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Emprenc aquestes línies amb la necessitat de fer partícip la 
ciutadania de la situació per la qual el Grup Social ONCE ha 

transitat el 2020, any marcat per la pandèmia del coronavirus. 
La magnitud del que hem superat seguirà present en els nostres 
cors i en el record tota la nostra vida. Igual que ho faran els qui ens 
van deixar per culpa de la pandèmia o els qui, per raó dels efectes 
de la covid-19, s’han vist greument afectats en qualsevol àmbit, 
fins i tot, moltes persones a qui aquesta realitat les ha conduït a 
una discapacitat. Sapigueu que no esteu sols i que els homes i 
les dones del Grup Social ONCE estan i estaran sempre al vostre 
costat, com hem demostrat durant aquests mesos. 

No hem desistit d’arribar a tots els racons, de posar el nostre gra 
de sorra perquè la societat, en el seu conjunt, superés aquesta 
realitat sense deixar enrere les persones amb més dificultats. 

I he de mostrar el meu orgull com a president del Grup Social ONCE per pertànyer a aquesta 
gran família, capaç de fer el que fan les famílies de debò, ajuntar-se més, protegir-se, ajudar-se, 
col·laborar, compartir, demostrar la nostra capacitat de ser capaços.

El nostre lema #LaIlusiónPuedeConTodo es va convertir el 2020 en un veritable crit de guerra, de 
lluita, de baralla, de futur per a un Grup que complirà 83 anys de vida i que, gràcies als seus pilars 
ètics solvents i la seva gestió responsable, ha pogut afrontar la realitat amb garanties de futur per 
a la Institució i els qui la componem, així com estendre la nostra solidaritat, una vegada més, als 
qui ens necessiten.

Ens sentim reconfortats especialment amb la nostra acció social, amb l’afecte que hem pogut 
demostrar a la ciutadania espanyola, a les persones cegues, a les persones amb alguna 
discapacitat i a tots i totes a qui hem pogut arribar aquests mesos. Ens vam centrar en el que 
millor sabem fer, ser capaços: vam donar cobertura global a 71.009 persones cegues afiliades a 
l’ONCE i, molt especialment, vam arribar a més de 14.000 persones cegues més grans de 65 anys 
que vivien soles, per a la qual cosa vam fer gairebé 300.000 trucades telefòniques; ens vam bolcar 
en les persones sordcegues i en la resta de persones amb discapacitat a través de Fundació ONCE 
i gràcies també als nostres voluntaris; vam cedir instal·lacions i hotels Ilunion que es van convertir 
en residències per a metges i personal sanitari i llocs de cura i recuperació per als més afectats; les 
bugaderies industrials d’Ilunion, amb un 90% de treballadors amb discapacitat, van incrementar el 
seu ritme per rentar tota la roba de la pandèmia i perquè no faltés roba neta; vam construir i vam 
donar mascaretes i material per a sanitaris; vam cuidar moltes persones d’edat avançada... Ens 
vam centrar a cuidar, a protegir els qui podien tenir una realitat més difícil, com hem fet sempre. 
I a garantir la continuïtat de la nostra Organització i dels seus treballadors i treballadores.

I vam proposar mirar cap endavant amb una imatge renovada, plena de color. El nostre símbol, el 
nostre “Oncelio” s’ha acolorit per englobar a tots: el groc i el verd històrics de l’ONCE; el vermell 
de Fundació ONCE; el blau d’Ilunion; i el blanc del nostre bastó, símbol mundial de mobilitat. 

Una manera de simbolitzar i expressar uns valors que tenen com a aspiració la confiança de la 
ciutadania, l’arrelament, la rellevància, la familiaritat i el lideratge social. Una forma d’anar per la 
vida amb les màximes d’il·lusió i unitat, d’esforç i constància, per mostrar qui som i què fem per 
nosaltres i per tots, com a part activa de la ciutadania, com un més. 

Miguel Carballeda Piñeiro 
President del Grup Social ONCE



69.973
treballadors i 
treballadores 
Quart major ocupador a Espanya de 
persones amb discapacitat i sense, 
és a dir, una de cada 279 persones 
que té feina al país.

