, la mitjana de persones sòcies de 

les entitats grans és una mica més de vint vegades el nombre de persones 
sòcies de les entitats petites. Hi ha una diferència més que notable entre les 

entitats de les diferents dimensions. Les entitats petites són les que tenen 
un pressupost de menys de 100.000€ i les entitats grans són les que tenen 

un pressupost de més de 1.000.000€. 

 

2.1.2 Evolució de les persones donants 

 

560.000 persones fan donacions econòmiques a les entitats del 
Tercer Sector Social. El 85,31% de les entitats compten amb 

persones donants. En els darrers tres anys el nombre de donants 
s’ha mantingut estable. De mitjana les entitats compten amb 185 

persones donants. 

 

De les entitats amb persones donants, el 29,8% disposa de donants tant 

regulars com puntuals, el 17,9% disposa només de donants regulars, i el 
52,3% disposa només de donants puntuals. 
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Gràfic 4. Percentatge d’entitats segons com són els seus donants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 53,1% de les entitats, el nombre de donants regulars s'ha mantingut 

durant els darrers tres anys, mentre que en el 23,5% ha disminuït i en el 
23,4% ha augmentat. En canvi, en un 33,3% de les entitats el nombre de 

donants puntuals ha augmentat i en un altre 46,8% s'ha mantingut igual. 

 

Gràfic 5. Mitjana de persones donants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entitats tenen una mitjana de 137 persones donants de forma regular, i 

47 persones donants de forma puntual. En conjunt, les entitats tenen 185 
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persones donants de mitjana. 

2.1.3 Evolució de les persones voluntàries 

A Catalunya hi ha al voltant de 350.000 persones involucrades en el 

voluntariat de les entitats socials. Les entitats tenen 115 voluntaris 
de mitjana. 

 

Una immensa majoria de les entitats del Tercer Sector Social (88%) disposa 
de persones voluntàries. Aquestes entitats compten amb 115 persones 

voluntàries de mitjana. En total, a Catalunya hi ha al voltant de 348.450 

persones voluntàries involucrades en el tercer sector social. 

Les entitats de petita dimensió tenen una mitjana de 33 persones 
voluntàries, mentre que les grans en tenen 288 persones. Les entitats 

petites són les que tenen un pressupost de menys de 100.000€ i les entitats 
grans són les que tenen un pressupost de més de 1.000.000€. 

Gràfic 6. Mitjana del nombre de persones voluntàries segons la dimensió de 
l'entitat 

Les entitats han incrementat el voluntariat durant aquests tres 

últims anys. 

El 45,8% de les entitats han incrementat el nombre de persones voluntàries, 
mentre que en un 48% s’han mantingut igual. Només en un 6,2% de les 
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entitats ha disminuït el voluntariat en els darrers tres anys. 

 

Més de la meitat de les persones voluntàries són dones. 

 
Gràfic 7. Repartiment del voluntariat per sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 59,2% de les persones voluntàries a les entitats són dones. Tenint en 
compte que de forma comuna es considera que una organització amb 

percentatges entre un 40%-60% dels dos sexes és paritària, un 44,36% de 

les entitats tenen una composició del voluntariat paritària entre sexes, i un 
46,62% té una composició feminitzada del voluntariat. 

 

6 de cada 10 voluntaris hi dediquen menys de 5 hores a la setmana 

El temps que dediquen les persones voluntàries a les entitats és divers, i 
gairebé els podem dividir a terços. El grup més nombrós és el format pel 

voluntariat esporàdic o de campanya, que suposa un 31,8% del total. El 
segon grup en importància són les persones que tenen una dedicació 

constant, però de menys de 5 hores a la setmana, les quals representen el 

31,1% del voluntariat. L'altre terç restant del voluntariat es reparteix entre 
les altres franges de dedicació. 



