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1. Presentació

L’estudi “El Tercer Sector d’Acció Social a Balears” és la realització del 

projecte guanyador del primer premi Pere Mascaró, impulsat per l’IMAS, la 

Conselleria i l’Ajuntament de Palma. En Pere Mascaró va ser pioner a la 

nostra comunitat en l’estudi dels sistema de serveis socials, des del seu 

paper de professor de l’Escola de Treball Social i Tècnic Superior del Consell 

de Mallorca, a més de posar en marxa el Servei Balear d’Ocupació, i 

d’interessar-me per qüestions de productivitat econòmica, d’oportunitats 

laborals, de sostenibilitat, sempre temes relacionats amb la seva motivació 

per la  justícia i la cohesió social  Per mi, que en la meva adolescència 

ciutadellenca en Pere va  ser una de les figures de referència, i que 

posteriorment vaig poder conèixer personalment i tractar, suposa un honor 

i una responsabilitat obrir la  trajectòria d’aquest premi, que pot servir per 

incentivar un tipus d’estudis no tan freqüents com necessaris entre 

nosaltres, tot i sabent que no estarà a l’alçada del que hauria  pogut fer ell 

mateix.

La realització de l’estudi m’ha permès un contacte directe amb moltes 

persones que duen el dia  a  dia d’aquestes entitats. Generalment no són 

persones amb una formació específica per dirigir ong (com a perfil 

professional, està a les baceroles), sinó que són persones que s’han trobat 
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en unes circumstàncies que els han empes a assumir aquesta 

responsabilitat, bé sigui per motivació i sensibilitat per la inclusió social, bé 

sigui per fer front a situacions properes,  i han demostrat capacitat 

d’iniciativa, d’organització,  de lideratge, com he assenyalat abans. 

Demanar la seva col.laboració, responent un qüestionari que podia  exigir-

los un parell d’hores, de cercar  i elaborar informació, ha suposat un cert abús 

de confiança. Vull expressar el meu agraïment a tots els qui s’han pres la 

molèstia de fer-ho. Esper  que trobin que el resultat justifica el seu esforç, 

molt especialment als que han participat en la discusió sobre els reptes. 

També vull agraïr a  Francisca Villalonga i Julia Amengual haver-me facilitat 

l’accés als registres d’entitats socials del Govern i el Consell, 

respectivament;  a  Sebastià Cerdà,  per haver-me posat sobre la pista de 

l’Observatori Municipal de la Igualtat de l’Ajuntament de Palma i per 

converses molt estimulants; a  Ferran Navinés pel seu estímul i suport; i molt 

especialment a Albert  Flexas per l’ajuda en el processament de les dades i la 

preparació dels gràfics.

Durant el procés de realització de l’estudi, en concret en el mes de juny, el 

tercer sector social, a través de la  Mesa del Tercer Sector d’Acció Social de 

les Illes Balears (una entitat de tercer  nivell, presentada un any abans, 

encara en procés de constitució), es va fer visible en l’espai públic per 

denunciar el greu retard en els pagaments compromesos per part de les 

administracions (sobretot insular i locals). Aquest retard afecta a la seva 

liquidesa i posa en perill fins i tot la continuitat d’algunes d’elles. 
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Possiblement, aquest fet es pugui considerar més eloqüent que les xifres 

que pugui proporcionar un estudi com aquest sobre la situació del tercer 

sector social. Però també es pot veure com un element afegit per justificar 

la seva necessitat.  Sigui com sigui, he de dir que la pretensió és que aquest 

estudi no sigui purament descriptiu, sinó que inclogui també una reflexió 

sobre els reptes que afronta el sector i sobre les qüestions que cal plantejar-

se amb urgència.
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2. Introducció: la importància del 

tercer sector social

El sector  dels serveis socials ocupa un lloc  central en les polítiques socials. 

Malgrat la fama assolida pels anuncis de la crisi de l’estat de benestar, la 

tendència ha estat d’un increment sostingut en els darrers anys –potser per 

lo esquifit de l’estat de benestar espanyol-, tendència que podria 

accentuar-se si el desplegament de la  Llei de Dependència es fa d’acord amb 

les previsions del Llibre Blanc, si la nova llei balear de serveis socials té el 

desplegament adequat, i per desgràcia, si la crisi acaba sent, no només 

sistèmica, sinó tan prolongada  com algunes veus apunten. En aquest sentit, 

es pot parlar  d’una condició paradoxal dels serveis socials: lo ideal seria  que 

no fessin falta, però per  altra  banda sembla que el sistema econòmic actual 

és incapaç  per si mateix de garantir  que tothom pugui gaudir d’uns mínims 

vitals dignes. En qualsevol cas, és important tenir clar que les polítiques 

socials no es limiten als serveis socials, sinó que l’educació, la política 

laboral, les polítiques econòmiques i fiscals, etc., tenen una repercusió 

directa en els nivell de necessitats socials que cal atendre des dels serveis 

socials. No és, per tant, una tasca fàcil, decidir quina  és la distribució òptima 
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dels recursos públics entre polítiques de foment de l’ocupació, de vivenda, 

de formació, etc. i de serveis socials.

Per altra banda, és clar que ni el finançament, ni la prestació de serveis 

socials són activitats que estiguin en mans exclusives de les 

administracions públiques. De fet, com reconeix la nova Llei de Serveis 

Socials de la Comunitat Autònoma,  aprovada el passat 1 de juny, el sector 

de serveis socials inclou també una  sèrie d’agents, d’empreses de serveis, 

de donants, i sobretot, un significatiu conjunt d’entitats no lucratives –

sobretot associacions, però també fundacions i altres entitats-. Aquestes 

darreres configuren el denominat Tercer Sector d’Acció Social (d’aquí en el 

davant, TSAS): entitats que no són públiques ni cerquen maximitzar els 

beneficis, i que, a  més de gestionar  recursos públics,  poden mobilitzar 

donacions particulars, o rebre recursos d’entitats de dret privat però amb 

tutela pública (com les obres socials de les caixes d’estalvi, o a través de les 

convocatòries de Fundación ONCE, entre altres). I és un sector que ha 

experimentat un gran creixement, una vertadera explosió, en els darrers 

trenta anys. Un dels efectes més clars que va suposar el canvi de règim 

polític de 1978 va  ser impulsar una explosió de l’associacionisme,  ja sense la 

tutela de l’autoritat governativa, que va permetre el reconeixement jurídic 

d’aquest tipus d’entitats.  Igualment, va permetre posar  en marxa l’estat de 

benestar “des de baix”, amb la formulació de noves demandes i necessitats 

socials, que només posteriorment l’administració pública va anar assumint 

com a  responsabilitat pròpia. Altres fites del creixement del sector  es poden 
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situar en la creació del fons del 0.52%  de l’impost de la renda (actualment el 

0.7)  destinat a entitats socials, inicialment com alternativa al sosteniment 

de l’Església Catòlica, que suposa  una forta injecció financera que es 

canalitza a través del TSAS; igualment, en la darrera dècada, la promulgació 

a nivell espanyol de noves lleis de voluntariat, d’associacions, de 

fundacions, s’ha  fet amb la intenció de donar suport al sector. El resultat, 

per dir-ho de forma numèrica, han estat unes 130 associacions, unes 28 

fundacions, i unes 13 entitats de segon nivell (federacions, coordinadores), 

només en el sector d’acció social mallorquí (vd.  cens en l’annex;  més si mos 

centram en Balears).

Hi ha  un motiu molt clar per a reconèixer la contribució del TSAS: la 

mobilització de recursos –tant personals com econòmics- per atendre 

necessites sentides, recursos que, en el cas d’uns serveis socials 

exclusivament públics no s’hauria produït.  Dit d’una  altra manera, 

l’existència  del tercer sector suposa el valor afegit de la  responsabilització 

social (ja sigui dedicant temps o doblers), que de fet alleugereix la 

contribució que seria necessària des dels pressuposts públics per atendre 

les mateixes necessitats. Molt sovint han estat les famílies les que s’han 

organitzat per fer front a situacions semblants, i han aconseguit implicar les 

seves xarxes socials; històricament, també l’Església  i les seves 

organitzacions (congregacions, ordres) s’han dedicat a atendre aquest 

tipus de necessitat. En realitat, en el context europeu, el finançament públic 

de les entitats del tercer  sector és molt divers segons els països, però en 



11

general el funcionament de les organitzacions no lucratives depèn 

principalment de donacions particulars (directament monetàries, a través 

de quotes, però molt sovint en espècie: llibres, roba,... que les “charities” 

venen o rifen). 

També es pot parlar d’altres valors derivats d’aquest protagonisme de la 

societat civil: l’autoorganització social és més flexible i ràpida  en la seva 

resposta, menys burocràtica que l’administració i més solidària que les 

empreses;  funciona  implícitament en base al principi de subsidarietat,  i això 

explica per què hi ha tantes associacions d’àmbit local i regional. Des 

d’aquest punt de vista, el tercer sector forma part de l’esfera pública 

(Habermas, 1962), l’àmbit de participació democràtica, de conformació de 

l’interés general a  través de les demandes i negociació d’interessos de la 

societat, i en aquesta mesura, la seva vitalitat es pot considerar un 

indicador de qualitat democràtica; una societat completament 

individualista i sense espais de participació hauria d’afrontar forts 

problemes de legitimitat (i de convivència) derivats de situacions de greu 

desigualtat i marginació.  En el cas del sector social, a més, s’ha de destacar 

els valors d’ètica pública que encarna, de responsabilitat social, solidaritat i 

conciència  cívica, i, per això, és un indicador positiu de cohesió social, 

d’implicació de la pròpia societat en el benestar col.lectiu, de valors 

comunitaris compartits (el denominat “capital social”, Marcuello, 2007; 

Powell, 1987). Es la pròpia societat la que s’organitza per atendre un 

determinat problema o situació detectada en base a valors d’igualdat i 
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promoció personal. En aquest sentit, el tercer sector aporta coneixement 

directe de les circumstàncies que generen la demanda, implicació personal, 

flexibilitat, rapidesa  de resposta.  Obviament, aquest protagonisme implica 

que no és l’estat qui ho ha  de resoldre tot, o no ho ha de fer pel seu compte, 

d’esquena a la societat. La configuració de l’interés col.lectiu resulta de la 

negociació d’interessos, necessitats i valors en l’espai públic,  i això duu a 

reconèixer el protagonisme de la pròpia societat organitzada. 

