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El Baròmetre és un esforç
col·lectiu de les 3.000
entitats socials catalanes
que pertanyem a les
federacions membres de
la Taula del Tercer Sector.
Perquè volem conèixer
millor quina és la nostra
aportació a la societat,
el seu abast, i quines són
les dificultats i els mitjans
que tenim avui per fer-ho.
Baròmetre del Tercer Sector 2015
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Presentació
Teniu a les mans els resultats de la primera edició
del Baròmetre del Tercer Sector Social, impulsat per
la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
El Baròmetre és una nova eina del nostre sector nascuda per oferir-nos
dades periòdiques i actualitzades sobre la nostra aportació a
la societat, en quines condicions la fem i amb quins mitjans.
Fa temps que ens calia una eina com aquesta. Perquè el ric i plural
teixit d’entitats del Tercer Sector Social evolucionem constantment, al
ritme que ho fan les necessitats de la nostra societat, i això ens exigia
disposar d’una eina àgil, lleugera i de periodicitat anual, per detectar
amb rapidesa, regularitat i continuïtat els canvis i tendències del nostre
sector. Un sector que és viu, que batega i que no descansa en l’incessant esforç per oferir noves respostes a les persones i
col.lectius més vulnerables de la nostra societat.
Juntament amb altres estudis més extensos o ambiciosos que,
en moments concrets, puguin aprofundir en determinats aspectes del
Tercer Sector Social, aquest nou dispositiu de coneixement ens
permetrà actuar amb més encert en la millora, l’enfortiment
i el reconeixement del nostre sector.
No puc deixar de remarcar i d’agrair la magnífica acollida que ha rebut
aquesta primera edició del Baròmetre del Tercer Sector Social:
348 entitats hi han participat responent el qüestionari, i la major part
de les 33 federacions de la Taula del Tercer Sector
s’hi han implicat per fer-ho possible.
Sense dades no som ningú, i aquestes ens ajudaran a ser més creïbles,
més eficients davant l’opinió pública i les institucions, i més clarividents
i eficaços per impulsar les millores que el nostre sector necessiti.
Estic convençuda que la lectura d’aquest informe no us defraudarà.
Àngels Guiteras, presidenta
Juny de 2015
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1.1

Objectius
La Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector va prendre
l’acord el novembre de 2014 de posar en marxa una nova eina
anual per respondre a la necessitat de la institució de disposar
de dades recents i actualitzades sobre l’evolució de les entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya.
Aquesta nova eina, batejada amb el nom de ‘Baròmetre’, i que a
partir d’ara tindrà una periodicitat anual, pretén, doncs, oferir informació sobre l’evolució de les 3.000 entitats socials que la Taula del
Tercer Sector agrupa i representa, en els aspectes següents:

Conèixer l’evolució del volum i la distribució
dels ingressos de les entitats segons origen dels
ingressos.
Avaluar l’evolució de la solvència de les entitats i
del deute de les administracions envers les entitats.
Estudiar l’evolució de l’impacte
i el suport social de les entitats.
Esbrinar les preocupacions més
rellevants de les entitats a mig termini.

El present informe recull els principals resultats de la primera edició
del Baròmetre, realitzada durant el primer semestre de l’any 2015.

1.2

Fitxa tècnica
Univers objecte d’estudi: 2.941 entitats membres de les federacions
de la Taula del Tercer Sector censades al “mapa d’entitats socials de
Catalunya”
Mostra: dades corresponents a 348 entitats
Error màxim admissible: e=7,06% per al total de la mostra
Nivell de confiança del 95,5% (2 sigma)
p=q=0,5 (cas de màxima variància)
Tècnica de recollida de dades: qüestionari on-line enviat a totes
les entitats censades
Calendari de la recollida de dades: del 13 d’abril al 28 de maig de 2015
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Ponderació
Un cop validats i depurats els casos i observades les dades descriptives de les variables sociodemogràfiques, s’ha efectuat una ponderació dels casos segons les variables dimensió (petita=menys de
100m € d’ingressos a 2014; mitjana=entre 100m € i 1M € d’ingressos a
2014; gran=més de 1M € d’ingressos a 2014) i província.
Per realitzar la ponderació s’han utilitzat com a marc referencial les
dades de distribució de l’univers segons dimensió i província proporcionades per la Taula del Tercer Sector.

1.3

Equip de treball
Direcció:
Toni Codina
Coordinació tècnica:
Anna Albareda
Recollida d’informació:
Judith Calabria, Helena Simón i Mireia Martínez
Tractament i anàlisi de les dades:
Joan Casado, Sebastià Jódar
Difusió i comunicació:
i-LabSo sccl., Rai Barba
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2

Fonts
d’ingressos
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2.1

Ingressos totals
GRÀFIC 1

100m € - 1M €

Menys de 50m €

1M € - 10M €

50m € - 100m €

Més de 10M €

El gruix de les entitats de primer grau del tercer sector social són organitzacions amb
ingressos reduits1. En tots els
anys de referència, al voltant
del 42% tenen uns ingressos
anuals de menys de 50.000 €.
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Més del 40% de les
entitats del tercer
sector social tenen
ingressos reduïts,
inferiors als 50.000 €
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DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS
SEGONS INGRESSOS TOTALS I ANY (%)

Només el 4,6% de les entitats
(2014) són estructures grans
amb més d’un milió d’euros
d’ingressos anuals. S’ha d’assenyalar que aquest grup
s’incrementa lleugerament, fins
el 6,7%, pel que fa als ingressos
pressupostats per 2015.

1 A partir d’aquest a apartat i per tot l’informe les dades han estat ponderades tal
com s’explica en la fitxa tècnica.
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GRÀFIC 2

INGRESSOS TOTALS,
SEGONS ANY. MEDIANES. (%)

66.387,64 €

64.828,86 €

59.797,25 €
2013

En els darrers
exercicis
pressupostaris
han augmentat
lleugerament
els ingressos
de les entitats

2014

pressupostats 2015

La mediana2 dels ingressos totals, observant les dades
interanuals, suggereix que les entitats estan augmentant,
tot i que molt lleugerament, els seus ingressos, passant de
59.797,25 € al 2013 als 66.387,64 € pressupostats per 2015.

