
 

 

 

 

 

   

 

Nota de premsa 

 

«La reacció del Tercer Sector Social a l’entorn de la crisi» 

 
Un estudi de la Fundació ”la Caixa”, ESADE i PwC 

indica que el finançament a les ONG no tornarà 
al nivell màxim que es va assolir el 2010 

 
 

• Segons les previsions per als anys vinents, en els escenaris més 

conservadors, es produirien caigudes entre un -3 i un -6 % respecte 

del 2012. 

 

• No s’espera una recuperació del finançament públic a curt termini, 

per la qual cosa el sector privat, principalment les aportacions de 

socis i d’empreses, n’és la palanca principal. 

 

• L’informe alerta de les dificultats de confiar en la societat civil, ja que 

el nivell de població donant a Espanya està per sota de la mitjana 

europea (33 %). 

 

 

Madrid, 2 d’abril de 2014. Les perspectives de finançament sostenible en el 
tercer sector social es dibuixen plenes de dificultats a curt termini, segons un 
estudi elaborat per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, PwC i la Fundació 
”la Caixa”. Segons les previsions per als anys vinents (2014-2017), en 
l’escenari més conservador es produiran caigudes d’entre un -3 i un -6 % 
respecte del 2012. L’informe titulat «La reacció del Tercer Sector Social a 
l’entorn de la crisi», elaborat per aquestes tres entitats, preveu una contenció 
del finançament públic a curt termini i recomana a les ONG orientar-se cap al 
sector privat, «principalment el finançament procedent de socis particulars i 
empreses».  
 
En cap dels escenaris considerats pels autors de l'estudi, el finançament no 
tornarà a nivells màxims de finançament, i per tant no arribarà a la seva 
recuperació total, abans del 2017. La metodologia de l’informe ha inclòs 
entrevistes amb les principals entitats del sector, múltiples qüestionaris en línia i 
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un panel d’experts. L’any passat aquestes mateixes entitats ja van elaborar un 
estudi en què s’analitzava el present i el futur del tercer sector social.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El finançament privat com a palanca 

 
Les entitats consultades en l’estudi veuen en la diversificació del model de 
finançament del tercer sector, amb un esforç més gran en la captació de 
finançament privat, «una palanca clau per a la seva estabilitat en el nou 
entorn». Aquesta és la recomanació principal dels autors de l’informe a les 
ONG. Aquests mateixos autors consideren que es trigarà temps a tornar als 
nivells previs a la crisi, i que no s’entreveu cap repunt del finançament públic a 
mitjà termini. El 78 % de les entitats consultades es mostren pessimistes en 
aquest sentit.  
 
Tanmateix, aquest percentatge s’inverteix (72 %) pel que fa a l’optimisme dels 
consultats respecte de la captació de finançament privat. La conclusió és 
senzilla, però amb matisos importants: segons es confirma en el document, la 
majoria d’entitats consultades coincideixen que la societat hauria de ser el pilar 
principal del tercer sector social i que la crisi econòmica ha derivat en una 
sensibilització més gran de la població envers les causes socials, tot i que els 
resulta molt difícil de transformar-ho en noves altes de socis.  
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Riesgo de poca población donante 

 
 
Població donant 

 
L’informe alerta que confiar en la societat civil comporta dificultats. I és que a 
Espanya el nivell d’implicació en donacions puntuals i d’emergència és alt, 
«però sense recurrència», adverteixen els autors de l’estudi. El país està per 
sota de la mitjana europea (33 %) de població donant, i arriba només al 19 %, 
molt per sota d’Àustria (61 %), Gran Bretanya (56 %), França (53 %) o 
Alemanya, que se situa a la mitjana: 32 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer sector mou prop de tres milions i mig de socis i, malgrat la disminució 
de la quota aportada en els últims anys, suposa un 20 % del finançament 
privat. Es manté una dependència molt alta del finançament públic (més del 
60 %). Es calcula que actualment a Espanya hi ha 13 milions de persones en 
risc de pobresa o exclusió, nombre que ha augmentat en un milió durant aquest 
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últim any. Així, el 2013 és el segon any consecutiu de decreixement del sector, 
i s’estima que prop del 20-30 % de les entitats han cessat la seva activitat 
durant la crisi.  
 