L’administració no pot actuar d’esquena a aquesta dinàmica social.

A més, moltes d’aquestes entitats inclouen activitats de concienciació 

social (com a base per  mobilitzar recursos particulars), que poden tenir 

també una dimensió política  en sentit ample: de canvi d’actituds socials, de 

lluita per la igualtat, de representació d’interessos no atesos davant les 

instàncies de decisió política, que ha obtingut ja  el reconeixement social 

(sempre precari,  sobretot davant casos d’abús de confiança i gestió 

desviada), i institucional. Des de consells assessors en els diferents nivells 

de decisió política, a la  participació en el Consell Econòmic i Social,  en què un 

terç de representants provinen d’entitats dels Tercer Sector, aquest 

protagonisme suposa el reconeixement institucional de la importància 

d’aquestes organitzacions (tot i que la manera en que aquests 

representants són elegits, nomenats pel govern de torn i no elegits per les 

pròpies entitats, un procediment impensable en altres col.lectius, no 

garanteix la seva  representativitat efectiva). I l’Estratègia europea de lluita 

contra l’exclusió social, derivada de la Cimera de Lisboa al 2000, també els 
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va reconèixer aquest protagonisme, que es va traduïr en programes i fons 

que també han influït en el creixement i transformació del sector.

En qualsevol cas, és indiscutible la  capacitat d’iniciativa i lideratge de moltes 

de les persones situades al front d’entitats del TSAS, vertaders 

emprenadors socials en molts de casos (Alvord at al., 2007). Tot i la 

diversitat d’històries, de dimensió, de recursos, i d’usuaris, de les diferents 

entitats –com pretén reflexar l’estudi-, en tots els casos són identificables 

les persones, que han convertit una entitat purament basada en la 

necessitat de fer front a  un problema immediat, de manera altruista i sense 

recursos, en una organització consolidada, que proporciona serveis socials, 

generadora  de llocs de treball –tant de professionals especialitzats com 

pels propis usuaris, a  través de les polítiques d’inserció-, amb sistemes de 

gestió de qualitat, i influència pública, tant en el cas d’entitats d’iniciativa 

particular, com en les múltiples entitats amb algun tipus de vinculació amb 

l’Església  Catòlica. Exceptuant les entitats singulars, com Cruz Roja  o la 

Fundación ONCE,  amb suport públic des de la seva creació,  però que  arrel de 

la creació del fons de l’IRPF incrementen el seu protagonisme, es pot 

discernir una trajectòria semblant, de creixement i consolidació, de 

creixement organitzatiu,  d’associació en entitats de segon nivell, per 

mancomunar esforços i recursos, darrera la qual hi ha  la iniciativa d’un 

gestors que s’han hagut de professionalitzar, i que mostren habilitats de 

comunicació,  de negociació, de lideratge, d’innovació, d’organització, de 

captació de recursos. Com veurem, gran part aquests canvis han vingut 
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exigits per  l’increment dels recursos públics i per les maneres utilitzades per 

les administracions per comptar amb les entitats del TSAS com  a gestores 

d’aquests recursos, en un procés que les ha fet clarament dependents, des 

del punt de vista financer, del finançament públic. Però la seva contribució al 

benestar i a  la cohesió social –a la inclusió, a la reducció de desigualdats-  és 

innegable, juntament amb la melancòlica constatació que els nivells de 

pobresa no han disminuït en els darrers 30 anys, ans al contrari: han 

aparegut nous col.lectius en risc d’exclusió i noves demandes –que la  crisi 

econòmica desfermada el 2008 no ha fet més que exacerbar  de manera 

alarmant.

Per tant, s’ha de considerar com un símptoma positiu que tres 

administracions (supòs que seria il.lusori pensar en la participació del 

govern central en una  iniciativa com aquesta) es posin d’acord per 

reconèixer la labor pionera i distingida d’una  persona tan valuosa com en 

Pere Mascaró, i especialment que aquest reconeixement adopti la  forma 

d’incentivar l’estudi de la nostra realitat social. El debat sobre els serveis 

socials –sobre la quantitat de recursos que cal destinar-hi, sobre les 

prioritats que cal fixar, sobre els canvis en les demandes que es plantegen, 

sobre la  distribució de les competències, sobre l’optimalitat dels aspectes 

organitzatius,...- convé que no es faci des d’aprioris ideològics, sinó des del 

millor coneixement disponible de la situació, tenint en compte els 

protagonistes de primer nivell. En aquest sentit,  la creació del premi es pot 

veure com una més  de les iniciatives valuoses que s’han produït 
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darrerament en aquest sentit: la creació del Centre de Documentació de 

Polítiques Socials i l’Observatori Social de les Illes Balears (Conselleria de 

Benestar-UIB), l’Observatori d’Organitzacions d’Iniciativa Social (Fundació 

Maria Ferret,  que ha anunciat la realització d’un Llibre Blanc de totes les 

associacions balears), l’Observatori Municipal de la Igualtat de 

l’Ajuntament de Palma, o la nova etapa de la  revista Alimara que edita  el 

Consell.  

Respecte el TSAS,  però, no disposam encara  de cap estudi de conjunt sobre 

la seva importància i dimensió en el nostre àmbit. Aquest és el buit que ens 

vam plantejar cobrir, en la mesura, modesta,  de les nostres possibilitats. 

Des de començaments dels anys 2000, de la mà del procés de 

reconeixement institucional del TSAS, per  part del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, amb la creació del Consejo Nacional de ONG de Acción 

Social, van aparèixer diversos estudis orientats a analitzar la importància 

del sector. Cap d’aquests estudis va incloure mostra balear, i  malgrat 

d’entrada  es pot esperar  que la nostra situació sigui semblant, com a 

resultat de factors institucionals i socials semblants, també és possible que 

en el nostre context hagin intervingut factors específics –anàlogament a la 

situació en l’educació com en la sanitat, on el pes del sector públic és inferior 

a la mitjana estatal, i on el balanç fiscal negatiu repercuteix molt 

directament en menors recursos públics per polítiques socials (Cercle 

d’Economia, 2008). 
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Certament, aquest estudi no pretén resoldre la qüestió, al contrari: lo ideal 

seria encetar un tipus de seguiment del sector que es pugui sostenir en el 

temps, millorant les fonts d’informació disponibles, i palesant les 

tendències i els reptes. Sembla que el desplegament reglamentari de la nova 

Llei de Serveis Socials ho contemplarà. La pretensió d’aquest estudi, més 

ajustada a les forces i al temps disponible per a la seva realització (sis 

mesos), és oferir un primer diagnòstic,  una visió de conjunt de l’estat del 

sector,  que pugui servir de punt de partida per confirmar fortaleses i 

debilitats, i fer-nos conscients dels factors que incideixen sobre el sector, i 

que generen la  seva resposta adaptativa dinàmica –tant des de la pròpia 

dinàmica  social i l’aparició de noves necessitats i riscos d’exclusió, com des 

de l’acció política, en virtut de prioritats establertes i fòrmules de 

distribució dels recursos públics.

De fet,  el sentit d’un estudi com aquest és el de poder fer més conscients els 

responsables polítics i els responsables de les entitats (que, no casualment, 

en ocasions poden coincidir; o millor dit, que no es estrany que els 

responsables polítics màxims del departament de serveis socials recorrin a 

persones implicades en entitats del TSAS com a alts càrrecs), oferir-los una 

visió de conjunt del sector,  de les tendències, dels conflictes, de les 

dificultats,  de les oportunitats. M’agradaria, per tant, que l’estudi resultàs 

fructífer  en aquest sentit, i no simplement un ítem per arxivar,  d’interés 

merament acadèmic, que pogués servir per enriquir el debat sobre la millora 

del nostre model de serveis socials. En aquest sentit, he intentat oferir, a 
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mode de conclusions, una sèrie de punts per a la reflexió fonamentades en 

els resultats, destacant punts forts i febles,  aspectes de la situació actual 

que plantegen riscos, i sobre com enfortir el sector,  que no pretenen ser 

veritats absolutes, sinó aportacions a un debat on tothom hauria  de poder 

dir la seva. 
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3. El tercer sector social a Espanya: un 

fenomen “in crescendo”

D’entrada, cal contextualitzar el TSAS  mallorquí en l’àmbit espanyol, com 

un marc  de referència  en el que situar i entendre els patrons que podem 

identificar en el sector. La referència europea també interessa,  però en 

menor mesura, per  la diversitat de configuracions del tercer sector en 

funció de la cultura política i la tradició de cada país (tal com va mostrar  la 

xarxa TSEP; vd. Kendall, 2005). Tot i que en teoria les competències en 

serveis socials són exclusives de les comunitats autònomes, alguns dels 

factors claus en la  configuració del TSAS –particularment el marc jurídic i 

fiscal que regula les entitats, el voluntariat o l’accés a certs recursos, així 

com l’àmbit d’actuació de les entitats més grans-,  són clarament d’àmbit 

estatal.  Per tant, tenir una idea sobre l’evolució del sector en el context de 

l’evolució d’aquest marc de referència, mos pot servir per notar les 

particularitats del TSAS  mallorquí.  Amb aquest objectiu, revisam primer els 

principals estudis d’abast espanyol –centrats en el canvi de segle-, per 

intentar formular  algunes conclusions sobre les transformacions viscudes i 

la tipologia d’entitats resultant. Però primer cal dir algunes paraules sobre la 

delimitació mateixa del TSAS, qüestió obligada per a qualsevol estudi.
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3.1 Delimitació del Tercer Sector

Es pot dir que l’estudi acadèmic en l’àmbit espanyol del Tercer Sector  en 

general, i del TSAS en particular,  tot i que iniciat durant els anys 90, va 

despegar pròpiament a principis de la dècada que acabam, quan el seu pes 

social ja era manifest, i s’havia  produït el seu reconeixement institucional, 

amb la creació de la Plataforma de ONG de Acción Social (PONGAS), i el 

Consejo Nacional de ONG de Acción Social, l’any 1999, a iniciativa del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, com es denominava  en aquell 

temps. En una primera etapa, l’interés es va centrar en la caracterització 

descriptiva  del sector, i posteriorment van surgir  anàlisis que, a més, 

aspiraven a  explicar els factors que havien propiciat el procés de creixement 

imparable que els estudis descriptius anaven posant de manifest, així com 

aspectes més concrets, com la formació o la gestió, i els nous reptes 

emergents. Des del començament, però, es va plantejar  la dificultat de 

delimitar el camp d’estudi,  és a dir, què s’entén per Tercer Sector, i més 

particularment, Tercer Sector d’Acció Social. En aquest sentit, cada estudi 

estableix el seu propi enfoc i objecte d’estudi, delimitant conseqüentment 

el conjunt d’entitats a considerar, i determinant la metodologia i les fonts 

estadístiques. Per això,  complementarem la  revisió dels estudis més 

ambiciosos i significatius, amb un visió panoràmica de conjunt, que intenta 

sistematitzar els resultats més consistents, tant a nivell estructural com 
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dels canvis succeïts, exclusivament en relació amb les entitats no lucratives 

d’acció social, que és el focus del nostre estudi. 