La mitjana dels ingressos totals és de 447.626,11 € al 2013,
de 453.547,74 € al 2014 i de 470.510,28 € al 2015. Aquests
valors tant elevats en comparació als que presenta la mediana fa palès la important diferència, pel que fa als ingressos,
entre el petit grup d’entitats grans i el gran nombre d’entitats petites.

El sumatori de tots els ingressos de 2013 i de 2014 ens indica
que en cojunt s’han incrementat un 2,9% entre aquests dos
anys, i la previsió per al 2015 és que segueixin augmentant
a un ritme semblant. S’inverteix, per tant, la tendència
detectada per estudis anteriors que mostraven una reducció
general dels ingressos del sector a partir de 2011.

2 La mediana és el valor que ocupa el lloc central quan s’ordenen les dades
d’una variable de menor a major. Aquest paràmetre és més adequat que la
mitjana quan hi ha una gran dispersió de les dades o existeixen valors molt
extrems.
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Ingressos públics versus
ingressos privats

2.2

GRÀFIC 3

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS,
SEGONS ORIGEN I ANY (%)
2013

57,1%

42,9%

2014

58,8%

41,2%

Previsió 2015

62,6%

37,4%

Fonts públiques
Fonts privades

Globalment, el pes
dels ingressos públics
s’ha incrementat

Pel que fa al volum dels ingressos, la part més important són
d’origen públic. El pes dels ingressos públics, a més, s’ha vist incrementat, passant del 57,1% al 2013, i al 62,6% en la previsió per 2015.

La dependència econòmica
de les Administracions
Públiques és més evident
en les entitats grans
(69,3% dels ingressos al 2014).
Per contra, en les entitats
petites tenen més pes les fonts
provinents del sector privat
(69,9% dels ingressos al 2014).
3 Dimensió de les entitats:
petites=ingressos inferiors a 100.000 €;
mitjanes=ingressos entre 100.000 € i
1.000.000 €; grans= més de 1.000.000 €

14

GRÀFIC 4

PETITA

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS, SEGONS
DIMENSIÓ DE L’ENTITAT, ANY I ORIGEN (%)
2013

31,5%

68,5%

2014

30,1%

69,9%

27,1%

72,9%

2013

48,1%

51,9%

2014

48,2%

51,8%

Previsió 2015

55,5%

44,5%

2013

66,6%

33,4%

2014

69,3%

30,7%

Previsió 2015

74,8%

25,2%

GRAN

MITJANA

Previsió 2015

0

20
Fonts públiques

A través de l’anterior gràfic
es pot observar com la
dimensió3 de l’entitat té
una clara incidència sobre
l’origen dels ingressos.
Mentre en les entitats petites
l’origen és principalment privat
(69,9% al 2014), en les grans és
majoritàriament públic (69,3%
al 2014). A més, la tendència
cap a la captació d’ingressos
privats en les entitats petites i
cap als públics en les entitats
grans sembla augmentar amb
els anys. En els cas de les
entitats de dimensió mitjana,
és manté un equilibri entre
ambdós tipus de finançament.

40
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Fonts privades

Malgrat aquesta dada, en
la majoria d’entitats que
conformen el sector els ingressos d’origen privat tenen
més importància que els
públics. Aquesta qüestió és
deguda a que la majoria d’entitats són estructures petites
on les aportacions privades
són més elevades que les
públiques. En canvi, en les entitats grans, que són menys en
nombre però que concentren
la major part del volum econòmic del sector, el finançament
públic és més important que
el privat.

Així, les entitats més grans
tenen una dependència
econòmica de les Administracions Públiques més
pronunciada, mentre que en
les entitats petites aquesta
dependència és clarament
menor.

Cal tenir molt present, doncs,
la diferenciació entre el volum
total del finançament segons
el seu origen, i quin pes real
tenen per a la majoria d’entitats els ingressos públics i els
privats.
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GRÀFIC 5
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L’anterior gràfic dóna informació més acurada respecte la
distribució de les entitats en
relació al volum d’ingressos
públics que reben. El grup més
nombrós d’entitats és el que
rep menys d’un 25% d’ingressos
públics sobre el total dels seus
ingressos (39,5% al 2014). Aquesta dada, al comparar-se amb
la informació dels anteriors
gràfics, confirma que la major
part del finançament públic
s’acumula en un grup reduït
d’entitats de gran dimensió.
Pel que fa a la temporalitat, no
s’observen canvis importants
entre anys.
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DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS
EL PERCENTATGE D’INGRESSOS D’ORIGEN
PÚBLIC SOBRE EL TOTAL D’INGRESSOS I ANY (%)

S’ha d’assenyalar que un
21,4% d’entitats té una alta
dependència del finançament
públic, ja que més del 75%
dels seus ingressos provenen
d’Administracions Públiques
(2014). Són molt poques les
entitats que subsisteixen únicament amb ingressos públics
(2,0% al 2014), de la mateixa
manera que són molt poques
les que ho fan sense cap ingrés
públic (2,9% al 2014). Aquesta
tendència es comporta de la
mateixa manera pel que fa als
ingressos privats, com es veurà
en el següent gràfic.

GRÀFIC 6
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En la majoria d’entitats més del 50% dels ingressos són d’origen privat (59,3% al 2014). Les tendències interanuals no apunten canvis significatius.

Les fonts privades són majors que
les públiques en els pressupostos
de pràcticament el 60% d’entitats socials.
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2.3

Ingressos públics
segons origen
Tipus de finançament
GRÀFIC 7

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS,
SEGONS TIPUS DE FINANÇAMENT I ANY (%)
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Subvencions i convenis
Contractacions i concerts

El volum d’ingressos provinents de subvencions i convenis és quasi
4 vegades superior als provinents de contractacions i concerts per
cada any analitzat. Pràcticament no s’observen diferències entre
anys.