 
Com responen les ONG a la crisi? 

 
Segons es desprèn de l’estudi, una gran majoria de les entitats consultades 
(més del 90 %) centren els esforços i les prioritats a dur a terme diferents 
accions a curt i mitjà termini, independentment del seu perfil, les seves 
dimensions o el seu àmbit d’actuació. Un 94 % de les ONG aposten per 
prioritzar programes, reorganitzant els recursos i mantenint els que 
corresponen a l’origen o la raó de ser de l’entitat, i un 92 % decideixen 
diversificar les fonts de finançament, dedicant més esforços al fundrasing, la 
captació de socis i empreses; altres, en canvi, es decanten per altres mesures, 
com ara incrementar les activitats que generen ingressos propis (78 %), 
congelar salaris (76 %) o buscar aliances amb el sector privat (71 %). 
 
 

Sobre ESADE i ESADE Alumni, la seva xarxa d’antics alumnes 

 
Fundada el 1958, ESADE Business and Law School té campus a Barcelona i 
Madrid, i és present a Munic, São Paulo, Lima, Mèxic DF, Bogotà i Buenos 
Aires. Ha establert acords de col·laboració amb més de 100 universitats i 
escoles de negocis d’arreu del món. Cada any, més d’11.000 alumnes 
participen en els seus cursos (MBA, Executive Education, graus i màsters 
universitaris en direcció d’empreses i dret). ESADE Alumni, l’associació d’antics 
alumnes d’ESADE, disposa d’un xarxa de 50.000 antics alumnes i més de 
17.500 associats, que ocupen llocs de responsabilitat en empreses dels cinc 
continents. A través de 64 grups professionals promou la formació contínua, el 
desenvolupament professional i la iniciativa emprenedora. Disposa d’una xarxa 
internacional amb alumnes de fins a 115 nacionalitats diferents presents en 
més de 100 països de tot el món. L’escola de negocis ESADE també participa 
en el parc de negocis ESADECREAPOLIS, centre pioner dedicat a la innovació 
en què es fusionen universitat i empresa. De clara vocació internacional, 
ESADE ocupa de manera sostinguda en el temps posicions top mundials en els 
principals rànquings d’escoles de negocis (Financial Times, Bloomberg, 
BusinessWeek, The Economist y América Economía). ESADE és membre de la 
Universitat Ramon Llull (www.url.edu).  
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Obra Social ”la Caixa”: Més compromesos que mai 

 
El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat on desenvolupa 
la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets 
més definidors des del seu naixement, el 1904, adquireix una dimensió més 
gran i més diferencial que mai en les circumstàncies actuals. Malgrat les 
dificultats, l’entitat mantindrà el pressupost de la seva Obra Social durant el 
2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els sis anys 
precedents.  
 
En aquest sentit, el 67 % del pressupost (334,9 milions d’euros) es destinarà al 
desenvolupament de programes socials i assistencials). La resposta a les 
problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones més vulnerables 
continuen sent prioritats fonamentals.  
 
La creació d’oportunitats laborals a través d’Incorpora (que va promoure 14.639 
llocs de treball l’any passat), la lluita contra la marginació i la pobresa a 
Espanya (amb 58.000 infants atesos el 2013), l’accés a un habitatge digne 
(amb 18.000 pisos socials distribuïts a tot Espanya) i l’envelliment actiu i 
saludable mantenen la condició de línies d’actuació estratègiques per a l’Obra 
Social ”la Caixa”.  
 
El 2013, més de 8,7 milions de persones es van poder beneficiar de les 42.546 
activitats impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”, primera Obra Social 
d’Espanya. 
 
 
 

Més informació: 

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

Juan Antonio García:  
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 /mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocia 
 
ESADE Madrid  

Enrique Jurado / Laura de Cubas  
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Tel. 913 597 714 / 606 125 772   


