BARÒMETRE DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Els ajuntaments són l'ens local que més
contribueix al finançament de les entitats
socials catalanes
•

De

cada

100€

rebuts

a

les

entitats

socials

des

d'una

Administració local: 85€ són d'ajuntaments, 11€ provenen de
les diputacions i 4€ dels consells comarcals. És una de les
principals conclusions del Baròmetre del Tercer Sector Social
que, aquest any, analitza la relació entre les Administracions
locals (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) i les
entitats socials.
•

Altres conclusions del Baròmetre de la Taula del Tercer Sector
són que el col·lectiu que rep més recursos econòmics dels ens
locals és el de les persones amb discapacitat i que l'educació
en el lleure és l'àmbit d'intervenció més finançat pel món local.

•

L'estudi de la Taula del Tercer Sector també revela que,
gairebé en el 50% de les vegades que hi ha una relació
econòmica entre l'Administració local i les entitats socials, es
genera ocupació i que, en prop d'un 30% dels casos, són
oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats
d'inserció laboral (persones amb discapacitat o amb problemes
de salut mental).

•

El Baròmetre del Tercer Sector Social es presenta hores abans de
l'inici del 6è Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya
'Desigualtats

socials,

solucions

locals'

que,

precisament,

aprofundeix en la relació i el treball conjunt entre els ens locals i
el sector social per millorar el disseny i desenvolupament de
polítiques socials.
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PRINCIPALS DADES BARÒMETRE TERCER SECTOR SOCIAL
OBJECTIU: Conèixer i analitzar anualment la situació i l’evolució de les entitats socials
catalanes i el seu impacte en la societat.
NOVETAT: A Catalunya és la primera vegada que un estudi analitza amb detall quina és la
relació entre el Tercer Sector Social i el món local (ajuntaments, consells comarcals i
diputacions).
UNIVERS: 3.138 entitats membres de les federacions de la Taula del Tercer Sector censades al
'Mapa d'entitats socials de Catalunya'.
MOSTRA: Dades aportades per 562 entitats.
TREBALL DE CAMP: Del 25 d’abril al 8 de juliol.
ERROR MOSTRAL: Error màxim admissible: 3,83%. Nivell de confiança: del 95,5% p=q=0,5
(situació de màxima incertesa)

1. Ingressos procedents del món local (pàgina 17)
- Percentatge mig que representen, sobre els ingressos totals, els
ingressos per subvenció, conveni i contracte dels governs locals, segons
vegueria
Dels ingressos que tenen les entitats socials, el 16% procedeix del món local, xifra
que augmenta a l’àmbit metropolità fins a gairebé un 22%. Els ens locals són
un destacat finançador de les entitats socials, siguin grans, mitjanes o petites.
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Percentatge en què cada tipus d'ens local contribueix al total de
contractes, convenis i subvencions amb les entitats del Tercer Sector
Social (pàgina 18)
En les diferents formes d’aportacions econòmiques del món local cap a les entitats del
Tercer Sector Social, els ajuntaments són qui aporten el percentatge més gran
en relació al total. En convenis i subvencions aporten 80 de cada 100 euros, mentre
que en els contractes aporten 96 de cada 100 euros.
En convenis i subvencions, dels altres 20 euros de cada 100 que no aporten els
ajuntaments, 16 els aporten les diputacions i 4 els consells comarcals.

Distribució del tipus de relació econòmica entre entitats i administració
local, segons tipus d'administració (pàgina 19)
Els ajuntaments són els ens locals que contribueixen principalment en el
finançament de les entitats socials, si es compara amb els Consells Comarcals i les
Diputacions.
De cada 100€ que aporten els ajuntaments al Tercer Sector Social, 87€ ho fan a
través d’un contracte, 8€ com a subvenció i 4€ com a conveni.
El repartiment en el cas dels consells comarcals és semblant al dels ajuntaments: 81€
en contractes, 12€ en subvencions i 6€ en convenis.
En el cas de les diputacions, la distribució és molt diferent. De cada 100€ que aporten
a les entitats del Tercer Sector Social, 53€ ho fan com a subvencions, 28€ com a
convenis i la resta com a contractes.
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2. Distribució dels ingressos procedents dels governs locals
- Percentatge que representen les aportacions econòmiques dels municipi
segons trams de població (sobre el total d'aportacions dels municipis)
(pàgina 20)

Els consistoris de municipis de més de 75.000 habitants són els que fan més
aportacions econòmiques a les entitats, destaquen sobretot els ajuntaments de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la resta municipis, no hi ha
pràcticament diferències entre les aportacions que reben els municipis amb menys de
75.000 habitants (18%) i els de menys de 20.000 (17%).
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Ingressos procedents del món local, segons col·lectiu (pàgina 21)
Les entitats destinen, de mitjana, un 28,8% dels seus ingressos provinents d’ens
locals a persones amb discapacitat. Els infants són el segon col·lectiu al qual es
destinen aquest tipus d’ingressos, amb un 12%, seguit de la gent gran, amb un 11%,
i la pobresa i l'exclusió social, amb un 11%.