Les subvencions i convenis quadrupliquen
l’aportació d’ingressos respecte
les contractacions i concerts

Els ingressos recaptats a través de contractes i concerts normalment es reben amb regularitat, cosa que no es dóna en els
ingressos per subvencions. Això últim mostra una possible feblesa
estructural en el finançament públic de les entitats.
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Generalitat de Catalunya
GRÀFIC 8
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Quasi dos terços de les entitats reben zero o menys de
10.000 € l’any per part de la
Generalitat (64,4% al 2014).

Al voltant d’un 20%
d’entitats no reben
cap ingrés per part
de la Generalitat

Un grup petit però significatiu d’entitats reben més de
100.000 € anuals per part
d’aquest finançador (15,6% al
2014).

No s’observen grans diferències entre anys.
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GRÀFIC 9

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PÚBLICS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)

El pes dels ingressos
de la Generalitat
és més important
en les entitats petites
que en les grans.

56,5%

56,2%

58,0%

2013

2014

Previsió 2015

L’anterior i següent gràfics indiquen l’evolució dels ingressos
provinents de la Generalitat sobre el total d’ingressos públics
de les entitats petites (primer
gràfic) i grans (segon gràfic).

En les entitats petites el pes
dels ingressos de la Generalitat
és més important que en les
entitats grans. A més, és preveu
un lleuger increment en el 2015
(58,0% sobre el total d’ingressos
públics).

GRÀFIC 10

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PÚBLICS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)
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En les entitats grans el pes de la Generalitat en el conjunt dels seus
ingressos públics és menor. I, a més, ha disminuït de forma significativa el 2014 (del 48,5% al 42,8%), i pot continuar disminuint en
2015 (42,6%).
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Administració local catalana
GRÀFIC 11

50m € - 100m €

Menys de 10m €

Més de 100m €

8,7%

9,5%

8,9%

2014

previsió 2015

4,8%
previsió 2015

0%

2013

6,1%
2014

18,6%
previsió 2015

6,0%

18,1%
2014

2013

18,5%
previsió 2015

2013

44,3%
2014

50,8%

43,2%
2013

17,0%
previsió 2015

22,0%
2014

2013

23,6%

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS
INGRESSOS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I ANY (%)

10m € - 50m €

L’Administració local catalana té un impacte similar al de la
Generalitat (tot i que lleugerament inferior) en el finançament
de les entitats. Com s’esdevé amb els ingressos procedents de la
Generalitat, en dues terceres parts de les entitats el finançament
rebut de l’Administració local es zero o de menys de 10.000 €
l’any (66,3% al 2014).

Existeix una tendència a la baixa en
el nombre d’entitats que no rep cap tipus
d’ingrés per part de l’Administració local.
Alhora, augmenten aquelles que
reben un ingrés inferior als 10.000€

Pel que fa a la previsió pel 2015 en comparació al 2014, creix en
6,5 punts el nombre d’entitats que potencialment rebran menys
de 10.000 €.

Baròmetre del Tercer Sector 2015

21

GRÀFIC 12

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALANA
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PÚBLICS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)
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El pes dels ingressos
de l’Administració
Local és més important
en les entitats grans
que en les petites.

L’anterior i següent gràfics indiquen l’evolució dels ingressos
provinents de l’Administració
local catalana sobre el total
d’ingressos públics de les entitats petites (primer gràfic) i
grans (segon gràfic).

En aquest cas, s’observa com
en les entitats grans el pes del
finançament procedent d’aquesta Administració és més important, i que alhora ha crescut en
el darrer any (del 47,6% al 54%)
i apunta que seguirà creixent el
2015 (54,1%).

En el cas de les entitats petites
la tendència és la contrària:
l’Administració local catalana
té un pes menor en el seu
finançament, i la tendència és
de decreixement (del 37,5% de
2014 a una previsió del 33,1% per
2015).

GRÀFIC 13

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALANA
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PÚBLICS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)

22

47,6%

54,0%

54,1%

2013

2014

Previsió 2015

Governs autònoms i locals
de la resta de l’Estat
GRÀFIC 14
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Els ingressos provinents dels governs autònoms i locals de la resta de l’Estat presenten valors molt residuals, encara que sembla
produir-se un molt lleu increment en la recaptació d’aquestes
fonts.

Només 1 de cada 10 entitats rep ingressos
procedents dels governs autònoms i locals
de la resta de l’Estat espanyol.
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Estat espanyol
GRÀFIC 15
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Els ingressos que capten les entitats catalanes de fonts de governs autònoms i locals de la resta de l’Estat i del propi Estat,
segueix una evolució semblant: creix molt lleugerament el
nombre d’entitats que passen de captar-ne zero a captar-ne
algun import (en ambdós casos prop d’un 3% d’increment). El
motiu pot ser l’esforç de les entitats per captar altres tipus de
finançament públic o perquè inicien programes fora de Catalunya
ja sigui en col·laboració o per iniciativa pròpia.

Només 1 de cada 5 entitats
rep ingressos de l’Estat espanyol.
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Unió Europea i altres
GRÀFIC 16
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La captació de fons de la Unió Europea també és molt residual. És probable que només aquelles entitats que tenen equips
tècnics més professionalitzats i preparats per a presentar-se a
programes europeus puguin captar quantitats significatives de
fons europeus. Aquestes entitats són minoritàries si prenem com
a referència les característiques de la majoria d’entitats catalanes.