40.482
persones amb 
discapacitat 
El major Grup socioempresarial 
del món en nivell d’ocupació per 
a persones amb discapacitat, que 
comporten el 58% de la plantilla total.

228milions 
d’euros

d’inversió 
social

3.433
contractes indefinits 
el 2020 
Seguretat i ocupació de qualitat, 
especialment per a persones 
amb discapacitat, impulsant 
oportunitats de vida.

Són dades que demostren que l’ocupació és per a nosaltres un fi, una 
gran palanca d’inclusió efectiva de les persones, especialment amb 
discapacitat. I això, acompanyat d’una cobertura social integral en 
totes les etapes de la vida de les persones cegues i amb una altra 
discapacitat, amb un total de 228 milions d’euros d’inversió social 

el 2020, absolutament tots els nostres recursos bolcats a no deixar 
a ningú enrere.



Grup Social ONCE
El Grup Social ONCE és un conjunt d’entitats i societats, 
encapçalades per l’ONCE, la Fundació ONCE per a la 
Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat, 
i el grup d’empreses socials, Ilunion. El seu objectiu és, 
d’una banda, aconseguir l’autonomia personal i la plena 
inclusió social de les persones cegues o amb discapacitat 
visual greu, mitjançant la prestació de serveis socials 
especialitzats; i, de l’altra, la realització d’una tasca de 
solidaritat molt important amb altres persones amb 
discapacitat, a través de la formació, l’ocupació i les 
accions d’accessibilitat universal.

ONCE
Referent mundial de la inclusió i autonomia global de les 
persones cegues o amb discapacitat visual greu. Es finança 
sobre un model de gestió de venda de productes de loteria 
responsable, segura i solidària, sota control públic, i amb la 
reinversió íntegra de tots els seus ingressos en retorn social.

Fundació ONCE
Instrument creat per l’Organització el 1988 per estendre 
la solidaritat del model social de l’ONCE a la resta de les 
persones amb discapacitat i fomentar-ne així la inclusió, 
actuant sobre les palanques de la formació, l’ocupació i 
l’accessibilitat universal, unides indissolublement com a 
via de futur. 

Ilunion
Marca de les iniciatives empresarials d’ONCE i Fundació 
ONCE unides per convertir-se en líder de l’economia 
social. Es diversifica en sis àrees: serveis; hotelera i 
hospitalària; consultoria; sociosanitària; comercialització; 
i economia circular. Té com a fi la sostenibilitat i 
l’ocupació de persones amb discapacitat.



Ocupació de qualitat 
com a fi últim

Per al Grup Social ONCE, l’ocupació en general i la de les 
persones amb discapacitat en particular, és un fi en si mateix, 
objectiu rotund com a Organització líder en economia social. 
Perquè hem demostrat que la inclusió laboral és la millor palanca 
per a la inclusió real, perquè cap altra cosa inclou més que una 
feina digna i de qualitat, que ofereix l’oportunitat d’una vida 
independent. I mantenim la nostra acció adreçada a conscienciar 
la societat, així com les empreses, institucions i organismes, 
perquè l’ocupació per a aquestes persones sigui una realitat. 

40.482 
treballadors i 
treballadores 

amb discapacitat

29.809 
dones

A

B

7.303 
treballadors 

amb discapacitat 
intel·lectual/

malaltia mental

22 
ocupacions diàries  
impulsades cada 

dia els últims 
10 anys

Ocupació interna per discapacitat

A Persones sense 
discapacitat 29.491 42,1%

B Persones amb 
discapacitat 40.482 57,9%

A

B

Ocupació interna per gènere

A Dones 29.809 42,6%

B Homes 40.164 57,4%

Diferents discapacitats

A

B

C

D
E

F A Persones cegues afiliades 
a l’ONCE 5.734 14,2%

B Una altra discapacitat visual 2.065 5,1%

C Discapacitat física 22.151 54,7%

D Discapacitat sensorial 
auditiva 3.228 8,0%

E Discapacitat intel·lectual 3.386 8,4%

F Discapacitat psicosocial 3.917 9,7%

I en aquest exercici 2020, marcat per la pandèmia, volem destacar l’esforç per 
l’ocupació estable i de qualitat, amb la signatura de 3.433 contractes indefinits 

dins del Grup Social ONCE.