 

 

  12 

Gràfic 8. Dedicació del voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els voluntaris cobreixen totes les franges d’edat, amb una important 
presència de joves 

 

Gràfic 9. Edats del voluntariat 
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Pel que fa a les edats del voluntariat, es reparteixen a quarts entre els que 

tenen menys de 20 anys, els que estan entre els 20 i els 30 i els que arriben 
fins els cinquanta. El quart restant té més de cinquanta anys. És a dir, els 

voluntaris de les entitats cobreixen totes les franges d’edat, des de joves fins 
a persones de més de 65 anys. 

 

A la majoria d'entitats, els voluntaris realitzen tasques d'intervenció 

i atenció directa a les persones usuàries 

En relació a les tasques que realitzen les persones voluntàries, una gran 
majoria d'entitats han dit que els seus voluntaris es dediquen a tasques 

d'intervenció i atenció directa a les persones usuàries. En menor mesura, 

però, també de forma important, les persones voluntàries es dediquen a 
tasques d’administració i gestió, participació en grups de treball, comissions, 

consultoria, participació en òrgans directius... 
 

Gràfic 10. Tasques realitzades pel voluntariat 

2.2 Ocupació 

Dos de cada tres entitats tenen personal laboral. 
 

El 64,3% de les entitats disposen d'una estructura de treballadors 
professionalitzada. 
 

Les entitats del tercer sector han generat ocupació en els darrers 
tres anys. 
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Més d’un 90% de les entitats han pogut mantenir la plantilla (40,7%) o fer-

la créixer (51,4%) durant el darrer any. 
 

Gràfic 11. Evolució de la plantilla de personal en els darrers 3 anys 

 

 

 

2.2.1 Nombre de treballadors mig per entitat 

 
Les entitats tenen de mitjana 45 persones contractades en plantilla. Si tenim 

en compte les entitats segons la seva dimensió, les entitats grans (326 
treballadors de mitjana) tenen 47 vegades la plantilla de les entitats petites 

(7 treballadors de mitjana). 
 

Si calculem una mitjana retallada, excloent del càlcul les entitats que són 
excepcionalment grans pel que fa al nombre de treballadors (més de 1.000 

empleats), les entitats tenen 28 persones contractades de mitjana.  

Si ho fem segons el volum econòmic de les entitats, existeix una proporció 

molt diferenciada. Les entitats petites són les que tenen un pressupost de 
menys de 100.000€ i les entitats grans són les que tenen un pressupost de 

més de 1.000.000€. 
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Gràfic 12. Mitjana de treballadors de totes les entitats i de les entitats 

petites 

 

2.2.2 Tipus de tasques del personal 

 

6 de cada 10 membres de les plantilles de les entitats es dedica a 
l'atenció a les persones usuàries 

El 63,2% del personal laboral de les entitats es dedica a l'atenció directa a 
les persones usuàries. Prop del 20% es dedica a tasques productives, 

principalment en centres especials de treball i empreses d’inserció que 
ocupen majoritàriament persones amb discapacitat, trastorns mentals o 

altres formes de vulnerabilitat social. 

Les estructures de direcció i d'administració són les parts més primes de les 

plantilles de les entitats, amb menys del 15% de les persones treballadores 
dedicades a aquestes tasques. 
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Gràfic 13. Percentatge de treballadors segons tasques desenvolupades 

 

 

 

2.2.3 Distribució de gènere 

El personal laboral de les entitats està feminitzat 

Gràfic 14. Percentatge de dones a la plantilla segons tasques 
desenvolupades 
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En el 70,64% de les entitats hi ha una situació de feminització del personal 

laboral, és a dir, que hi ha més d'un 60% de les persones treballadors que 
són dones. En general, totes les posicions de la plantilla estan ocupades de 

forma majoritària per dones. Són les tasques de producció les que ho estan 
en menor mesura. 

2.2.4 Contractació de persones amb discapacitat 

Gairebé la meitat de les entitats amb plantilla laboral tenen 

contractades persones amb discapacitat o problemes de salut 
mental. 