Tant sols el 6% de les entitats tenen
ingressos procedents de projectes
europeus en el 2014.
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Resum d’ingressos públics
segons origen i any
GRÀFIC 17

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PÚBLICS, SEGONS ORIGEN 2013 (%)
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Unió Europea i altres

Com ja suggerien les dades anteriorment descrites, el 94,1% del
volum total del finançament públic es distribueix a través
de la Generalitat de Catalunya, en primer terme, i de l’Administració local catalana, en segon terme. La resta de finançadors
presenten valors molt baixos.
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GRÀFIC 18

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PÚBLICS, SEGONS ORIGEN 2014 (%)
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En el darrer any mesurat existeix un
lleuger increment del pes dels ingressos
de l’Administració local en detriment
de l’obtingut per la Generalitat
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GRÀFIC 19

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS,
SEGONS ORIGEN. PREVISIÓ 2015 (%)
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En l’any 2014 s’observa un petit increment del finançament de
l’Administració local catalana respecte 2013 (4,5 punts), tot i que
en la previsió per 2015 la situació torna a ser molt semblant a la
de 2014.
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Ingressos privats
segons origen

2.4

Prestació de serveis
GRÀFIC 20
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Més de la meitat
de les entitats no
reben finançament
provinent de la
prestació de serveis

La majoria d’entitats (53,8% al
2014) no obtenen finançament
a través de la prestació de
serveis, sigui perquè no en
presten o bé perquè els presten de manera gratuïta. En tot
cas, un grup petit però significatiu d’entitats aconsegueixen
més de 100.000 € d’ingressos
privats l’any a través de la
prestació de serveis.

En els gràfics següents s’hi pot
trobar informació comparativa
entre entitats petites i grans
en relació al pes que la prestació de serveis té sobre el total
d’ingressos privats de l’entitat.
Es pot observar com en les entitats grans aquest pes és més
pronunciat que en les petites,
i com en ambdós casos la
tendència a la baixa entre 2013
i 2014 es preveu que s’inverteixi
en 2015.
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GRÀFIC 21

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RESPECTE
EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)
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GRÀFIC 22

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RESPECTE
EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)
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Ajuts d’institucions
privades i empreses
GRÀFIC 23
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El 50% de les entitats
no reben cap tipus
d’ingrés provinent
d’ajuts d’institucions
privades i empreses

Les entitats es divideixen entre les que no reben finançament
per aquesta via (48,6% al 2014) i les que el reben (51,4% al 2014).
Tampoc aquí s’observen diferències importants entre anys.

En els gràfics següents s’hi pot trobar informació comparativa
entre entitats petites i grans en relació al pes que les ajudes
d’institucions privades i empreses tenen sobre el total d’ingressos
privats de l’entitat. Aquest pes és més important en les entitats de dimensió gran, tot i que amb tendència a la baixa.
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GRÀFIC 24

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
D’AJUTS D’INSTITUCIONS PRIVADES I EMPRESES RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS. ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)
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GRÀFIC 25

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
D’AJUTS D’INSTITUCIONS PRIVADES I EMPRESES RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS. ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)
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Donatius i quotes
de particulars
GRÀFIC 26
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Gairebé el 90%
d’entitats tenen
establerts sistemes
de donatius i quotes
com a forma
de finançament

Els donatius i quotes són la via de recaptació de finançament
més presents, tot i que no les més importants pel que fa al
volum d’ingressos que generen. Només un 10,7% d’entitats no
van utilitzar, al 2014, aquesta forma de finançament. Les dades
presenten una gran variabilitat d’ingressos, essent el més repetit
el que està entre 10.000 € i 50.000 € l’any.

Aquesta via de finançament té més
pes en les entitats petites que en les grans

En els gràfics següents s’hi pot trobar informació comparativa
entre entitats petites i grans en relació al pes que els donatius i
quotes tenen sobre el total d’ingressos privats de l’entitat. Aquest
pes és molt més pronunciat en les entitats petites.
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GRÀFIC 27

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE DONATIUS I QUOTES DE PARTICULARS
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)
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GRÀFIC 28

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
DE DONATIUS I QUOTES DE PARTICULARS
RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)
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Altres
GRÀFIC 29
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Pel que fa als altres tipus de
vies per recaptar finançament,
aquestes semblen ser força
populars (2 de cada 3 entitats
les utilitzen) però tenen una
baixa capacitat de generació
d’ingressos, ja que en la majoria dels casos la recaptació
per aquest concepte és inferior
als 10.000 € anuals. L’evolució
interanual indica que tot i que
augmenta el nombre d’entitats
que generen ingressos per
aquest mitjà, l’ingrés generat
cada cop es concentra més en

l’interval de menys de 10.000 €
per any.

En els gràfics següents es pot
trobar informació comparativa
entre entitats petites i grans
en relació al pes que les altres
vies de finançament privat
tenen sobre el total d’ingressos
privats de l’entitat. El pes que
aquest tipus de canals tenen
és lleugerament més pronunciat en les entitats petites.
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GRÀFIC 30

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
D’ALTRES VIES (ESDEVENIMENTS,
RIFES, VENDA D’ARTICLES...) RESPECTE
EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ PETITA (%)
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GRÀFIC 31

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PROVINENTS
D’ALTRES VIES (ESDEVENIMENTS,
RIFES, VENDA D’ARTICLES...) RESPECTE
EL TOTAL D’INGRESSOS PRIVATS.
ENTITATS DE DIMENSIÓ GRAN (%)
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Resum d’ingressos privats
segons origen i any
GRÀFIC 32

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRIVATS, SEGONS ORIGEN. 2013 (%)
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Altres (esdeveniments, rifes, venda d’articles...)

Com ja s’apuntava anteriorment, tot i que els donatius i quotes
de particulars són la forma de finançament privat més present
en les entitats, no és la que més volum d’ingressos genera.
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GRÀFIC 33

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRIVATS, SEGONS ORIGEN. 2014 (%)
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La prestació de serveis
és la via més important de captació
d’ingressos privats
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El gràfic amb dades objectives més recents (2014), indica que
la prestació de serveis genera el 41,3% del total dels ingressos
privats recaptats per les entitats. A certa distància es troben els
donatius i quotes (32,5%), els ajuts d’institucions privades i empreses (19,0%) i les altres vies (7,2%).

