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El Tercer Sector

Iniciativa privada
Finalitat privada

Iniciativa pública
Finalitat pública
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Àmbits d’actuació del Tercer Sector

COOPERACIÓ

ESPORTIU

AMBIENTALEDUCATIU

CULTURAL

PROFESSIONAL

RELIGIÓS SANITARI
SOCIAL
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Funcions del Tercer Sector Social

Educa i 
sensibilitza 
en valors

Detecta i
denuncia les
vulneracions

de drets

Dóna
veu a les
persones

"sense veu"

Ofereix serveis,
suports i

acompanyament
a persones en

situació
vulnerable

Canalitza la 
solidaritat 

ciutadana i el 
voluntariat

Col·labora
amb 

administracions
públiques

Tercer   
Sector Social
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La força del Tercer Sector Social 

563.000
donants

559.000
socis/es

348.000
voluntaris/es

1.500.000
persones
ateses

800.000
persones

a causa de
la Covid-19

85.000

treballadors/es



6

3.143 entitats
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3.143 entitats 
membres de la 
Taula del Tercer 
Sector Social

Barcelona
ciutat: 960

Àrea de
Barcelona:

930

Alt Pirineu 
i Aran: 34

Camp de
Tarragona: 192

Terres de
l’Ebre: 93

Girona: 340

Lleida: 238

Pene-
dès:
152

Catalunya
Central: 204
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35 federacions que agrupen més de 3.000 entitats socials

uneix-te per la infància
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Formes jurídiques

Origen dels ingressos del sector

3%
Cooperatives 

11%
Delegació d'entitat

2%
Federacions

5%
Empresa 

12%
Altres

1%
Empreses d’inserció

54%
Associacions

13%
Fundacions

DonacionsAjuts 

Prestació
de serveis Quotes

de
socis 

Contracta-
cions i 

concerts

Subvencions
i convenis

58,3%  Públic 41,7% Privat
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Àmbits 
d’actuació

Pobresa i 
exclusió 

social

Salut
mental

Persones
amb

discapacitat

Joves

Sense
atenció directa

Reclusos
i exreclusos

0,1%

0,1%

0,7%

0,9%

2,7%

6,7%

2,2%

1,1%

2,9%
Malalties

5,2%

7,2%

3,8%

Aturats

Dones i
LGTBI 

Drogodependents

Diversos

Nouvinguts i
minories ètniques13,2%

14,4%

20,2%

18,7%

Infants

Gent gran

Cap col·lectiu –

Infants,
Joves

Catalunya
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Des de 2003, representem el conjunt 
de les entitats socials catalanes

Un Tercer Sector 
Social més fort

Amb més 
reconeixement social

Que garanteixin
els drets socials

Amb entitats més 
fortes i eficients

La nostra missió

Més i millors
polítiques socials
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› Dret a l'habitatge i l'energia

› Inclusió social i pobresa

› Inserció sociolaboral

› Model d'atenció a la persona

› Finançament

› Internacional

› Envelliment

› Qualitat i millora contínua

› m4Social

› Comunicació

Assemblea General

Grups de Treball i
Comissions de seguiment

› Direcció

› Gerència

› Secretaria i administració

› Comunicació i premsa

› Gestió de projectes

› Participació i generació

   del coneixement

› Innovació digital

› Internacional

Junta DirectivaConsell Assessor Permanent

Equip tècnic

Organigrama
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› Enfortiment del tercer  
sector social

› Sensibilització ciutadana

Què fem

› Defensa dels drets socials
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Com ho fem

› Congrés Tercer Sector Social

› Pla de Suport al Tercer Sector

› Debats ‘Catalunya Social’

› Debats ‘Europa Social’

› Actes i jornades

› Relacions institucionals

› Campanyes de sensibilització

› Presència als mitjans de comunicació

› Projecte m4Social

› Plataforma d’Infància de Catalunya

› Estudis, guies, informes i propostes

› Eines d’enfortiment del sector: 
avaluació, fons europeu, plataforma 
professionals i baròmetre del  
tercer sector
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› Formem part de:
• Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

• 14 espais de treball amb les administracions catalanes

• 6 institucions i plataformes catalanes

• 2 plataformes espanyoles

• 2 plataformes europees

› Tenim acords de col·laboració amb:
• 4 institucions públiques

• 6 institucions privades

› Hem impulsat:

Aliances i treball en xarxa
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Resultats aconseguits (1/3)

En el reconeixement i projecció del sector

› Ingrés a més de 30 òrgans consultius i de participació en  
institucions públiques i privades

› Presència mediàtica creixent

› Campanya anual de comunicació i sensibilització

› Creació d’un mapa i buscador en línia de les entitats socials  
de Catalunya
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Resultats aconseguits (2/3)

En la defensa dels drets socials

› Aportacions a desenes de noves lleis socials

› Impuls d’Iniciatives Legislatives Populars

› Aportacions i propostes a plans del Govern i mesures contra  
la pobresa, l’exclusió i les desigualtats

› Conveni de col·laboració amb el Consell Català de l’Advocacia  
per a la defensa jurídica dels drets socials

› Propostes electorals als partits polítics que es presenten als  
diferents comicis

› Publicació de més de 60 dossiers ‘Catalunya Social’
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Resultats aconseguits (3/3)

En l’enfortiment i la millora del sector
› Aportacions a noves lleis i normatives sobre tercer sector social, voluntariat, 

subvencions, contractació pública, transparència, etc.

› Signatura de 3 Plans de Suport al Tercer Sector amb el Govern 

› Organització de 7 congressos del Tercer Sector Social

› Anàlisi de la situació i evolució del tercer sector a través d’un baròmetre anual

› Elaboració de desenes d’estudis i jornades

› Impuls d’iniciatives innovadores, com el projecte m4Social o Hàbitat3

› Impuls de l’àrea d’internacionalització per fer incidència política i donar 
suport a les entitats en l’accés als fons europeus

› Impuls del projecte Copèrnic per transformar els serveis d’atenció a les 
persones perquè estiguin més centrats en les seves necessitats i tinguin  
en compte la comunitat



En conveni amb:

Rocafort, 242 bis, 2n - 08029 Barcelona

933 105 707

tercersector.cat

@taula3sector

taula3sector

Taula d’entitats del Tercer  
Sector Social de Catalunya

www.tercersector.catw

taula@tercersector.cat✉