 
Gràfic 15. Percentatge d’entitats que tenen contractades persones amb 

discapacitat o problemes de salut mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42,9% de les entitats del Tercer Sector té contractades persones amb 

discapacitat o problemes de salut mental. Aquestes persones representen, 
de mitjana, un 32,5% de les plantilles contractades. Tot i això, en la meitat 

de les entitats representen, com a molt, un 5,4% de la plantilla. 

En el conjunt d’entitats que atenen al col·lectiu de persones amb discapacitat 
és on hi trobem el percentatge més elevat d’entitats que contracten 

persones amb discapacitat o problemes de salut mental (71,9%). Les 
segueixen les entitats de salut mental (47,1%) i les dedicades a altres 

col·lectius vulnerables a l’atur (36,4%). 
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Gràfic 16. Percentatge d’entitats que han contractat persones amb 

discapacitats o problemes de salut mental segons col·lectiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Resum del capital social 

Les entitats socials estan augmentant el seu capital social 
 

Gràfic 17. Percentatge d’entitats segons l’evolució del capital social de les 
entitats en els darrers 3 anys 
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Socis i treballadors són els col·lectius que més han crescut d’entre el capital 

social de les entitats en els darrers tres anys. El voluntariat també ha 
crescut o s’ha mantingut estable a la gran majoria d’entitats. On més s’ha 

notat la disminució del capital social és en els donants, tant regulars com 
esporàdics. Tot i això, el percentatge d’entitats que han mantingut el nombre 

de donants dobla el d’aquelles que l’han vist disminuir. 

 

Les entitats socials a Catalunya impliquen 559.000 persones sòcies, 

563.000 donants, 348.000 voluntàries i 85.000 treballadores. 

 

Gràfic 18. Tendència del capital social de les entitats entre 2013 i 2015 
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3. Impacte Social 

3.1 Distribució percentual dels col·lectius atesos 

Un gran nombre de les entitats realitzen atenció directa a les persones 

basada en l'atenció psicosocial (15,4%), l'educació en el lleure (14,5%) i 
l'atenció en centres de dia (12,13%). 

 
Gràfic 19. Percentatge d’entitats segons el tipus d’atenció que ofereixen 

 
 

 
 

 

Les entitats atenen a un ampli ventall de col·lectius. Són més nombroses les 
entitats que atenen als infants (18,8%), les persones amb discapacitat 

(18,56%), la gent gran (15,42%), els joves (12,3%), i la pobresa i l'exclusió 
social (12,11%). 
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Gràfic 20. Percentatge d’entitats segons els col·lectius atesos 
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3.2 Nombre de persones ateses per cada col·lectiu 

El nombre de persones ateses s'incrementa un 2,5%, un punt menys 

que l'any anterior 
 

Gràfic 21. Evolució del nombre de persones ateses 

 

 



 

 

  22 

Les persones ateses per les entitats creixen de mitjana un 2,5% entre 2014 i 

2015. Entre els anys 2013 i 2014 el nombre de persones ateses es va 
incrementar en un 3,4%. 

 

No a totes les demarcacions les entitats atenen de forma principal als 

mateixos col·lectius. A les comarques gironines, l’àmbit metropolità, camp 
de Tarragona i Ponent hi ha un nombre més elevat d’entitats focalitzades en 

les persones amb discapacitat. A les comarques centrals és el col·lectiu de 
gent gran la que té un major nombre d’entitats. I a les terres de l’Ebre i l’Alt 

Pirineu i Aran són les dedicades a pobresa i exclusió social. 

 

Si elaborem la relació existent entre el nombre de persones ateses i el 

nombre de persones donants, sòcies, voluntàries i treballadores obtenim el 
resultat que es recull en el gràfic 22. Per cada 100 persones ateses, existeix 

més de 36,4 persones donants, 36,1 persones sòcies, 22,5 persones 
voluntàries i 5,5 persones treballadores.  

 

Gràfic 22. Ràtio de persones donants, sòcies, voluntàries i treballadores per 
cada 100 persones ateses 
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3.3 Àmbit d'actuació principal 

Les entitats actuen, majoritàriament, de forma local. 