GRÀFIC 34

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS PRIVATS,
SEGONS ORIGEN. PREVISIÓ 2015 (%)

6,5%

18,4%
44,6%
30,5%

Prestació de serveis
Donatius i quotes particulars
Ajuts d’institucions privades i empreses
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El gràfic que presenta
la previsió per a 2015 indica
que la prestació de serveis
encara pot tenir més pes que
al 2014 (3,3 punts de diferència).
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3

Solvència
i deute
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3.1

Superàvit i dèficit
GRÀFIC 35
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Superàvit

Una de cada
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Les entitats, pel que fa als
resultats de l’exercici, es troben majoritàriament en valors positius a finals de l’any.
Així, el 56,3% (2014) estan dins
aquest grup, normalment amb
uns superàvits de menys de
10.000€ l’any (37,7% al 2014).
Un nombre significatiu d’entitats, però, presenten dèficit
(32,3% d’entitats al 2014).

No s’observen canvis de tendència importants entre 2013
i 2014.
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GRÀFIC 36
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L’anterior gràfic ens ajuda a situar el pes que el superàvit o el
dèficit tenen sobre els ingressos
totals de les entitats.
El més habitual són les entitats amb volums petits de superàvit, que representen menys
del 5% del total d’ingressos de
l’entitat (25,0% al 2013, 21,5% al
2014).
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Hi ha, però, un petit grup
d’entitats (4,1% el 2014) amb un
dèficit que representen més del
25% sobre el total d’ingressos
d’aquell mateix any), un nivell
de dèficit que podria suposar
una amenaça per a la seva subsistència.

Deute de les
Administracions Públiques

3.2

TAULA 1

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS
DEUTE DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PEL QUE FA A SUBVENCIONS I CONVENIS D’ACTIVITATS JA REALITZATS, SEGONS
ANY D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ (%)
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0,5%

1,3%

7,0%

Com s’observa en l’anterior
taula, en la majoria dels casos
l’Administració no té cap deute
pendent amb les entitats.
Aquesta tendència, però, canvia quan l’any d’atorgament
de la subvenció s’apropa al
moment actual. Així, l’Ad-

ministració deu a un 18,5%
d’entitats imports de subvencions i convenis atorgats en
2013 (normalment quantitats
menors de 50.000 €). Aquest
percentatge puja fins el 33%
d’entitats pel que fa subvencions i convenis de 2014.
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GRÀFIC 37

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS SEGONS DEUTE
ACUMULAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
PEL QUE FA A SUBVENCIONS I CONVENIS
D’ACTIVITATS JA REALITZATS. TOTS ELS ANYS (%)
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L’anterior gràfic agrupa les
entitats amb les que l’Administració té deutes de qualsevol
any. L’Administració deu a un
terç de les entitats (33,5%)
algun import de subvencions
atorgades en anys passats
(2014 o abans), essent l’import
més repetit el d’entre 10.000 €
i 50.000 €.
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Les Administracions
Públiques deuen
a 1 de cada 3 entitats
subvencions per
activitats ja realitzades (2014 o abans)

Els gràfics que es troben a
continuació permeten veure el
pes real del fenomen del deute, no sobre el total del sector,
sinó sobre les entitats que han
tingut subvencions o convenis
per als anys 2013 i al 2014.

GRÀFIC 38

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS AMB SUBVENCIONS
I CONVENIS FORMALITZATS SEGONS VOLUM DE
DEUTE QUE SOPORTEN PER AQUEST CONCEPTE.
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D’entre les entitats que han obtingut ingressos provinents
de subvencions o convenis al 2013, l’Administració té deutes
amb el 25,8% d’aquestes.

GRÀFIC 39

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS AMB SUBVENCIONS
I CONVENIS FORMALITZATS SEGONS VOLUM DE
DEUTE QUE SOPORTEN PER AQUEST CONCEPTE.
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D’entre les entitats que han obtingut ingressos provinents
de subvencions o convenis al 2014, l’Administració té deutes
amb el 48,8% d’aquestes.
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Factures vençudes de les
Administracions Públiques

3.3

TAULA 2

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS VOLUM
DE FACTURES VENÇUDES DE CONTRACTES
I CONCERTS DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES PENDENTS DE COBRAR (%)
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Pel que fa al volum de factures vençudes, la tendència és semblant a la de les subvencions i convenis, és a dir, el nombre d’entitats amb factures vençudes es va incrementant quan l’any
de la factura és més recent. En tot cas, la tendència d’aquest
increment és força més lleugera que amb les subvencions i no
suposa el problema de tresoreria i de viabilitat econòmica que
pot representar el cas de les subvencions.
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GRÀFIC 40

VOLUM ACUMULAT DE FACTURES VENÇUDES
DE CONTRACTES I CONCERTS PENDENTS
DE COBRAR. TOTS ELS ANYS (%)
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L’anterior gràfic agrupa les entitats amb factures vençudes
d’algun any. Un 9,8% d’entitats té factures vençudes
impagades de contractes
i concerts, normalment de
menys de 10.000 €.

En resum, el deute de les
administracions públiques
està situat de manera més
pronunciada en les subvencions i convenis, i una part
important d’aquest deute té
diversos anys d’antiguitat.

Els gràfics que es troben a
continuació permeten veure
el pes real de les factures
vençudes no sobre el total del
sector, com s’ha vist abans,
sinó sobre les entitats que
efectivament han formalitzat
contractes i concerts al 2013 i
al 2014.
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GRÀFIC 41

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS AMB CONTRACTES
I CONCERTS FORMALITZATS SEGONS EL VOLUM
DE FACTURES VENÇUDES PER AQUEST CONCEPTE.
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D’entre les entitats que han obtingut ingressos provinents de
contractes i concerts al 2013, el 13,3% tenen factures vençudes
pendents de cobrar d’aquest mateix any.

