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Nota de premsa 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació de PwC i ESADE presenten un 

estudi que analitza el present i futur de les ONG a Espanya 

 
Es preveu que el finançament de les ONG caigui 

més del 30 % en els cinc anys vinents 
 

• Entre 2008 i 2011 es va mantenir l’status quo econòmic de les ONG, 

i el 2012 ha estat el que ha marcat el punt d’inflexió. En els cinc 

anys vinents es tem que el finançament de les entitats del tercer 

sector pugui caure fins al 33 %, respecte del 2011.   

• La crisi econòmica ha incrementat la sensibilització de la població 

espanyola amb el tercer sector; això, però, no es reflecteix en un 

suport monetari més gran, ja que Espanya es manté a la cua 

d’Europa en població donant (un 9 %). 

• Les ONG obren noves línies d’acció per frenar la caiguda. Hi 

predominen l’obtenció de noves vies de finançament (opció que ha 

portat a terme el 60 % del sector), la reducció de plantilla (55 %) i 

compartir recursos amb altres ONG per reduir serveis (40 %). 

 

Madrid, 24 d’abril de 2013. El tercer sector va començar a patir les serioses 

conseqüències de la crisi econòmica el 2012. Segons un informe elaborat per 

l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 

PwC, es tem que el finançament del tercer sector al nostre país pugui 

caure, des del 2012 fins al 2016, fins a un 33 %. A l’acte de presentació de 

l’estudi, celebrat a CaixaForum Madrid, hi han assistit Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació ”la Caixa”; Ignasi Carreras, director de l’Institut 

d’Innovació Social d’ESADE, i Javier Garilleti, director de la Fundació PwC.  

 

L’evolució del finançament del tercer sector 

A diferència de la percepció generalitzada, l’informe mostra que entre 2008 i 

2011 es va mantenir l’status quo econòmic de les ONG: el finançament 

públic va compensar la caiguda en finançament privat. Només el 2011 es van 

rebre més de 8.000 milions d’euros de finançament, amb una alta 
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dependència de les administracions públiques (70 % del total), mentre que més 

del 20 % del finançament privat procedia de l’obra social de les caixes d’estalvi. 

En aquest període, el volum de feina va superar els 400.000 llocs de treball 

remunerats, que representa l’1 % del PIB.  

Tanmateix, el 2012 va comportar l’arribada del «tsunami» econòmic per al 

tercer sector d’acció social, segons els autors de l’estudi, per diverses causes: 

caigudes en les altes de nous socis, dificultats de cobrament cada vegada més 

urgents, cancel·lacions o falta d’execució de subvencions. I tot això, en un 

entorn amb menys possibilitats d’accés al crèdit. 

La complicada situació econòmica també es percep en la participació de la 

societat espanyola en el tercer sector. D’un 14 % de població donant el 2006 

es va passar a un 9 % el 2010 (un percentatge que és la meitat del que hi ha 

en l’àmbit europeu). Però, d’altra banda, entre 2008 i 2011 es va incrementar 

el temps de voluntariat i el d’ajuda a les persones necessitades. El 51 % dels 

enquestats afirmen que la raó principal d’aquest increment és la impossibilitat 

de poder contribuir amb una col·laboració econòmica més gran. 

 

De fet, segons la Fundació Adecco, un 17,2 % dels espanyols han finalitzat, 

reduït o substituït la seva col·laboració econòmica amb les ONG durant el 

2011. D’aquests, el 95,7 % atribueixen aquesta circumstància a la crisi i al 

descens dels seus recursos econòmics. 

 

Noves estratègies del tercer sector 

L’informe defineix diverses línies d’acció que les entitats del tercer sector ja 

comencen a desenvolupar per poder sobreviure en un futur:  

• De receptor de fons a agent actiu en la recerca de finançament: Les 

opcions per al finançament més important provenen cada vegada més 

de l’àmbit privat, amb uns donants que busquen un model més enfocat 

als resultats i amb un perfil més professionalitzat. Tanmateix, a curt 

termini aquest tipus de finançament retrocedirà prop d’un 6 %, tot i que 

aquesta retallada serà molt menys accentuada que en el sector públic.  

• D’auditoria de despeses i factures a mesurament de resultats: El 

canvi del perfil del finançador implica que la justificació de fons deixarà 

de basar-se en factures per passar a girar a l’entorn del mesurament de 

resultats. 

• D’entitats independents a entitats en col·laboració: Les entitats 

hauran d’establir vincles de col·laboració més estrets entre elles en 
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projectes conjunts, en eines de mesurament de resultats o en serveis 

compartits. 

• D’entitats dedicades íntegrament a activitats de no-atenció a un 

predomini d’entitats dedicades a l’atenció directa: La sensibilització 

respecte de la crisi econòmica porta els finançadors a donar prioritat a 

les activitats d’atenció directa i, per tant, que entitats abans dedicades a 

la investigació transformin la seva cartera de serveis. 

 

 

Deixant de banda les noves estratègies de supervivència, les ONG han dut a 

terme mesures dràstiques, com ERE o reduccions de plantilles, la no-renovació 

de contractes, la desaparició d’entitats o el tancament de seus i l’inici de fusions 

entre les entitats. 

 

El gràfic següent, inclòs en l’informe, quantifica i compara les principals 

solucions que apliquen actualment les ONG per assegurar la seva viabilitat i 

futur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: PwC 

Tal com indica el gràfic, predomina l’obtenció de noves vies de finançament 

(60 %) i la reducció de plantilles (55 %). En un segon nivell, s’aposta per 

compartir recursos i reduir serveis (opció que ha portat a terme el 40 % del 

sector).  
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Un estudi per millorar el tercer sector 

L’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació de PwC i l’Institut d’Innovació Social 

d’ESADE han desenvolupat un projecte de col·laboració per analitzar de 

manera quantitativa i qualitativa el tercer sector d’acció social a Espanya i 

proposar millores que en garanteixin tant el futur com la sostenibilitat.  

 

L’origen d’aquesta iniciativa està en la visió comuna que tenen les tres entitats 

segons la qual, més enllà de l’impacte immediat de la crisi en termes de 

recursos materials disponibles per desenvolupar la seva tasca, el tercer sector 

s’enfronta a la necessitat de donar resposta a un conjunt de reptes 

rellevants de futur per continuar complint la seva missió.  

 

El projecte s’ha plasmat en l’elaboració de l’Estudi sobre el present i futur del 

tercer sector social en un entorn de crisi, a càrrec dels principals experts en 

la matèria i en col·laboració amb les mateixes ONG, amb l’objectiu que sigui 

una eina valuosa tant per als responsables de les diferents administracions i els 

gestors de les organitzacions del tercer sector, com per a les empreses i les 

institucions compromeses.  

 

Des del punt de vista dels tres promotors de la iniciativa, el tercer sector s’ha 

convertit en un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del 

país. La seva rellevància es reflecteix en les dimensions creixents del fenomen: 

el nombre d’organitzacions que l’integren, la multiplicitat de necessitats socials 

que satisfan, el nombre de beneficiaris que atenen, la feina que generen i el 

voluntariat que mobilitzen. 

 

 

Més informació 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

Fundació de PwC 

Javier Garilleti 915 684 346  

javier.garilleti.alvarez@es.pwc.com 
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Departament de Premsa d’ESADE 

Judith Mangrané: 934 952 099 / judith.mangrane@esade.edu  

Enrique Jurado: 913 597 714 / enrique.jurado@esade.edu 

 

    