 

Gràfic 23. Distribució de les entitats segons l’àmbit d’actuació majoritari 

 

 

 

El 65,7% de les entitats realitzen les seves actuacions majoritàriament en 

només un àmbit territorial. Els àmbits territorials on més actuen les entitats 
són el local (66,5%), el comarcal (43,9%), i l'autonòmic (32,6%). Tres 

quartes parts de les entitats no han modificat el seu àmbit d'actuació 
territorial i en un 22,8% l'han expandit. 

Gairebé un 20% de les entitats també desenvolupen alguna activitat 
internacional 

Poc menys d'un 20% de les entitats desenvolupen algun tipus d’activitat o 

presten serveis en altres països, essent majoritaris els països europeus 
(75%), seguits de lluny per països d'Amèrica (poc més d'un 30%) i d'Àfrica 

(poc més del 25%). 
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4. Dades econòmiques 

4.1 Distribució de les entitats segons ingressos totals 

Quatre de cada deu entitats socials tenen un pressupost inferior a 

50.000€. 

En termes de pressupost, les entitats petites (menys de cinquanta mil euros 
de pressupost) suposen el 40% de les entitats, mentre que les de més de 

10M€ són poc més d’un u per cent. 

 

Gràfic 24. Percentatge d’entitats segons tram de pressupost 

 

4.2 Mitjana 

Les entitats han tingut una mitjana de 1.007.836€ d’ingressos en el 2015. 
Aquesta mitjana inclou tant les entitats petites com les entitats grans. Si 

extrapolem al conjunt de l’univers aquesta mitjana, podem predir que les 
entitats del tercer sector social van moure al voltant de 3.053.742.474€. 

Aquesta xifra suposà el 1,42% del PIB de Catalunya l’any 2015. 

 

Els ingressos mitjans de les entitats socials tornen a créixer després 
dels darrers anys de crisi econòmica. 
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Si relacionem aquesta mitjana amb dades del 2007 i 2011 es pot observar 

un creixement entre aquests períodes de 4 anys malgrat els efectes més 
recents de la crisi econòmica. 

 

Gràfic 25. Evolució de la mitjana d’ingressos de les entitats socials (€) 

 

 

4.3 Ingressos públics vs ingressos privats 

Els ingressos es reparteixen en proporcions 60-40 entre públic i 
privat. 

 
L’any 2015 els ingressos públics de les entitats han representat més de la 

meitat dels ingressos totals. És una tendència que, tot i que ha fluctuat 
lleugerament, es manté en el temps en registres similars. 
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Gràfic 26. Evolució del percentatge de pressupost públic i privat 

 

4.4 Evolució del finançament públic 

La major part dels ingressos públics provenen de subvencions i 
convenis. 
 

El percentatge d’ingressos públics provinents de contractacions i concerts 
manté una tendència creixent en els darrers tres anys, en detriment del pes 
de les subvencions i convenis que disminueix paulatinament. El 2015 els 

primers han suposat el 25,4% dels ingressos públics, i els segons el 74,6%. 

 

Gràfic 27. Evolució de la distribució dels ingressos públics 
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Gairebé 9 de cada 10 euros de finançament públic provenen 

d’administracions catalanes 

Gràfic 28. Evolució de la distribució del percentatge dels ingressos públics 
segons institució 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Generalitat és l’administració pública que més diners aporta als 
pressupostos de les entitats socials. A més a més, tenint en compte 

2014, 2015 i la previsió per a 2016, aquesta aportació té una lleugera 
tendència a créixer. El 2015 les aportacions de la Generalitat han representat 

un 70,1% dels ingressos públics de les entitats. 