GRÀFIC 42

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS AMB CONTRACTES
I CONCERTS FORMALITZATS SEGONS EL VOLUM
DE FACTURES VENÇUDES PER AQUEST CONCEPTE.
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D’entre les entitats que han obtingut ingressos provinents de
contractes i concerts al 2014, el 31,6% tenen factures vençudes
pendents de cobrar d’aquest mateix any.
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GRÀFIC 43

DISTRIBUCIÓ DEL LES ENTITATS SEGONS
L’EVOLUCIÓ DEL VOLUM TOTAL DE DEUTE.
2T 2015 VERSUS 2T 2014 (%)

73,0%

13,1%
HA AUGMENTAT

13,9%
S’HA MANTINGUT

El 73% de les
entitats socials han
mantingut el deute
el darrer exercici
pressupostari.
Tant sols un 13,1%
l’ha augmentat

HA DISMINUÏT

El nivell de deute entre el
segon trimestre de 2014 i el
segon trimestre de 2015 no
sembla haver canviat. El percentatge d’entitats que indiquen que ha augmentat el seu
deute és lleugerament inferior
(-0,8 punts) a les que indiquen
que ha disminuït.
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3.4

Despesa financera
GRÀFIC 44

2014

20,4

2013

19,8
2014

12,3

67,3

2013

12,5

67,7

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS
SEGONS DESPESA FINANCERA I ANY

2013

2014

0€
Menys de 1.000 €
Més de 1.000 €

La majoria d’entitats no tenen cap despesa financera (67,3% al 2014)
i no es detecten canvis importants en aquesta tendència segons
anys.

La baixa despesa financera, pot assenyalar que moltes entitats, previsiblement les petites, utilitzen altres sistemes per tal de gestionar
les tensions de tresoreria ocasionades pels endarreriments en el pagament de subvencions atorgades i executades o per altres causes.
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4

Suport
i impacte
social
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Persones ateses
GRÀFIC 45

2013 2014

2013 2014

2013 2014

25,4%

24,5%

35,9%

33,2%
24,3%

14,5%

14,5%

27,7%

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS
NOMBRE DE PERSONES ATESES I ANY (%)

2013 2014

Entre 1 i 50
Entre 51 i 100
Entre 101 i 500
Més de 500

En un any, el nombre
de persones ateses
s’ha vist incrementat
en un 3,4%, mentre
que els ingressos
de les entitats s’han
incrementat un 2,9%.

El nombre d’entitats que ha atès a més de 100 persones s’ha vist
lleugerament incrementat, passant de representar el 57,7% de les
entitats al 2013 al 61,3% al 2014.

El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4 punts del 2013
al 2014.

La mediana de persones ateses per entitat es troba al voltant de les
140 persones.

A través del gràfic següent es pot comprovar com, pel que fa a la
comparativa 2013/2014, l’evolució de l’increment del nombre de persones ateses és més pronunciat que el del increment dels ingressos
totals de les entitats.
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GRÀFIC 46

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS TOTALS VERSUS
EVOLUCIÓ DE LES PERSONES ATESES. 2013-2014 (%)

2,9%

3,4%

INGRESSOS TOTALS

PERSONES ATESES

Suport social
GRÀFIC 47

6,3%

6,1%

5,6%

6,8%

2014

2013

2014

37,1%
2014

2013

35,5%

43,1%
2014

2013

45,6%
6,8%
2014

2013

7,0%
2013

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS NOMBRE
DE PERSONES SÒCIES + DONANTS I ANY (%)

0

Entre 501 i 1.000

100 o menys

Més de 1.000

Entre 101 i 500

Són poques les entitats que no compten
amb la figura de les
personses sòcies
i/o donants

El 43,1% d’entitats tenien, al
2014, 100 o menys persones
sòcies i donants vinculades a
l’entitat, per un 37,1% que tenien
entre 101 i 500.

Queda palès que és molt generalitzat el fet de tenir persones
amb aquest perfil vinculades a
les entitats, ja que només un
6,8% no les tenien al 2014.
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GRÀFIC 48

9,6%

9,0%

10,2%
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25,8%
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2013

6,1%
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48,2%

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS
NOMBRE DE PERSONES VOLUNTÀRIES I ANY (%)

0

Entre 51 i 100

Entre 1 i 10

Més de 100

Entre 11 i 50

En un any ha augmentat el nombre d’entitats
amb més de 10 persones voluntàries en més
de cinc punts.

En relació al voluntariat es pot
comprovar un cert increment
interanual. Es redueix el percentatge d’entitats que no tenen
cap persona voluntària (del 6,1%
al 4,7%), i creix el percentatge
d’entitats amb més de 10 persones voluntàries (68% al 2013,
73,5% al 2014).
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L’increment del voluntariat a les
entitats es pot suposar que té
relació amb l’augment del nombre de les persones ateses.

Ocupació
GRÀFIC 49

El 43,6% d’entitats
no tenen persones
contractades

Existeix una lleugera
tendència a l’augment d’entitats amb
més de 10 persones
contractades

Entre 11 i 25

Entre 1 i 10

Més de 25

8,1%

8,6%
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2014

previsió 2015

16,1%
previsió 2015

0

2013

16,1%
2014

14,1%
2013

30,9%
previsió 2015

2013

31,7%
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previsió 2015

2014

43,6%
2014

34,1%

43,6%
2013

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS SEGONS NOMBRE
DE LLOCS DE FEINA, A 31 DE DESEMBRE DE CADA
ANY, SEGONS ANY (%)

En els tres anys analitzats es manté el percentatge d’entitats que
no tenen cap persona contractada, representant aquestes entitats
un grup molt gran del conjunt del sector (43,6% a tots els anys).