Ingressos procedents del món local, segons àmbit d'intervenció (pàgina 22)
Per àmbits d’intervenció, si bé globalment l’any passat indicàvem al Baròmetre que
l’àmbit més finançat era l’atenció residencial i l’educació en el lleure se situava a la
cua amb només un 2,9%. Enguany, les dades mostren que l’educació en el lleure
representa un 13,9% del finançament procedent del món local. Això ens fa concloure
que l’educació en el lleure és finançada principalment pel món local. Una
situació semblant veiem amb l’atenció psicosocial que, en l'àmbit de finançament
local, se situa en segon lloc, mentre que a l'àmbit global es col·loca en 6a posició amb
només un 6%. Per tant, els ens locals prioritzen el finançament d’activitats que
tenen a veure amb la qualitat de vida de les persones (especialment les més
vulnerables) i les que inverteixen en el futur de la societat (infància i lleure).
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Contractació de persones (pàgina 23)
Gairebé en la meitat d’ocasions en què hi ha relació econòmica entre les
Administracions locals i les entitats del Tercer Sector Social, aquestes aportacions
econòmiques, siguin per contracte, conveni o subvenció, serveixen per a contractar
persones a l’entitat i generar llocs de treball.
En el 28% de les vegades, aquestes oportunitats laborals són per a persones que
tenen

especials

dificultats

d'inserció

laboral:

persones

amb

discapacitat,

intel·ligència límit o problemes de salut mental.

3. Activitat als municipis
Participació de les entitats socials en els municipis
-

Percentatge de vegades

en

què

l'activitat al municipi ha

anat

acompanyada d'accions que van més enllà de les econòmiques. (pàgina 26)
Les entitats també mantenen altres tipus de relacions amb el món local. Gairebé en la
meitat de les ocasions, s’han produït reunions amb l’alcalde i/o els regidors. En més
d’un 40% d’ocasions es participa de forma activa en òrgans municipal o xarxes
associatives locals, i una de cada tres ha realitzat campanyes o actes conjunts.
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- Percentatge de vegades en què la relació amb els municipis ha
comportat una relació econòmica (pàgina 26)
L’activitat de les entitats en els municipis té una relació econòmica monetària amb els
governs locals en el 64% de les vegades en forma de convenis, contractes,
subvencions, etcètera.

Principals preocupacions de les entitats socials respecte el món local
(pàgina 35)

La major preocupació de les entitats socials en relació al món local és el finançament
i l’obtenció de recursos no monetaris. Aquesta opció s’ha identificat com la
primera preocupació en gairebé dos de cada tres vegades entitats i, en el conjunt de
les tres primeres preocupacions, apareix en més d’un 100% de vegades.

*La gràfica mostra els percentatges acumulats en tres preguntes independents, de les quals
s’han agrupat opcions de resposta. És per aquest motiu que, en percentatges acumulats, és
possible que l’agregat dels percentatges sumin més del 100%.
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6è CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
'DESIGUALTATS SOCIALS, SOLUCIONS LOCALS'
20-22 novembre
Hores abans de l'inici del congrés, la Taula del Tercer Sector presenta les dades del
nou Baròmetre del Tercer Sector que, enguany, se centra en la mateixa temàtica que
el 6è Congrés del Tercer Sector Social: la relació entre les Administracions
locals i les entitats socials.
El 6è Congrés del Tercer Sector Social se celebra els dies 21 i 22 de novembre a La
Farga de l'Hospitalet amb el lema 'Desigualtats socials, solucions locals'. El
congrés és un espai de debat i reflexió que aprofundeix en la interacció entre el món
local i les entitats socials. Les transformacions socials i les noves necessitats que se’n
deriven són reptes que requereixen respostes integrals, transversals i el treball en
xarxa de tots els actors implicats en el disseny i desenvolupament de les polítiques
socials. El congrés compta amb:
- 9 debats i col·loquis sobre polítiques d'inserció laboral i d'inclusió en l'àmbit
municipal, garantir ingressos per assegurar drets, el dret a l'habitatge i l'energia,
l'atenció de les persones el 2030, reptes digitals per a entitats socials innovadores,
etcètera. Informació ampliada en el dossier de premsa adjuntat al correu.
- Espai d'innovació digital m4social amb conferències especialitzades i un
showroom amb apps, robòtica, realitat virtual, impressió 3D i circuits, aplicats en
l'àmbit social.
- Social Speakers' Corner amb les 84 experiències més innovadores del sector social
en la gestió i organització de les entitats socials.
El dimarts 20 de novembre a la tarda, el mateix dia de la presentació del Baròmetre
del Tercer Sector, té lloc la inauguració institucional del 6è Congrés del Tercer
Sector Social. Compta amb la presència del president de la Generalitat de
Catalunya, Quim Torra; el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent;
l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,
Núria Marín; la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, i la
presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social, Francina Alsina. L'acte
institucional és a les 17:30h a l'Auditori del Disseny Hub Barcelona (Plaça de les
Glòries, 38).
+ informació: www.congrestercersector.cat - dossier de premsa del congrés
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-------------------------------------------------------------------------------------------La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització
constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En
formen part 35 federacions que representen més de 3.000 entitats no lucratives que
treballen per la inclusió i la cohesió social.
Les entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social atenen a 1,5 milions de
persones, compten amb 87.000 treballadors, 367.000 voluntaris, 559.000 socis i
563.000 donants. Representen l'1,3% del PIB.
Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb

Laura Castro

Responsable de l'Àrea de Comunicació
comunicacio@tercersector.cat
93 310 57 07 - 678 524 650
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