Les administracions locals de Catalunya són la segona font d’ingressos 

públics en importància de les entitats socials. L’any 2015 han representat un 
15,3% dels comptes d’ingressos públics. Una part important d’aquestes 

aportacions es corresponen a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4.5 Evolució del finançament privat 

 
El 64,6% dels ingressos privats de les entitats provenen de la 

prestació de serveis 

La prestació de serveis és, amb diferència, la font més gran d’ingressos 
privats de les entitats socials. Els donatius ocasionals de particulars sembla 
que es mantenen estables, igual que els ingressos per les quotes i els 
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donants regulars (amb un creixement de mig punt percentual). Els ingressos 

per prestació de serveis, tot i una petita pendent negativa el 2015, es 
preveu que remuntin en més de quatre punts durant aquest 2016. 

Gràfic 29. Distribució dels ingressos privats 

 

 

4.6 Resum dels ingressos de les entitats socials  

 

Si obtenim una fotografia conjunta de les procedències dels ingressos públics 
i privats observem que, les subvencions i convenis representen el 43,19% 

del total, les contractacions i concerts el 14,70%, les prestacions de serveis 
27,22%, les quotes 6,32%, els ajuts d’institucions privades 4,32%, els 

donatius 1,20% i, finalment, altres procedències privades 3,06%. 
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Gràfic 30. Distribució total dels ingressos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Distribució de la despesa 

 

4.7.1 Segons la seva naturalesa 

 
El 66,6% de la despesa de les entitats socials és en personal 

La partida de personal és la més àmplia de l’apartat de despesa. Més de 
dues terceres parts de la despesa de les entitats es realitza en personal. 

Aquest percentatge ha disminuït entre 2014 i 2016 en un punt percentual. 

La segona despesa en grandària de volum és la de compres o consum 
d'atenció social, estabilitzada entre 2014 i la previsió de 2016 al voltant de 

l’11,5% (valor de 2015). 

Amb un volum molt semblant hi ha també la despesa en serveis d'empreses 

externes, voltant el 10% pels tres anys. 



 

 

  30 

Gràfic 31. Evolució del percentatge de despesa segons naturalesa 

 

La partida de despeses més petita de les entitats és la dedicada a 
amortitzacions (4,5% el 2015) i subministraments (4% el 2015). 

 

4.7.2 Segons la seva finalitat 

8 de cada 10 euros de despesa de les entitats socials es destinen a 

l’atenció a les persones 

 

El 75,7% de la despesa de 2015 es va destinar a atenció, serveis i activitats. 

Aquest volum de despesa sembla ser bastant estable en el temps. 

La despesa en estructura i gestió és la segona partida en quant a volum dels 
comptes, representant el 22,6% el 2015. S'ha vist incrementada en poc més 
d'un punt percentual entre 2014 i 2016.  
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Gràfic 32. Evolució de la despesa segons finalitat 
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5. Solvència i deute 

5.1 Deute de les administracions 

La meitat de les entitats suporta algun deute de les administracions 
de 2014 o anterior. 

El deute de 2015 de les administracions està igualat entre les 
subvencions i els contractes. 

El deute de 2014 i anys anteriors es concentra en les subvencions i 

convenis no cobrats. 

Gràfic 33. Percentatge d’entitats que suporten deutes de les administracions 
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5.2 Necessitat de finançament i accés al finançament 
bancari 

 
Gràfic 34. Percentatge d’entitats que han tingut problemes de tresoreria o 

que han necessitat finançament durant el 2015 
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Només el 17,4% de les entitats han patit problemes de tresoreria o liquiditat 
el 2015, mentre que una quarta part d'elles ha tingut la necessitat d'accedir 

a finançament durant l'any 2015. 
 

5.3 Superàvit i dèficit 

Disminueix el percentatge d’entitats amb pèrdues. 

 
El 67,4% de les entitats han acabat el 2015 amb superàvit. 

 
De forma majoritària, les entitats han aconseguit acabar l’exercici de 2015 

amb superàvit. 
 