Tot i que el nombre d’entitats sense llocs de feina es manté, cal
assenyalar que existeix una lleugera tendència cap a l’increment de
llocs de feina, produint-se un augment de les entitats amb més de
10 llocs de feina (22,2% al 2013, 25,5% en la previsió per 2015). Es pot
deduir que aquest lleuger increment pot desembocar en la contractació de més professionals. Aquestes dades semblen estar en sintonia amb les apuntades en els anteriors gràfics, que també indiquen
lleugers increments en l’estructura i l’impacte de les entitats.

El següent gràfic permet, però, confirmar una de les claus de
subsistència de les entitats de dimensió petita tot comparant el
nombre de persones voluntàries per cada lloc de feina de l’entitat,
segons la dimensió econòmica de l’entitat.
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GRÀFIC 50

2013 2014

2013 2014

3,7

1,1

1,0

3,7

6,7

6,9

19,6

22,5

NOMBRE DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER
CADA LLOC DE FEINA, SEGONS DIMENSIÓ
DE L’ENTITAT I ANY

2013 2014

2013 2014

Petita
Mitjana
Gran
Totes les entitats

La diferència en el pes del personal voluntari entre entitats
petites i mitjanes, però sobre
tot entre entitats petites i grans
és molt pronunciat. Al 2014,
per cada lloc de feina en una
entitat petita, aquesta tenia
quasi 20 persones voluntàries.
En canvi, en les entitats grans
la professionalització del servei
és la pauta, i el més habitual
es que hagi una persona voluntària per cada lloc de feina.
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Per el total del sector, les
entitats tenen 3,7 persones
voluntàries per cada lloc de feina. Aquest valor resum és baix
donat que les entitats grans
són les que més llocs de feina
agrupen en tot el sector.

5

Preocupacions
de les
entitats
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GRÀFIC 51

VALORACIÓ DEL NIVELL DE PREOCUPACIÓ
QUE REPRESENTEN ELS ELEMENTS VINCULATS
A LA SALUT DE L’ENTITAT. MITJANES (ESCALA 1-5),
on 1 representa mínima preocupació i 5 màxima preocupació

Garantir la qualitat
del servei /atenció

4,2

Atendre totes les persones que
demanen l’activitat o servei

4,1

Obtenir suficient finançament
de les Administracions Públiques

4,1

Garantir l’execució dels programes
més representatius /grans de l’entitat

4,0

Rebre puntualment els nous
pagaments de l’Administració

3,9

Mantenir o incrementar els
ingressos provinents de donacions
i activitats de fundraising

3,9

Pagar puntualment als proveïdors

3,7

Mantenir el model propi
d’intervenció social de l’entitat
(missió, valors, etc.)

3,7

Garantir la qualitat del lloc
de treball i el benestar
de les persones treballadores

3,5

Rebre els pagaments enderrerits
de l’Administració

3,4
3,3

Mantenir els llocs de treball

Pagar puntualment les nòmines
a les persones treballadores
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3,1

Transferir el model propi
d’intervenció social de l’entitat
a d’altres països

2,2

Renovar o obtenir els productes
financers necessaris per afrontar les
dificultats de tresoreria

2,2

Les principals
preocupacions
de les entitats estan
relacionades amb
garantir la major
qualitat en la prestació dels serveis

Finalment, a través del Baròmetre també s’han pogut conèixer
quina és la valoració que les
entitats fan respecte a una sèrie
de preocupacions i inquietuds
plantejats en l’enquesta.

Les principals preocupacions
semblen estar orientades al
manteniment de la qualitat del
servei: Garantir la Qualitat (mitjana del 4,2 sobre 5), l’atenció a

totes les persones demandants
o usuàries (4,1), l’obtenció d’un
finançament suficient per part
de les Administracions Públiques (4,1) o garantir l’execució
dels programes més representatius/grans de l’entitat tal i com
estan dissenyats (4,0).

Les qüestions relacionades
amb l’obtenció de finançament
també es troben en la franja
alta de les preocupacions: Rebre
puntualment els pagaments
de l’Administració, i mantenir o
incrementar els ingressos provinents de donacions i activitats
de fundraising (ambdues un 3,9).

Ja per sota de la franja alta de
preocupacions, però encara per
sobre de la mitja (establerta en
un 2,5), hi trobem les preocupa-

cions relacionades amb els pagaments a proveïdors, nòmines,
qualitat i manteniment dels
llocs de treball.

Finalment, en la franja baixa
de preocupacions, i per sota de
la mitja (2,5) hi trobem les preocupacions relacionades amb
la internacionalització i amb la
situació de tresoreria de les entitats (transferir el model propi
d’intervenció social a d’altres
països, renovar o obtenir els
productes financers necessaris
per afrontar les dificultats de
tresoreria). Aquestes dues preocupacions es complementen
amb les dades de l’estudi que
ens diuen que menys d’un 1% de
les entitats rep subvencions de
la Unió Europea, i que un 67%
de les entitats no tenen despesa financera.
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6

Conclusions

60

6.1

Fonts d’ingressos
Entre 2013 i 2014 els ingressos han crescut un 2,9%, i la previsió
per al 2015 és que segueixin augmentant a un ritme semblant.
S’inverteix, per tant, la tendència detectada per estudis anteriors
que mostraven una reducció general dels ingressos del sector
a partir de 2011.

L’increment d’ingressos es produeix sobretot en les entitats grans,
i principalment en la part d’ingressos d’origen públic.

La major part de les entitats del sector són organitzacions amb
ingressos petits. El 42,9% ingressen menys de 50.000 € l’any.

Sobre el volum total d’ingressos del sector, el 58,8% és d’origen
públic i el 41,2% d’origen privat. Entre 2013 i 2015 el finançament
públic tendeix a guanyar importància respecte del privat (+5,5%),
però les entitats petites no es beneficien d’aquesta tendència.

En el 39,5% d’entitats (2014) els ingressos d’origen públic
representen menys del 25% sobre el total dels seus ingressos.
Un altre grup menys nombrós d’entitats (21,4%) té una alta dependència del finançament públic, perquè més del 75% dels seus
ingressos provenen de l’Administració.