Però d’entrada, i per ubicar el context socio-econòmic del Tercer Sector, és 

obligat partir d’una delimitació per  exclusió: si el primer sector és l’àmbit de 

l’empresa, i el segon és el públic, el tercer serà tot lo que no sigui una cosa ni 

l’altra. De fet, les primeres denominacions eran clarament negatives: 

entitats no governamentals, entitats no lucratives. La qüestió és si la seva 

aplicació delimita  allò que realment entenem per tercer  sector,  i aquí és on 

es fa necessari reconèixer l’existència de tot un seguit d’entitats, no 

governamental i no lucratives, algunes de representació social –col.legis 

professionals, cambres de comerç, sindicats, patronals, comunitats de 

propietaris,...-,  altres d’economia social –cooperatives de consum, mútues, 

societats laborals,...-, i altres finalment, sense ànim de lucre però creades a 

iniciativa pública o empresarials –caixes d’estalvi, universitats, fundacions 

d’empresa, fundacions públiques-, que, tot i el seu interés i significació 

social, difícilment encaixen en el que entenem per “tercer sector”. Per 

aquest motiu, cal passar d’una delimitació negativa a una positiva. 

Quan cercam algun tipus de caracterització positiva de què s’entén per 

Tercer Sector, les propostes més freqüents apunten a  la iniciativa particular 

en la creació, l’autonomia en la gestió, i a la contribució voluntària, en temps 

o en doblers al seu funcionament (per exemple, Ruiz Olabuénaga, 2000; 

Anheier i Seibel, 1990).  Per tant, considerarem entitats del TSAS les que 
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complint aquestes característiques –entitats formalitzades, d’iniciativa 

privada, autoorganitzades i autogestionades, sense afany de lucre, amb 

participació de voluntariat-, tenguin com a objectiu la promoció dels grups 

amb necessitats especials i/o en risc d’exclusió social (altres sectors 

significatius del tercer  sector serien les entitats veïnals, les educatives, les 

culturals, les esportives, les cívico-reivindicatives, les de cooperació al 

desenvolupament o les relacionades amb la salut). Generalment són 

associacions i fundacions –es necessita immobilitzar un patrimoni de 

30.000 euros per  crear aquestes-, però hi pot haver també alguna altra 

fórmula jurídica, com les cooperatives d’iniciativa social (entitats sense 

ànim de lucre, que desenvolupen activitats assistencials i d’integració 

laboral de persones en risc d’exclusió social, i en general, la satisfacció de 

necessitats socials no ateses pel mercat: Decret 61/2000, de 4 d’abril), i 

les empreses d’inserció (les empreses d’inserció poden adoptar diverses 

figures jurídiques –societats mercantils, societats d’economia social, etc.- 

però han de ser promogudes i participades per entitats sense ànim de lucre 

com a mínim en un 33%,  i no poden repartir beneficis:  Decret 305/2000, de 

26 de desembre). Finalment, també s’hi inclouen les congregacions 

religioses, en virtut dels acords amb el Vaticà pel seu tractament fiscal. 

Aquesta delimitació és la qu ehem tengut en compte pel nostro estudi.
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3.2 Estudis

Els diferents estudis fets, però, van utilitzar delimitacions distintes de 

l’àmbit general del tercer sector (alguns incloïen les mútues i les 

cooperatives de consum; altres els clubs esportius), i per tant, no són 

directament comparables (de fet,  ofereixen estimacions incongruents, 

esperables quan es té en compte la seva heterogeneïtat). En canvi, en tots 

els casos hi ha una coincidència major en la delimitació del TSAS, ja que des 

de bon començament es va  observar la  seva importància en el conjunt del 

Tercer Sector, sobretot des del punt de vista de l’ocupació, i això sí ens 

oferirà una base a la comparació i el contrast, tenint en compte que 

corresponen a anys diferents. Els estudis més significatius, pel seu abast 

espanyol, que donen xifres sobre el TSAS, són els que hem seleccionat.

(i) El sector no lucrativo en España 

José I. Ruiz Olabuénaga (Dir.), Fundación BBV, 2000.

Estudi sobre el tercer sector no lucratiu espanyol en general, no el social en 

particular, a partir de dades de 1995, en el marc de l’estudi comparatiu 

internacional sobre el sector  no lucratiu de la  Universitat Johns Hopkins de 

Baltimore (EUA) “La Societat Civil Global”. L’estudi considera com entitats 

no lucratives les associacions, fundacions, ccoperatives, mutualitats de 



23

previsió social, centres d’ensenyament, clubs esportius, caixes d’estalvi i 

hospitals. 

A partir d’una mostra de més de mil entitats, l’estudi estima que existeixen 

més de 250.000 organitzacions no lucratives, uns 11 milions de persones 

associades,  i prop de 26 milions de quotes abonades (ja que hi ha persones 

que pertanyen a  més d’una entitat). Igualment,  estima  en un milió el nombre 

de voluntaris que dediquen més de quatre hores setmanals (l’equivalent a 

uns 254.600 llocs de treball a jornada completa), i en més de 475.000 els 

llocs de treball remunerats (el 4,5%  del total d’ocupació no agrícola). 

Finalment, s’estima que la despesa, uns 16,8 milions d’euros, representa el 

4,6% del PIB de l’any 1995.

Pel que fa  al sector social, en concret,  l’estudi estima que el 32%  de 

l’ocupació en el tercer sector (uns 151.000) es genera en aquest àmbit, 

quan no suposa  més que un 3%  del total (prop de vuit mil entitats), i amb uns 

295.000 voluntaris (un 10%  del total, també per damunt del pes del 

sector). Això indica  que les entitats d’acció social serien més intensives en 

dedicació personal, que les d’altres àmbits. L’estudi també observa la 

importància de tres grans organitzacions: ONCE, Cruz Roja i Càrites. 

Igualment, el pes del suport públic és més gran per les entitats socials 

(45%) que la mitjana  general (un 32,1%), en comparació amb les quotes i 

serveis i les donacions, amb més dependència de les associacions (51%) 

que de les fundacions (30%) del finançament públic. 
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Posteriorment, aquest grup ha fet un segon estudi d’actualització, amb una 

enquesta a 500 associacions i a 100 fundacions del tercer sector, amb un 

major èmfasi en l’anàlisi de la governança,  les relacions institucionals amb el 

sector públic i el finançament (Ruiz de Olabuénaga, 2006). Els resultats, per 

l’any 2002, mostren una clara  tendència a l’alça del sector en el seu conjunt, 

amb unes xifres que creixement notables: de més del 30%  en número 

d’entitats,  fins prop de 10.000, de més del 40%  en finançament, voluntaris 

(fins els 497.000 dedicacions equivalents a jornada completa) i en 

ocupació (fins els 212.617 llocs de treball de jornada completa).

 (ii) Empleo y trabajo voluntario en las ONG de acción social

Centro de Estudios Económicos - Fundación Tomillo: De Cabo, 

Gema; González, Elvira; González, Adrián; Martínez, Mª Isabel 

Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000

Aquest estudi, amb dades de 1999, es va  centrar en el camp de l’acció 

social, i va  partir dels registres d’associacions i fundacions del Ministerio del 

Interior, i va determinar que unes 11.000 entitats actuaven en el camp 

social, de les quals un 77%  serien associacions, un 22%  fundacions i l’1% 

federacions i confederacions. La seva distribució regional indicava  que la 

major part se situaven a Madrid (17,9%), a Catalunya (17,6%) i a Andalusia 
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(14,2%), però tenint en compte el total de població, resultava que les 

comunitats amb més entitats d’acció social per habitant eren La Rioja, 

Navarra, Madrid, el País Basc i Cantàbria:  unes 4 entitats per cada 10.000 

habitants. I els col.lectius de joventut, infància i família era als que més 

entitats es dedicaven, un 30%. Això va dur a un mostreig i a enviar un 

qüestionari a les entitats incloses per demanar informació més específica. 

Quan al perfil de les entitats, l’estudi posava de manifest que la major part 

de les entitats s’havien creat després de 1980 (només el 18%  estaven 

constituïdes abans), que només el 25%  estava integrada en una 

organització internacional, i que,  tot i que la  mitjana  d’ingressos anuals 

rondava els 86 milions (de pessetes!), un 25%  de les organitzacions no 

passava dels 4 milions. En aquell moment, segons l’estudi, el 80%  de les 

entitats tenien establert un conveni o un acord de gestió de serveis amb 

algun organisme públic, de manera que la majoritari dels ingressos de 

l’entitat, un 53%, provenia de fons públics. Les quotes de les persones 

associades i donacions de particulars suposaven un 25%  i la prestació de 

serveis, un 15%.

Pel que fa a la despesa, les entitats destinaven quasi el 50%  de la despesa a 

la realització d’activitats. La remuneració del personal absorbia  el 35%  de la 

despesa i un 17%  estava destinat a  infraestructures i a despeses de gestió. 