Dades econòmiques 
amb perspectiva social
El cessament de la nostra activitat comercial de venda de productes de loteries gairebé per 
complet durant tres mesos ens va afectar amb rotunditat. I el mateix va succeir amb Ilunion, amb 
diverses línies de negoci gairebé sense activitat. Això no ens ha impedit realitzar tota la nostra 
tasca des de l’autoexigència de mantenir dempeus un Grup Social i econòmic sense parió, solvent, 
sostenible i solidari.

Loteries ONCE
Recaptació de productes de loteria de l’ONCE el 
2020 i evolució (milions d’euros)

2016 2017 2018 2019 2020

1.918,2 1.992,2 2.160,9 2.255,3
1.615,2

Magnituds econòmiques d’Ilunion
Vendes (milions d’euros)

2016 2017 2018 2019 2020

796,4 847,2 925,2 978,8 819,3

Magnituds econòmiques 
de Fundació ONCE
Total ingressos i desglossament per font  
(milions d’euros) 

2020

A ONCE 48,5

B Fons Social Europeu 28,1

C Donacions privades 1,2

D Altres ingressos 1 6,4

Total 84,2

1 Altres ingressos: s’hi inclouen subvencions que no són del FSE, anul·lacions i 
reintegraments d’ajudes, convenis de col·laboració, altres donacions, ingressos 
financers i altres.

Total despeses i desglossament 
(milions d’euros) 

2020

A Pla d’ocupació i formació 62,5

B Pla d’accessibilitat 21,1

C Despeses d’administració 0,3

Total 83,9

% destinat al compliment de fins 99,6

Gestió responsable amb 
garanties de futur per a la 

Institució, els seus membres 
i els qui ens necessiten



Loteria 
responsable i social

Hem demostrat el nostre nivell de resistència amb el lema de 
#LaIlusiónPuedeConTodo, que es va convertir durant el 2020 
en un veritable crit de guerra, de futur per a un Grup que 
complirà 83 anys de vida i que, gràcies als seus pilars ètics 
solvents i la seva gestió responsable, ha pogut afrontar la 
realitat amb garanties de futur. 

24,6% Salaris i càrregues socials 
d’agents venedors

11,9% Inversió social*

13,1% Altres despeses de joc

55% Pagament de premis

(*) L’excés es compensarà amb beneficis de resultats futurs.

Des de l’ONCE hem continuat una de les tasques que més sentit dona a la nostra existència: 
hem rebut amb un vestit a mida, en els moments possiblement més durs de les seves vides, 
2.139 persones que van perdre la vista el 2020 i que volen seguir mostrant que són capaces; 
hem aconseguit en un any complex que 7.400 nens i nenes cecs superin els seus cursos 
inclosos a les aules, com uns més, amb un ampli desplegament dels nostres serveis socials; 
hem lliurat a domicili 110 nous gossos pigall; Fundació ONCE ha aprovat 2.010 projectes 
de formació, accessibilitat i ocupació per a 
persones amb discapacitat per un import 
de 83,9 milions d’euros, una pluja fina de 
solidaritat per a moltes organitzacions 
de tot el territori; i Ilunion ha pogut 
invertir 46,6 milions d’euros aquest 
any per seguir creixent. Finalment, 
hem impulsat el nostre model de 
Grup Social ONCE fora de les 
nostres fronteres, amb un gran 
desplegament internacional.



fundaciononce.es  |  ilunion.com  |  once.es

Groc, verd, vermell, blau i blanc són els colors que pugen ara al nostre 
estimat “Oncelio”, per fer un pas més en la definitiva consolidació 

d’imatge d’una marca que pretén perdurar com a distintiu social i 
econòmic dins i fora del nostre país. 

És la nostra manera d’expressar uns valors que tenen com 
a aspiració la confiança de la ciutadania, l’arrelament, la 
rellevància, la familiaritat i el lideratge social.

Una forma d’anar per la vida amb les màximes d’il·lusió i 
unitat per mostrar qui som i què fem per nosaltres i per 

tots, com a part activa de la ciutadania, com un més.

Ara, amb molt més color.

Accés a l’informe complet • • • •
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