A l'extrem oposat, un 18,9% de les entitats han acabat amb pèrdues el 
2015, tot i que això representa tretze punts i mig menys que el nombre 

d’entitats que van patir pèrdues l’any anterior. 
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Gràfic 35. Percentatge d'entitats segons el resultat de l’exercici 
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6. Conclusions 

Suport social 

 El capital social de les entitats augmenta. Persones sòcies, 
voluntàries i treballadores han augmentat en els darrers tres anys. El 

nombre de persones donants es manté estable en aquest mateix 
període. 

 Les entitats socials a Catalunya impliquen 560.000 persones 
sòcies, 564.000 donants, 350.000 persones voluntàries i 

85.000 persones treballadores. 

 El 85% de les entitats socials compten amb persones donants. 

Majoritàriament són persones donants puntuals, tot i que el nombre de 

persones donants regulars ha augmentat en la meitat de les entitats. 

 Gairebé 9 de cada 10 entitats socials compten amb persones 

voluntàries. 

 6 de cada 10 persones voluntàries hi dediquen menys de 5 

hores a la setmana i 4 de cada 10 persones voluntàries tenen menys 
de 30 anys. 

 Les entitats socials es bolquen a l’atenció de les persones. La 
majoria de persones voluntàries i de personal laboral de les entitats es 

dediquen a l’atenció directa a les persones. 

 Les entitats del tercer sector social generen ocupació. El 64,3% 

de les entitats tenen persones contractades. En el 40,7% s’ha pogut 
mantenir la plantilla en els darrers tres anys, mentre que en un 51,4% 

l’han fet créixer. 

 Totes les tasques de les plantilles de personal estan 

feminitzades. Només s’escapen a aquesta tendència les tasques de 

producció. 

 Gairebé la meitat de les entitats socials tenen contractades 
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persones amb discapacitat o problemes de salut mental. 

Impacte social 

 Infants, discapacitats, gent gran i pobresa, al centre de les 

entitats. 

 L’atenció psicosocial, l’educació en el lleure i l’atenció, els tres 

àmbits en el que s’hi dediquen més entitats. 

 El nombre de persones ateses s’ha incrementat un 2,5% aquest 

últim any. 

 Existeix una ràtio de 36,4 persones donants, 36,1 persones 

sòcies, 22,5 persones voluntàries i 5,5 persones treballadores 
per cada 100 persones ateses per les entitats socials. 

 L’activitat de les entitats està arrelada en el seu entorn, actuant 

sobretot a nivell local (66,5%) i comarcal (43,9%). 

 Gairebé el 20% de les entitats desenvolupa alguna activitat en 

altres països. De forma molt majoritària, aquests són països de la 
resta d’Europa. 

Dades econòmiques 

 Les entitats del tercer sector social són majoritàriament 

petites. El 40% de les entitats tenen un pressupost inferior als 
50.000€ i un altre 30,8% té un pressupost entre 50.000€ i 500.000€. 

 El volum econòmic que mouen les entitats ronda els 3.000M€. 
Això suposa un 1,42% del PIB de Catalunya. 

 Els ingressos mitjans de les entitats socials tornen a créixer 
després dels darrers anys de crisi econòmica. 

 Existeix una relació 60-40 en els ingressos provinents de fons 
públiques i privades. 
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 El finançament públic és rep majoritàriament via subvencions i 

convenis. Però aquesta via d’ingressos està perdent pes en favor de 
les contractacions i el concerts. 

 Gairebé 9 de cada 10 euros de finançament públic provenen 
d’administracions catalanes, especialment per part de la 

Generalitat. 

 La major part del finançament privat de les entitats prové de la 

prestació de serveis. 

 La vocació per les persones també es nota en la despesa de els 

entitats. Gairebé 8 de cada 10 euros de la despesa de les 
entitats socials està destinada a l’atenció, els serveis i les 

activitats. 

 El 17,5% de les entitats van patir problemes de tresoreria o 

liquiditat l’any passat, i el 18,9% van acabar l’exercici amb 
pèrdues. Tanmateix, això representa tretze punts i mig menys que el 

nombre d’entitats que havien patit pèrdues el 2014 i 2013. 

 

 