Respecte el personal, només la meitat de les entitats tenia  més de 20 

treballadors, i només un 25%  més de 37 persones empleades, la  majoria 
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dones joves. Com que segons l’enquesta, el 78% dels recursos humans de 

les entitats erenn voluntaris mentre el 22%  restant eren assalariats, 

l’estudi estimava que el total de persones ocupades per aquestes entitats 

podia ascendir a 1.357.321, de les quals 284.000 serien assalariades (un 

2%  del total d’assalariats en aquell moment, però equivalents a 215.000 

contractes a temps complet). En les condicions de treball predominava els 

contractes a temps parcial, la temporalitat i retribucions relativament 

baixes.

L’estudi també posava de manifest el fort increment del recursos humans 

en els cinc  anys anteriors, a una tasa del 5,3%, creant-se seixanta mil llocs 

treball assalariats. La gran majoria d’entitats, el 85%, formava 

específicament el seu personal, i el 67%  oferia formació al voluntariat –

només les entitats petites no disposaven dels recursos per a fer-ho.  

Finalment, l’estudi feia una previsió d’un increment d’unes 175.000 

persones en el sector en els propers dos anys, 125.000 voluntàries i 

50.000 assalariades. 

(iii) Nuevas oportunidades de ocupación en el tercer sector: una 

aproximación económica, laboral y organizativa del Tercer 

Sector en España
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Martin, Gemma; Sempere, David (dir.), Barcelona: Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia: Escola Universitària d'estudis 

Empresarials, 2000.

Seguint amb l’èmfasi en el Tercer Sector com a  jaciment de noves 

oportunitats laborals, aquest estudi presenta els resultats a Espanya de 

l’enquesta “New Employement opportunities in the Third Sector” (Noves 

oportunitats d’ocupació en el Tercer Sector), promoguda per la Comissió 

Europea, comparant dades de 1995 i 1997. Els resultats de l’enquesta 

inclouen aspectes com l’estructura i forma legal de les entitats, les 

activitats,  béns i serveis, personal remunerat,  voluntaris, càrrecs 

professionals i oportunitats formatives, estructura econòmica i financera i 

polítiques públiques i tercer sector. També s’inclou una estimació del pes 

econòmic i laboral del tercer sector a Espanya, sense fer  un èmfasi especial 

en el sector social.

Entre les dades més rellevants que aporta, destaquen les que acrediten la 

tendència a la professionalització d’aquestes entitats. Entre 1995 i 1997, 

el percentatge d’entitats enquestades que té personal que presta serveis 

passa  del 82%  al 95%, i el nombre de treballadors augmenta en un 63%. El 

personal es divideix en col.laboradors (50%), treballadors a  temps complet 

(32%), treballadors a  temps parcial (15%) i becaris (3%). Igualment, 

l’estudi detecta un increment del voluntariat, i la presència d’objectors –
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que el 1997 assoleix un màxim, abans de la desaparició del servei militar 

obligatori. A més, el 63%  de les entitats comptaven amb 3 o més càrrecs, 

generalment (més del 60%), un director-gerent, un administrador, i un 

treballador especialitzat. Entre el 30 i el 40%  disposaven de tècnics 

informàtics, responsable de relacions exteriors i responsable de formació.  

Un 20%  tenien cap de personal i un percentatge inferior,  el 17,5%,  tenien 

algú dedicat a captar fons. Finalment, l’estudi també assenyalava que el 

85,4% de les organitzacions estudiades oferien oportunitats de formació.

(iv) El tercer sector social en España

Pérez Díaz, Víctor; López Novo, Joaquín P. (dir.). Madrid: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

Aquest estudi sobre el TSAS  a Espanya no es limita a aportar una descripció 

quantitativa del sector, sinó que també planteja reflexions sobre els reptes 

de futur, i inclou resums dels estudis fets en l’àmbit català (Vidal, 2003),  i 

basc (Ruiz Olabuénaga, 2002). Es el més ambiciós sobre el sector que ens 

ocupa, a partir de dades de 1999.

L’estudi identifica  15.140 entitats d’acció social, 13.601 associacions i 

1.539 fundacions, i en pren un 10%  com a mostra. El 91%  de les 

associacions, i el 61%  de les fundacions, serien posteriors a 1977, i el 47%, 
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posteriors a 1991. Estima que, respecte el seu àmbit d’actuació, són locals 

el 52%  de les associacions i el 29%  de les fundacions; provincials,  el 17%  de 

les associacions i el 20%  de les fundacions;  regionals, el 22%  de les 

associacions i el 36%  de les fundacions; i estatals, el 9%  de les associacions i 

el 14%  de les fundacions. En general, poc professionalitzades: el 47%  no té 

personal remunerat.

Igualment, l’estudi estima  que el nombre de treballadors ocupats per les 

entitats del TSAS ronda els 198.000, amb 734.000 voluntaris, a  més de 

6.650 religiosos i prop de 20.000 objectors.  De les associacions que tenen 

treballadors, un 41,4%  tenen assalariats, un 81,2%  tenen voluntaris i un 

12,2%  objectors. El perfil del voluntariat seria  femení, menors de 35 anys, i 

nivell d’estudis superior a la mitjana,  amb una dedicació setmanal no 

superior a les 5 hores. 

Els col.lectius atesos són: persones grans (46%  de les entitats); persones 

amb discapacitat (27%); famílies (24%);  persones necessitades (19%); 

joves (16%); menors (16%); dones (12%); persones amb 

drogodependència (9%); immigrants (6%); reclusos i ex-reclusos (4%), 

minories ètniques (3%);  col•lectius en situació de necessitat en catàstrofe 

(3%) i refugiats (1%).

Respecte el ingressos, l’estudi estima que el sector va  moure uns 5.640 

milions d’€  el 1999. El 85%  de les associacions i el 69%  de les fundacions 
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reben fons públics; tenen quotes de socis el 74%  de les associacions i el 

26%  de les fundacions; i reben algun tipus de donacions privades el 41,5% 

de les associacions i el 57,3%  de les fundacions. Si no es tenen en compte les 

entitats singulars (Cruz Roja, ONCE) la principal font d’ingressos de les 

entitats són les subvencions públiques (que representa el 53,2%  dels 

ingressos de les associacions i el 35,5%  en el cas de les fundacions), els 

serveis oferts (el 18,6%  en el cas de les associacions i el 17,9%  en el cas de 

les fundacions).

(v) Las entidades voluntarias de acción social en España.

G. Rodríguez Cabrero, (coord.), Fundación FOESSA, Cáritas 

Española, 2003.

L’estudi de Foessa, amb dades de 2000, també es centra en el camp social 

del tercer sector; estima que el composen 10.000 entitats, 8.300 

associacions i 1.700 fundacions, però es limita en la seva part d’enquesta a 

les entitats a que es destinen el 0,52%  de la declaració de la renda (en aquell 

moment). També inclou una  part qualitativa, de grups de discusió i 

entrevistes a voluntaris, gestors d’entitats i tècnics de l’administració. I 

aplega  documentació secundària (enquestes del CIS, reportatges de 

premsa, enquestes de valors europeus i mundials). L’estudi reforça la 

constatació de l’alta  dependència financera de les organitzacions socials 
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del pressupost públic (novament apareix la xifra del 53%  com a mitjana, 

però que supera el 57%  en les associacions i no arriba al 40% en les 

fundacions), i aporta  també evidència de la polarització del sector, amb un 

2%  del total de les entitats gestionant el 44%  del pressupost total (que 

estima en prop de 4 mil milions, un 0,61%  del PIB). També aporta evidència 

de l’escassíssima contribució de les empreses al sector social,  i de la 

temporalitat laboral existent (un 54% del contractes ho serien).

(vi) Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en 

España    J.L. García Delgado (dir.), Civitas, 2004.

Aquest estudi, realitzat amb dades de 2001, es va basar en una 

metodologia tant qualitativa (10 grups de discusió i 50 entrevistes 

individuals a responsables de l’administració i directius d’entitats), com 

quantitativa (1999 enquestes a gerents d’entitats, i 2500 enquestes 

telefòniques a majors de 18 anys). Fa una estimació menor  que l’anterior del 

número d’entitats del tercer sector, unes 165.000, però major en número 

d’assalariats i voluntaris. Respecte les entitats d’acció social, que 

constitueixen el nostre focus d’interés, destaquen: l’estimació del seu 

número, unes 27.000 entitats, amb un càlcul d’unes 318.000 llocs de feina 

a temps complet, dels quals 111.000 serien voluntaris i 207.000 
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assalariats; i la dada de la seva dependència financera del sector públic (el 

57% del ingressos provenen de l’administració).

Posteriorment, els estudis s’han plantejat amb un interés més específic, en 

relació a aspectes concrets, com la formació dels professionals (Rojo y 

Alvarez, 2007), la presència de les noves tecnologies de la  informació 

(Cabrera, 2005), o la implantació de sistemes de qualitat (Aliena, 2007). En 

canvi, s’estan desenvolupant estudis de caràcter regional, i sobretot, han 

aparegut centres de documentació i recerca sobre el Tercer Sector, com la 

Fundación Luis Vives (editora de la Revista Española del Tercer Sector, que 

ofereix un àmbit per a la publicació de la recerca sobre aquest camp), que té 

anunciat un Anuario del Tercer Sector social de caràcter omnicomprensiu 

del sector a nivell espanyol (anunciat per finals de 2008; en el moment de 

tancar la redacció de l’estudi encara no publicat);  i l’Observatori del Tercer 

Sector a Catalunya, que després del Llibre Blanc (Vidal, 2003), ha definit un 

model de seguiment del sector, que pretén ser bienal, i que ha de donar lloc a 

un nou informe anual, corresponent a 2008 (Vidal, 2009).

(vii) Anuari 2009 del Tercer Sector Social de  Catalunya  

Vidal, P. (coord.), Observatori del Tercer Sector a Catalunya - 

Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya, juliol 

2009.