En la majoria d’entitats que conformen el sector els ingressos
d’origen privat tenen més importància que els públics, perquè són
les entitats grans les que concentren la major part del finançament
públic. En la majoria d’entitats més del 50% dels ingressos són d’origen privat (59,3% al 2014), sobretot en les entitats petites

Baròmetre del Tercer Sector 2015

61

6.2

Ingressos Públics
Sobre el total d’ingressos públics, els provinents de subvencions
i convenis són quasi 4 vegades superiors als provinents
de contractes i concerts.

Els ingressos procedents de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions Locals Catalanes suposen, en conjunt, el 93,8% del
volum total del finançament públic de les entitats (2014) amb
un pes una mica superior (49,8%) de la Generalitat respecte de les
Administracions Locals (44,9%) El finançament procedent d’altres
Administracions Públiques presenta valors molt baixos.

Més del 50% dels ingressos públics de les entitats petites provenen de la Generalitat, i la tendència va en augment. Contràriament, en les entitats grans el 54% del seu finançament públic prové
de les Administracions locals catalanes i aquesta tendència també
és de creixement.

Un 20,8% de les entitats reben algun finançament de l’Estat, o de
governs autònoms i locals de la resta de l’Estat, majoritàriament en
quantitats modestes. I només un 5,9% de les entitats tenen ingressos procedents de fons europeus.

Només el 6,2% dels ingressos provenen d’Administracions de fora de Catalunya

6.3

Ingressos privats
En finançament privat destaquen la prestació de serveis, o els
donatius i quotes de particulars, que concentren el 41,3% i el
32,5% del volum total dels ingressos privats, respectivament
(2014). Els ingressos provinents d’institucions i empreses privades,
així com els d’esdeveniments, rifes i altres, és menor en tots els
casos (7,2% en el cas de les rifes i esdeveniments, i un 19% en les
ajudes provinents d’institucions i empreses privades).

Les diferents modalitats d’ingressos privats es mantenen força estables i no s’hi observen diferències significatives entre anys. Només
els ingressos per donatius i quotes mostren una lleugera tendència
a créixer.

62

Del total d’ingressos privats, les entitats grans tenen sobretot
ingressos provinents de la prestació de serveis (49,4%), mentre
que les entitats petites tenen sobretot ingressos provinents de
donatius i quotes (56,5%). Les entitats grans reben més del doble
d’ajudes d’institucions privades i empreses que les entitats petites.

La majoria d’entitats, però, no obtenen ingressos privats a través
de la prestació de serveis (53,8% al 2014) i és un grup força reduït
d’entitats que concentra aquest tipus d’ingrés: el 15,7% d’entitats
obtenen més de 100.000 € anuals a través de la prestació privada de serveis (2014).

El contrari esdevé amb els donatius i les quotes. El 89,3% d’entitats es financen a través d’aquesta via (2014). Cal subratllar que
aquesta és probablement la via més regular de finançament sobretot per les entitats petites.

6.4

Situació financera
El 56,4% d’entitats han presentat superàvit i el 32,4% han tingut
dèficit al 2014. En un 4,1% dels casos aquest dèficit ha estat superior
al 25% del pressupost de l’entitat.

L’Administració deu a un terç de les entitats (33,5%) algun
import de subvencions atorgades en anys passats (2014 o
abans), sent l’import més repetit el d’entre 10.000 € i 50.000 €.
1 de cada 5 entitats (20%) suporta deutes de subvencions de
l’Administració Pública de fa dos anys (2013) o anteriors.

D’entre les entitats que tenen ingressos per contractes i concerts
amb l’Administració, un 31,6% tenen factures de 2014 pendents de
cobrar, i un 13,3% factures de 2013, tot i que predominen les factures
menors de 10.000 €.

En el 73,0% de les entitats el volum total del deute que
suporten es manté en nivells semblants respecte a les
mateixes dates de 2014.

La majoria d’entitats no tenen cap despesa financera (67,3% al 2014).
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6.5

Persones ateses
El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4% en un any
(del 2013 al 2014), mantenint-se, per tant, la tendència constant
detectada per estudis anteriors, sobretot des de l’inici de la crisi
econòmica.

6.6

Suport Social
El 43,1% d’entitats tenien, al 2014, 100 o menys persones sòcies i
donants vinculades a l’entitat, per un 37,1% que tenien entre 101 i 500.

El 53,9% de les entitats tenen entre 11 i 50 persones voluntàries
col.laborant amb l’entitat (2014) i amb tendència a créixer.

El conjunt del sector té 3,7 persones voluntàries per cada persona
contractada. Tanmateix en les entitats petites la proporció (20/1) és
molt més desigual que en les grans (1/1).

El 93,2% d’entitats tenen socis o donants, i 95,3% tenen voluntaris

6.7

Ocupació
El 43,6% de les entitats no tenen cap lloc de feina i un 31,7%
en tenen entre 1 i 10. Només un 8,6% tenen més de 25 llocs de treball.

Hi ha una lleugera tendència d’increment de la contractació de professionals, en les entitats mitjanes i grans. S’inverteix, doncs, el cicle
de pèrdua de llocs de treball iniciat l’any 2009, observat per estudis
anteriors.
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6.8

Preocupacions
Les principals preocupacions de les entitats semblen estar
orientades a la resolució dels problemes diaris relacionats amb
la qualitat del servei (mitjana de 4,2 sobre 5), l’atenció a totes les
persones demandants o usuàries (4,1), l’obtenció d’un finançament
suficient per part de les Administracions Públiques (4,1) o garantir
l’execució dels programes més representatius/grans de l’entitat tal i
com estan dissenyats (4,0).
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La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una institució
nascuda l’any 2003 amb l’objectiu d’agrupar i representar el conjunt
de les entitats no lucratives d’iniciativa social que actuen en la defensa
dels drets socials i l’atenció a les persones. Està formada per 33 federacions i organitzacions que aglutinen a 3.000 entitats socials catalanes.
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