33

Es el primer estudi elaborat, després del Llibre Blanc  (Vidal, 2003), en un 

moment de major conscienciació i implicació de les entitats en el que suposa 

un estudi d’aquestes característiques. M’ha semblat interessant recollir les 

dades que han avançat,  perquè ens permet complementar els diversos 

estudis amb un de ben recent (el treball de camp s’ha realitzat en el 2008), i 

per tant,  tenint en compte el pes aproximat del sector català en el total, 

permet fer una estimació –cert que simplement indicativa- de com deu ser la 

situació actualment.

Les primares dades que han avançat des de l’Observatori català és que, per 

a l’estudi, es van identificar al voltant de 7500 organitzacions de caire social 

(en el 2003, eren 5600), i que els seus pressupostos estimats, d’entorn els 

5.500 milions d’euros corresponen al 2,83%  del PIB català de l’any 2007 –

en l’estudi de 2003, el percentatge estimat era de l’1%  del PIB, amb un total 

estimat de 900 milions, la qual cosa, afegida a l’increment del PIB total, 

suposa un increment molt important, superior al triple. Igualment, s’avança 

que el nombre de persones contractades també ha  crescut molt 

significativament; es calcula que més de 100.000 persones treballen 

actualment en entitats d’aquest sector, equivalent a un 2,85%  de la 

població ocupada  a Catalunya (quasi el doble que el 2003).  Finalment, 

l’altra  dada que avancen és la de voluntariat, on també és detecta un 

increment. En l’actualitat hi ha més de 245.000 persones voluntàries en 

l’àmbit social que representen un 4,13%  de la població de 16 anys o més, 

front als 155.000 de 2003.
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Es ben possible que aquesta tendència a l’alça  dels darrers anys a Catalunya 

hagi estat més accentuada que a altres zones espanyoles –de fet, només 

amb un sistema de serveis socials robust es pot donar la decisió política de 

convertir els serveis socials en un dret subjectiu, com es va fer a la nova llei 

catalana de serveis socials, de 2007-, i també és cert que en aquest àmbit 

s’ha seguit un model organitzatiu de xarxa única,  semblant al que es va 

posar en marxa inicialment en l’àmbit sanitari. Però el fet que el 2007, 

només a Catalunya, hi havés més de 100.000 persones ocupades en el 

sector,  permet fer una estimació conservadora que a  nivell global la xifra 

deu superar les 400.000 persones (és raonable pensar,  a la llum de les 

tendències, que el creixement es concentra tant en el tamany de les 

entitats, més que en el número d’entitats, però possiblement amb major 

recorregut de lo primer que de lo segon).  
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3.3 Una visió panoràmica

Malgrat les diferències de plantejament,  de delimitació del camp d’estudi, i 

del detall de la informació demandada a les entitats, aquests estudis 

ofereixen àmbits de coincidència permeten treure conclusions de dos tipus 

sobre l’estructura i l’evolució del TSAS a Espanya.

Sobre l’estructura i tipologies del sector

Pel que fa a l’estructura, les organitzacions no lucratives 

d’intervenció social es caracteritzen, en general, per: 

- dualitat organitzativa: unes poques entitats molt grans, moltes de 

petites, algunes intermèdies (Pérez Díaz i López Novo, 2003; Rodríguez 

Cabrero, 2003; Martínez et al., 2000;); el 65%  de les entitats, el 2002, van 

tenir  despeses anuals inferiors a  65.000 euros;  el 80%  de les associacions 

no arriben a  300.000 euros al año) i només un 5%  són organitzacions grans 

(més de 3 milions d’euros per any). El 15%  restant són organitzacions 

mitjanes (Ruiz Olabuénaga, 2006);

- accentuat localisme/regionalisme: només el 15%  de les organitzacions 

tenen un abast territorial de tot l’estat (Pérez Díaz i López Novo, 2003):
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- joventut: entorn a la meitat han aparegut després de 1990, i només el 16% 

existien abans de 1975 (una proporció òbviament decreixent); 

- majoritàriament dirigides a un col.lectiu social en particular  (Ruiz 

Olabuénaga, 2006);

- aquestes característiques coincideixen en definir una tipologia dual 

bastant clara: entitats de llarga trajectòria, d’àmbit estatal (o 

internacional), grans des del punt de vista  dels recursos econòmics i 

humans, que es dirigeixen a una multiplicitat de col.lectius; enfront a 

entitats joves, d’àmbit local-regional, petites, i dirigides a atendre un sector 

en particular. Obviament, aquesta tipologia no constitueix una  dicotomia, 

sinó un continu;

- totes, però, tenen efectes molt importants en creació d’ocupació (Martin i 

Sempere, 2000),  si bé amb contractes d’alta temporalitat (Marbán,  2001; 

Martínez  et al.,  2000; R. Cabrero, 2003); també, sobretot darrerament, 

ocupació per  la via de la  inserció laboral (centres especials d’ocupació, 

tallers ocupacionals, empreses d’inserció, convenis a nivell municipal de 

gestió de serveis);

- tenen pluralitat d’objectius:  en particular, combinació d’activitats de 

conscienciació social i defensa de drets, amb activitats econòmiques 

(Montserrat, 2006); però predomini creixent de la prestació de serveis; 
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valor afegit de la combinació: governança democràtica, sensibilitat en el 

tracte als usuaris; 

- aquest predomini de la  funció de prestació de serveis,  però,  es fa pel sector 

públic (el 84%  de les entitats; Ruiz Olabuénaga, 2006); aquesta  estreta 

col.laboració duu a una alta dependència financera de l’administració 

pública (coincidència en una xifra superior al 50% en el cas de les 

associacions, més del 30%  en el de les fundacions). Aquesta  dependència 

financera és major com menor és l’entitat.

- limitada col.laboració i coordinació interassociativa (Rodríguez Cabrero, 

2003; Pérez Díaz y López Novo, 2003),  tot i l’aparició més recent 

d’organitzacions de segon nivell (federacions, confederacions, 

plataformes, coordinadores), per mancomunar recursos i generar 

economia d’escala, assolir una  capacitat d’interlocució més potent, 

permetre millor formació dels professionals, obtenir suport a la gestió, 

accés a informació (destaca la creació de xarxes virtuals de suport a les 

organitzacions del TSAS: www.socialia.org, www.solucionesong.org, 

e l a n i l l o s o l i d a r i o . b l o g s p o t . c o m , w w w . o n g c o n c a l i d a d . o r g , 

www.portalsolidario.org, www.xarxanet.org).

http://www.socialia.org
http://www.socialia.org
http://www.solucionesong.org
http://www.solucionesong.org
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.ongconcalidad.org
http://www.ongconcalidad.org
http://www.portalsolidario.org
http://www.portalsolidario.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Sobre l’evolució: fases i factors de transformació

Els estudis evidencien clarament la importància del procés de creixement i 

de transformació del TSAS que s’ha produït. No només s’ha incrementat el 

número d’entitats, sinó que s’ha  produït un increment molt important dels 

recursos que manegen i del número de persones, que de manera tan 

professional com voluntària, hi treballen, i que permeten arribar a molta més 

usuaris. Igualment han canviat significativament la seva governança i 

organització interna, amb major pes de la prestació de serveis i de la 

qualitat, que ha duit a la professionalització. Es poden distingir tres fases 

principals i assenyalar alguns patrons generals de canvi, prenint com a 

referència de partida la  Constitució del 78,  amb la transformació del propi 

estat de benestar com a context de desenvolupament (Montagut,  2005; 

Marbán y Rodríguez Cabrero, 2008).

a) Des del 1977 al 1988

 La Constitució del 78 permet l’emergència de la societat civil, 

reprimida o sotmesa a tutela  durant la dictadura i la transició, amb 

l’excepció de les entitats amb dependència de l’Església (Cáritas, ordres 

religioses), o del govern (ONCE, Creu Roja), tot i que aquestes, com hem 

assenyalat més amunt, no s’introduïran en l’àmbit dels serveis socials fins la 

dècada posterior. Els moviments socials, que en els 70 es van dirigir a 

l’oposició a la dictadura, es transformen en els anys 80, enfocant-se cap a 

l’estructuració de la societat civil, exercint la possibilitat de participació en 
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l’espai públic, i especialment en un camp, el de les necessitats socials, que 

l’estat encara no ha abordat com a propi. La reivindicació de drets socials i 

l’impuls reivindicatiu pel desplegament d’un estat de benestar homologable 

és una de les línea d’acció més significatives (en la línea de la teoria de 

Amartya Sen, que vincula democràcia i lluita contra la pobresa; vd. Sen, 

1999). Així, el canvi de règim  polític permet la canalització de les energies 

que havien mostrat els moviments socials al final de la dictadura en noves 

formes de participació democràtica; entre finals dels 70 i principis dels 80 

apareixen múltiples associacions d’àmbit local i regional,  com a forma de 

reivindicar l’atenció social a col.lectius concrets,  que poc a  poc aniran 

ampliant els serveis que presten; per exemple, un grup de pares amb fills 

amb una característica discapacitant comuna s’agrupen inicialment per 

reivindicar una atenció específica als seus fill, i passen a fer-se càrrec d’un 

centre específic, o proporcionar atenció primarenca, fins i tot sense rebre 

ajudes públiques. Solen ser entitats petites, fragmentades, basades en la 

implicació principalment voluntària, i molt sovint vinculades més o menys 

formalment a l’Església Catòlica (vd. Mateu, 2009, per  una descripció 

d’aquest periode a Mallorca en relació als marginats).

b) Des de 1988 al 1999

 La regulació legislativa i la creació l’any 1988 de la  possibitat de 

decidir si el 0,52%  de l’impost sobre la  renda es destinava a  sostenir 

l’església catòlica o a “fins d’interés social”, es pot veure 

retrospectivament com un moment de transició clau. Tot i que 
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posteriorment la decisió va  deixar de plantejar-se com una  alternativa, i de 

fet, es va incrementar el percentatge fins el 0,7%, el fet clau és la creació 

d’un fons pensat per  ser repartit entre entitats no governamental, no 

lucratives (en aquells moments no es parlava encara de “tercer  sector”). Un 

fons amb una quantia  total en fort creixement any rera any, a mesura que 

s’incrementava  l’eficació del sistema de tributació, i les rendes 

s’incrementaven així com el número de declarants. El 1988, a més,  és l’any 

de la creació de la Fundació ONCE, receptora del 3%  de la  recaptació del 

cupó de la ONCE, una loteria altament exitosa, que també suposa un fort 

increment de recursos destinats a finalitats socials.  

 A més, en els anys 90, el discurs ideològic de la crisi de l’estat de 

benestar fa que les administracions públiques, a l’hora que s’han de 

responsabilitzar de posar en marxa el sistema de serveis social, tendeixin a 

congelar el creixement inicial del sector de serveis socials públic, que havien 

impulsat sobretot els nous ajuntaments democràtics,  i a optar per la 

“externalització” i concertació dels serveis, recorrent al tercer  sector. Així, 

es dóna la paradoxa de l’extensió de l’estat del benestar  en el moment de 

més força del discurs de la “crisi de l’estat de benestar”. El mateix 

finançament global del sector de serveis socials és canalitzat molt 

majoritàriament a través del TSAS. Igualment,  les Obres Socials de les 

caixes d’estalvi inicien programes de convocatòria oberta de projectes de 

serveis socials dirigits al TSAS, enlloc d’intentar dur-los a terme per elles 

mateixes. Es el moment de la professionalització creixent del tercer sector, 

derivada de l’expansió del sector  per l’increment dels recursos disponibles. 
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Es també el moment d’un màxim de prestigi de les ONG,  que són percebudes 

com a portaveus d’interessos generals de la societat. Les entitats també 

reben recursos humans a través de la prestació social substitutòria del 

servei militar, fórmula que va costar molt de posar en marxa, i que 

s’extingirà amb l’abolició del servei militar obligatori, a finals dels 90.

c) Des de 1999 al present

 L’any 1999 es pot considerar l’any en que el tercer sector social obté 

el reconeixement institucional, amb la creació de la Plataforma de ONG de 

Acció Social (PONGA), a iniciativa del mateix Ministerio de Asuntos Sociales. 

Formada per les entitats que aleshores rebien fons del 0,52%  de la renda 

(Cruz Roja, Cáritas, l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, UNAD, FEAPS, 

COCEMFE, UDP, COCEDER, Unión Romaní,  Federación de Mujeres 

Progesistas,  Federación Nacional de Mujer Rural, ANDE, Fundació Esplai, 

Asociación de Inmigrantes Marroquíes, CNSE i AECC), es va constituïr 

d’interlocutor per  promoure la reforma legal del sector. Aquest procés, que 

té el seu precedent en la Plataforma de Promoción del voluntariado, de 

1986, ha  suposat a la pràctica  la promulgació de noves lleis, d’associacions 

(2003), de fundacions privades (2002), del règim  fiscal de les entitats 

sense ànim de lucre (desembre de 2002), de la introducció de la “clàusula 

social” en la llei de contractes de l’estat (1999), de reforma del propi impost 

de la renda (1999), la  regulació de les cooperatives d’iniciativa social i 

empreses d’inserció (decrets del 200), així com la creació del Consejo 

Nacional de ONG de Acción Social (l’any 99,  constituït el 2001),  i la redacció 
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d’un Libro Blanco (presentat el 2003) i l’elaboració d’un pla estratègic (pel 

periode 2004-2006).

 De tota manera, aquest procés va involucrar preferentment les grans 

entitats, d’implantació estatal. Bé sigui perquè les competències en serveis 

socials eren ja autonòmiques i locals, bé sigui pel caràcter de xarxa social 

que caracteritza les associacions, les majoria  d’entitats, com palesen els 

estudis, són d’àmbit regional o local, amb un col.lectiu diana  ben específic i 

conegut, i per tant, d’una dimensió relativament petita.

 L’altre factor rellevant d’aquesta etapa és d’escala europea. A les 

cimeres de Lisboa  i Niça (2000) s’aprova, com un dels objectius que ha de 

perseguir la Comissió en els propers anys, la inclusió social; en concret, 

l’eliminació de la pobresa per l’any 2010 (sense comentaris). Això suposa, 

de fet, donar competències a la Unió en l’àmbit social, que suposa una 

activitat de coordinació (definició d’indicadors comuns,  per poder mesurar 

el sentit dels canvis), d’elaboració de Plans Nacionals d’Acció de Lluita 

contra la Pobresa i per a la Inclusió Social (Subirats, 2004), i de recursos per 

a projectes que avancin els objectius d’inclusió.  De manera  significativa, 

tant els documents europeus com els plans nacionals elaborats per cada 

país han atorgat un paper  rellevant al Tercer Sector  en la seva execució 

(Brandsen et al., 2005), que de fet s’ha concretat en programes per 

potenciar el treball amb suport, la inserció sociolaboral, més enllà dels 

tallers ocupacionals, pels col.lectius en risc d’exclusió (i que ha tengut la 

conseqüencia d’impulsar indirectament el sector de l’economia social). 

Com hem apuntat en revisar els estudis, el tercer sector s’ha mostrat com 
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un àmbit generador d’ocupació, sobretot de professionals, però també,  i 

cada vegada més, dels seus usuaris.

 Finalment, altres regulacions legislatives han tengut efectes també 

en la pròpia configuració de les entitats. Per exemple,  l’exigència d’una 

comptabilitat analítica segons el Plan General Contable en molts de casos 

obliga a l’externalització d’aquesta  funció,  a gestories o graduats socials; 

només les entitats amb un tamany suficient es poden permetre dedicar 

recursos a professionalitzar els “serveis centrals”.  I la Llei General de 

Subvencions, de 2006, ha suposat una major dificultat per accedir i 

justificar subvencions (des de l’acreditació de la creació de l’entitat a la 

justificació del total del cost de les activitats), que, sobretot en el cas de les 

entitats petites, era la  forma més habitual de rebre el suport públic, i que ara 

exigeix una capacitat de planificació i gestió notables; a  més, la nova llei de 

subvencions no contempla el finançament dels “costos estructurals” de 

funcionament d’una organització, sinó que han de servir per activitats 

concretes. En l’àmbit balear, iniciatives públiques de cessió de locals a 

entitats (sobretot per part municipal i de la Conselleria de Salut) es poden 

posar en la columna positiva.

 Aquest periode, en conjunt, és caracteritza per canvis organitzatius, 

que duen a les entitats més dinàmiques i amb tamany suficient a 

reorganitzar-se, en un procés de creixement “corporatiu”  (creació 

d’entitats satèlits de la inicial -fundacions tutelars, associacions vinculades 

a serveis específics, de pares,...) i organitzatiu (aprofundiment en la 

especialització de funcions, enlloc del “tothom  pot fer de tot”; obertura de 
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nous serveis dirigits a nous col.lectius),  que en ocasions involucra un canvi 

de figura jurídica (principalment, la conversió d’associacions en 

fundacions).

En aquests darrers anys de la dècada del 2000, la fita més notable és 

l’aprovació de la  Llei de Dependència, encara en procés d’implantació, que 

ha generat grans expectatives en el sector,  però també ha propiciat 

l’interés d’entitats mercantils per intervenir en l’àmbit dels serveis socials, 

aprofundint la via oberta sobretot en relació amb les residències i centres de 

dia per a la vellesa –un sector en que, donades les existents desigualdats 

entre la gent, tant a nivell de pensions com de patrimoni,  resultaria  injust 

que havés de ser finançat exclusivament en base al pressupost públic-, en 

un procés que planteja la  possibilitat de fer borroses les fronteres entre el 

TSAS en sentit estricte, formes d’economia social i de responsabilitat social 

corporativa, fundacions d’empresa i entitats directament mercantils 

(Bonbright, 2006). A més dels efectes sobre la percepció social de les 

entitats del tercer sector, pot suposar haver d’afrontar una major 

competència en l’assignació dels recursos públics –de fet, ja està passant: 

entitats mercantils o col.legis professionals han començat a presentar-se a 

concursos de gestió de serveis socials,  i guanyar-los, desplaçant 

organitzacions no lucratives. En resposta, les entitats del TSAS  han 

començat a  optar per forjar aliances que les faci més fortes, tant a nivell 

d’interlocució com de gestió.
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4. El tercer sector social a Mallorca: 

una aproximació

El procés de transformació general del tercer sector social espanyol al llarg 

dels darrers 30 anys és el marc  de referència que molt probablement 

configura el tercer sector social mallorquí. Es el moment de considerar, 

però, les seves especificitats en la situació present.

4.1 Objectiu de l’estudi

L’objectiu d’aquest estudi és contribuïr  a omplir un buit en el coneixement 

disponible sobre la importància de les entitats no lucratives que actuen en 

l’àmbit social –el TSAS.  Com hem argumentat, entenem per tercer sector 

social el conjunt d’organitzacions que ni són públiques, ni estan regides per 

l’afany de lucre com les empreses, que són autònomes i amb participació 

voluntària, i que treballen per  la inclusió social i la promoció personal.  Es un 

àmbit especialment important de l’activitat del tercer sector, tant per la 

seva contribució a  la cohesió social, com pel perfil d’activitats que 

despleguen, que van des de la conscienciació social a la prestació de serveis. 
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En el context del debat sobre la crisi de l’estat del benestar, entre altres 

factors que revisarem, el Tercer Sector d’àmbit social ha passat a jugar un 

paper molt important dins el sistema de serveis socials, tant des del punt de 

vista  de les inversions com dels recursos laborals. En canvi, no disposam 

d’informació precisa sobre aquesta rellevància intuitivament indiscutible 

per a qualsevol que es mou entorn als serveis socials. Tal com declara la 

darrera edició de l’Anuari del Consell Econòmic i Social, publicat el 2008, 

corresponent a 2007:

“Resta com a assignatura pendent conèixer el nombre total de 
voluntaris que mouen les diferents associats així com també el 
volum real de despesa que generen. També manca  per veure el 
percentatge d’ocupació laboral que ofereixen les diferents 
associacions per poder fer una valoració de la incidència d’aquestes 
associacions al PIB de les Balears” (p. 648)

De fet, també manca el càlcul del total de la despesa social a les Balears, 

donada la diversitat de nivells de l’administració pública implicats (incloent 

els ajuntaments), i la dificultat que suposa  l’heterogeneïtat de les 

categories pressupostàries,  apart del fet de la pluralitat d’agents i la 

dificultat per estimar les aportacions particulars (des de quotes 

d’associats, al preu dels serveis que ocasionalment poden cobrar  les 

entitats als usuaris, fins a donacions a través de concerts o altres activitats 

benèfiques).  L’ideal seria poder disposar d’aquestes xifres globals, per 

poder estimar el pes de la despesa social en el conjunt del PIB de Balears, i en 
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segon lloc, per  valorar  quina proporció del total de la despesa social se 

gestiona  a través del Tercer Sector, i quina proporció prové de fonts 

públiques i privades. A manca  de les dades ideals, però, intentarem algun 

tipus d’estimació orientativa. 

Una cosa semblant es pot dir del creixent pes laboral. En aquest sentit, 

l’estudi intenta estimar la importància del sector des del punt de vista de 

l’ocupació, tant en general,  com a nivell de perfils professionals implicats i 

condicions laborals. En aquest sentit, és obligat mencionar l’impacte que va 

tenir  l’aprovació el 2007 d’un primer conveni col.lectiu a nivell estatal, que 

va suposar  l’aparició de comités d’empresa, convocatòria de vaga i presa de 

consciència de la gran desigualdat en les condicions laborals dels 

professionals del sector  segons si treballen per a l’administració o en el marc 

del Tercer Sector.

Hem intentat copsar també les tendències globals, tot i que d’una manera 

poc fina, per la dificultat que suposa de recerca i elaboració de les dades. 

Davant la inviabilitat de la pretensió d’obtenir dades dels darrers anys, per la 

complexitat que suposaria,  simplement hem demanat algunes dades de 

contrast respecte a la situació fa cinc  anys (pressupost, número de 

persones remunerades, número de voluntaris), com a aproximació per 

completar la imatge fixa general amb una indicació de si la tendència és 

expansiva o regressiva.
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Finalment, l’estudi es planteja formular els reptes principals que, des del 

punt de vista dels protagonistes, han d’afrontar les entitats del Tercer 

Sector. Evidentment en aquest terreny és esperable una certa visió 

particular, però justament aquest aproximació més qualitativa i informada 

per com es viu la situació, pot aportar un valor  de veritat més interessant 

que la nuesa de les dades i percentatges. 

Tanmateix l’interés per conèixer el pes del TSAS en el conjunt 

socioeconòmic de Mallorca, no es limita a un exercici acadèmic.  Com es típic 

del coneixement social, la reflexió sobre la realitat és important no només 

per entendre-la, sinó també per fer-la més equitativa i justa. Tal com il.lustra 

la pròpia trajectòria den Pere Mascaró, la investigació social és clau per a la 

gestió política;  la constatació de necessitats socials pot servir de base per 

justificar les demandes, o la detecció d’un biaix en la distribució dels 

recursos disponibles pot servir per dissenyar polítiques més ajustades. En el 

cas del TSAS, la qüestió mos semblava  especialment urgent, ja que els 

estudis realitzats fins ara sobre aquest sector d’abast espanyol no han 

inclòs mostra mallorquina. La tendència de convertir el TSAS,  de l’agent que 

arribava on l’administració no arribava, en agent de l’administració, i per 

tant, part del sistema de serveis socials, en un context especialment 

tensionat per  l’interés empressarial en entrar en les activitats 

potencialment lucratives del sector, fa especialment necessari entendre les 

transformacions internes que han hagut d’experimentar les entitats del 
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TSAS i per això l’estudi també intenta recollir aquesta perspectiva  de canvi, 

d’evolució, intentant reflexionar sobre els reptes de futur pel sector.

4.2 Plantejament

Com ja hem comentat en la sec. 3.1, els estudis sobre el tercer sector s’han 

hagut d’enfrontar d’entrada a la qüestó de la  delimitació del seu objecte 

d’estudi. En concret, la línia divisòria  ha confrontat els estudis que 

conceben el tercer sector en sentit estricte com el conjunt d’entitats no 

governamentals i no lucratives amb component voluntària,  que treballen 

amb l’objectiu de la promoció de les persones i la inclusió social; i els que 

conceben el tercer sector com el sector de l’economia social, de les entitats 

privades però, més que no lucratives, que no fan del lucre el seu objectiu 

prioritari, sinó que també contemplen objectius socials, de sostenibilitat o 

mediambientals: cooperatives laborals,  centres especials d’ocupació, 

empreses ètiques... Crec que certament les entitats del tercer sector en 

sentit estricte –és a dir, no lucratives- es poden considerar  com a part de 

l’economia social, però no al revés: hi ha aspectes que es deriven d’un 

plantejament de contribució voluntària i de no repartir beneficis, que li 

aporten uns valors peculiars, que justifiquen un tractament diferenciat. Es 

fàcilment constatable la permeabilitat entre els dos aspectes: no és estrany 

que una associació creï un centre especial d’ocupació o una empresa 
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d’inserció, o una cooperativa laboral, però el funcionament respectiu és 

diferent: no s’espera que la directora  d’una cooperativa treballi 

altruistament, com és el cas d’un president d’associació o d’una  fundació; i 

el pes del voluntariat o de la participació dels socis també és diferent.

En aquest estudi hem adoptat una perspectiva estricta, en el sentit 

d’incloure en l’univers d’estudi exclusivament les entitats no 

governamentals i no lucratives que la seva raó d’esser és la promoció de les 

persones i l’atenció a col.lectius en risc d’exclusió, . Els col.lectius s’han fixat 

d’acord amb els que distingueix el Pla  europeu de Lluita contra la Pobresa i a 

favor de la Inclusió Social (Subirats, 2004): immigrants, marginació i 

pobresa extrema, col.lectius amb dificultats per  accedir a un treball, amb 

dificultat per accedir i/o mantenir una llar, prostitució,  analfabetisme, 

drogodependència  incloent alcoholisme), malalts crònics (incloent malalts 

mentals), discapacitats (físics, psíquics i sensorials), menors, família, 

dones, vellesa, immigració, minories ètniques i reclusos i ex-reclusos. 

Obviament, hi haurà entitats molt específiques (per exemple, menors 

immigrants analfabets, o reclusos drogodependents),  i d’altres que atenen 

col.lectius diversos; igualment, hi pot haver entitats que combinen la  seva 

tasca en aquest sentit amb activitats d’economia social. Per altra banda, la 

classificació sempre és una  manera d’intentar ordenar la realitat, i per tant, 

n’hi pot haver d’altres (a vegades la malaltia mental es tracta de manera 

separada a la crònica; o bé es considera  la discapacitat física des de la 

perspectiva de la malaltia crònica).
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De tota manera, genera un cert dubte el fet que el criteri estricte adoptat en 

aquest estudi sigui diferent de l’adoptat per la Mesa del Tercer Sector Social 

a Balears , que inclou,  apart d’una gran majoria d’entitats que entren en la 

nostra delimitació, algunes que corresponen més aviat a l’economia social, 

com el REAS (una xarxa d’entitats d’economia  social), i la coordinadora 

d’entitats de cooperació al desenvolupament. En part, perquè en la  seva 

presentació pública, a finals de maig de 2008, van oferir  dades globals de 

treballadors, voluntaris, associats, usuaris i pressupost, corresponents a 

2007, que podrien resultar molt útils com a referència si l’estudi seguís el 

mateix criteri, però que no ho són tant si els criteris d’inclusió són diferents.  I 

en part, perquè pot semblar una pretensió arrogant el voler delimitar qui 

pertany o no al tercer sector social. Esper que sigui clar  que la meva 

pretensió no és dir com s’ha d’organitzar  el sector, sinó simplement prendre 

les decisions de partida imprenscindibles per a fer viable l’estudi del sector 

d’una manera raonada  i coherent. Per altra banda,  també és clar que la Mesa 

no agrupa totes les entitats del tercer sector en sentit estricte, tot i que la 

seva joventut fa pensar  en un procés de constitució encara  en marxa –

destaca l’absència de moltes associacions de malalts crònics, ordres 

religioses, i els immigrants, potser perquè no existeixen entitats de segon 

nivell fortes que estructurin aquests sectors,  en part per la seva menor 

dimensió econòmico-laboral. Una altra  raó a favor de l’opció presa  prové del 

canvi de focus de l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social català  respecte el 

Llibre Blanc del Tercer Sector  Cívico-Social (2003), on s’ha adoptat també 
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la visió restringida del tercer sector social (a diferència del Llibre Blanc), 

donant a la existència o no de lucre el pes de criteri d’inclusió. Finalment, 

criteris relacionals -del tipus dels departaments de l’administració amb els 

que es col.labori sigui els que tenen els serveis socials com a competència, o 

l’accés a participar en les convocatòries de projectes socials de les caixes 

d’estalvi, per exemple- avalen també la  delimitació adoptada.  Potser  la 

configuració de la Mesa  es deu al fet que que algunes entitats del TSAS 

també impulsen iniciatives d’iniciativa social i de cooperació al 

desenvolupament, cosa perfectament legítima i comprensible.

Per a delimitar el cens de l’estudi, en una primera fase, hem accedit als 

diferents registres d’entitats existents: el Registre Central d’Entitats de 

Serveis Socials de la Conselleria de Benestar, Immigració i Promoció, el 

Registre de l’Institut Mallorquí de Serveis Socials, el catàleg d’entitats de la 

Conselleria de Salut i Consum, i el catàleg d’entitat de l’Observatori de 

l’Ajuntament de Palma. Aquests llistats s’han integrat, per eliminar 

duplicitats i per determinar les entitats que pròpiament es poden considerar 

del tercer sector social, en sentit estricte. A més de la diversitat de registres 

administratius, s’ha d’assenyalar  que no són dinàmics, en el sentit que 

l’actualització de les dades i la comunicació de la desaparició d’una entitat 

depenen de la iniciativa de les pròpies entitats, i per tant, el punt de partida 

dista de ser l’ideal.
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En segon lloc, hem filtrat aquesta base de dades.  Així, no s’han tengut en 

compte les associacions de caràcter cívic, educatiu, cultural o esportiu, així 

com les de cooperació al desenvolupament. Les associacions de la tercera 

edat (les més abundants en el registre de la Conselleria, pel seu caràcter 

local), les de veïns, les de mares i pares d’alumnes, les professionals, les 

d’adopció internacional, els sindicats i confraries, les culturals 

d’immigrants, s’han exclòs, pel seu caràcter més cívico-participatiu que 

social. Igualment, hem deixat de banda les entitats de caràcter  social 

d’implantació exclusivament menorquina o pitiüsa, per les limitacions de 

temps i la dificultat afegida que suposa la intervenció dels respectius 

Consells Insulars, que pot determinar unes característiques específiques 

que, pel tamany del sector, requeririen d’un estudi exhaustiu del sector. 

Finalment, quan és clar que vàries entitats formen part del mateix entramat 

organitzatiu, les hem  considerat una sola entitat.  Això mos ha donat un 

total de 130 associacions, 28 fundacions, 13 federacions, 7 ordres 

religioses i 1 cooperativa d’iniciativa social; un total de  178 unitats 

organitzatives.
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Per cada una de les entitats així seleccionades vam establir una fitxa amb la 

informació més actualitzada disponible de cada entitat (generalment, 

dades de contacte, any de creació, col.lectiu de referència i activitats 

principals).  En alguns casos en que ens constava la desaparició de manera 

fefaent, també es va eliminar  de la base de dades alguna entitat. En cas de 

dubte, però, s’han mantingut. Es clar que es tracta d’un sector dinàmic,  i per 

tant, per utilitzar una metàfora tòpica, l’intent de fer-ne una  foto fixa, 

s’enfronta al risc inevitable que la foto surti moguda.  En la mesura, però, que 

el sector és dinàmic,  tenen més interés les tendències que no els 

paràmetres exactes d’un moment determinat, ja que aquest moment ja 

haurà passat quan els podem formular. Per tant, comptam d’entrada amb un 

cert marge d’error en la determinació del cens de l’estudi.

Inicialment, donada la dimensió de l’univers, vam pensar en la possibilitat de 

fer un estudi exhaustiu,  i no per mostreig. Quasi immediatament, però, es va 
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palesar que un estudi exhaustiu exigeix la possibilitat d’establir contacte 

directe amb les entitats, i no una mera comunicació a distància. Apart de la 

possibilitat de manca d’actualització de les dades de contacte, hi havia la 

possibilitat afegida que, pel motiu que fos,  no es complimentàs el 

qüestionari. Per  aquest motiu, vam optar per imitar el model seguit per 

l’elaboració del Llibre Blanc català (Vidal, 2003), en que es va dirigir  el 

qüestionari a totes les entitats i es va  decidir elaborar l’estudi a partir d’una 

mostra representativa d’entorn el 15%  del sector, incloent qüestionaris 

rebuts fins assolir  aquesta proporció (en el seu cas,  de manera 

estratificada). Així, una vegada elaborat el qüestionari (procés que va 

implicar una fase de prova, per assegurar-ne la univocitat i claretat), vam 

enviar el qüestionari a totes les entitats identificades, per correu electrònic. 

Quasi immediatament vam poder comprovar que, efectivament, un bon 

conjunt de les adreces electròniques obtingudes eren inoperatives. A més, 

algunes entitats simplement no es comuniquen per correu electrònic, tot i 

tenir  adreça. I de les que ho fan, moltes o no van estar interessades en 

contestar, o no van tenir temps, o no li van voler dedicar. Finalment, hem 

rebut 29 respostes, que suposen més del 15%  del total del cens establert, i 

que representen aproximadament la diversitat de formes jurídiques 

existents, i s’han tengut en compte totes per l’anàlisi.
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El procediment adoptat suposa adoptar a la pràctica una metodologia de 

mostreig. En principi, com que es va enviar el qüestionari a totes les 

entitats, totes tenien la mateixa probabilitat de respondre, que és el que es 

demana d’un mostreig aleatori. En realitat, però, els factors de caràcter 

tècnològic mencionats suposen un biaix cap a les entitats amb accés al 

correu electrònic (una situació que recorda  el precedent de la  primera 

enquesta electoral que es va fer a Estats Units, en l’elecció que va guanyar 

Kennedy a  Nixon; l’enquesta donava guanyador a Nixon, però es va fer 

telefònicament,  en un moment que no tothom tenia telefon). Igualment, es 

podria pensar que les entitats de major dimensió, amb persones dedicades a 

la gestió, tenen més possibilitats de respondre l’enquesta, que una entitat 

purament voluntària amb un funcionament informal, sense registres ni 

comptabilitats.  Però aquest ja és un terreny més dubtós: per les entitats de 

major dimensió, el qüestionari també resulta més complex i requereix més 

temps. En realitat, el factor  més important que pot haver  impulsat la 
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complimentació del qüestionari és el compromís amb la transparència  i la 

cultura de donar comptes. En tot cas, el possible biaix contra les entitats 

petites i sense accés a les TIC serà tengut en compte en les estimacions. 

El treball de camp va ocupar els mesos de maig i juny de 2009, amb la qual 

cosa es van poder tenir en compte les dades de 2008, aprofitant el procés 

de tancament anual. Algunes entitats (3), enlloc  de complimentar-lo 

directament, per manca de temps, ens van passar les seves memòries 

corresponents,  on vam trobar la informació d’interés. Es important notar 

que la distribució de les respostes coincideix bastant bé amb la distribució 

del tipus d’entitats, tot i que,  tenint en compte el baix nombre d’entitats 

que composen alguns d’aquests subgrups (fundacions, congregacions 

religioses, entitats de segon nivell), resulta  impossible fer una anàlisi 

desagregada, com si es tractàs d’un mostreig estratificat –o una 

ponderació variable de les respostes rebudes, en funció de la proporció del 

subgrup en el conjunt, llevat del cas de les associacions. 

Una qüestió més important des del punt de vista metodològic, però, és que 

els estudis previs que hem ressenyat suggereixen que la distribució de les 

entitats des del punt de vista del seu tamany (tant mesurat en número de 

persones, com en pressupost) no es distribueix de manera normal (la 

denominada “curva de Bell” o “campana de Gaüss”), sinó seguint una  llei de 

potència, justament com la distribució de la riquesa (Pareto, 1896), o la 

distribució del tamany de les empreses (Axtell, 200), entre molts altres 



58

fenomens socials: en un extrem, unes poques entitats concentren molts de 

recursos (amb pressuposts de milions d’euros), mentre que en l’altre 

extrem moltes entitats són de dimensió molt minsa (menys de 100.000 

euros de pressupost anual, posem per cas).  Una distribució d’aquest tipus 

indica l’existència de complexitat, però no sempre és fàcil donar raó de com 

es produeix. De fet, com veurem, les dades obtingudes avalen aquesta 

distribució pel tercer sector mallorquí. Això complica encara més la 

possibilitat de fer inferències estadístiques –per exemple, a partir  de 

comparació de mitjanes, i impideix delimitar els intervals de confiança i els 

marges d’error de l’estudi. Una llei de potència suposa una  gran variança en 

les dades, que fa molt poc  informativa la mitjana (de fet,  pot no haver  cap 

entitat amb característiques corresponents als valors mitjans).  Les 

estimacions s’han de veure com temptatives,  i conservadores,  i les 

mitjanes (de pressupost per entitat, o de treballadors per entitat) com a 

mesures estadístiques poc interessants.

Per totes aquestes limitacions i dificultats metodològiques, l’estudi s’ha de 

veure com una aproximació modesta. Un coneixement més sòlid de la 

realitat hauria de passar per  un sistema oficial i de públic de dades validades 

de les entitats (un sistema  unificat, una “finestreta  única” per a les 

associacions, equivalent al registre mercantil), que pogués permetre un 

seguiment com a  mínim de les entitats més actives. De tota manera, 

l’heterogeneïtat present a la  mostra de 29 entitats (que va d’un pressupost 

de 0 euros a un de més de 15 milions d’euros) fa  pensar en la seva 
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representativitat de la heterogeneïtat efectiva de l’univers d’estudi, tot i 

que deixa oberta la possibilitat que hi hagi alguna entitat encara més gran, 

possibilitat que no hem tengut en compte per a  les estimacions, que 

resulten així conservadores (suposam de fet que la mostra inclou l’entitat 

més gran, malgrat possiblement no sigui així).

Finalment, per l’apartat dels reptes de futur, vam complementar les 

respostes estructurades i les obertes obtingudes, amb l’opinió de 3 gestors 

d’entitats,  a fi de complementar les opinions rebudes amb una visió més 

aprofundida  i amb una perspectiva de conjunt.  Bàsicament el seu paper ha 

estat matitzar i elaborar un primer esborrany sobre els reptes de futur. 
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5. Principals resultats obtinguts

5. 1 Xifres globals i evolució

En base a les dades obtingudes, i tenint en compte la  distribució del tamany 

de les entitats que hem obtigut (vd. secció 5.2),  hem calculat les següents 

estimacions sobre la dimensió global del sector:

- entitats:   178 

- nombre d’usuaris:  entorn a 100.000 (hi pot haver persones 

beneficiàries de més d’una entitat)

-  nombre de treballadors:  uns 8.000

- nombre de voluntaris: 7.300

- nombre de socis (o millor quotes, ja que una persona  pot ser sòcia de 

més d’una entitat):    45.000 

- pressupost global del sector:  uns 350  milions d’euros

Tenint en compte que,  segons l’Institut Balear d’Estadística, el PIB de 

Mallorca de l’any 2007 (el de 2008 encara no està disponible, però va ser 

molt semblant si no menor), va  fer  prop del 26 mil milions, podem dir que el 

TSAS suposa entorn a l’1,25% del PIB mallorquí. 
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Per valorar cabalment aquesta xifra hauríem de menester disposar del 

pressupost total dedicat a serveis socials, per poder establir, per un costat, 

el pes de la despesa social en el PIB, i per l’altra, quina part d’aquesta 

despesa social es vehicula a través del TSAS.  Són xifres que no hem pogut 

aconseguir, tot i que sembla que s’està  treballant per elaborar-les de cara a  

la propera  Memòria Anual del CES.

De tota manera, la informació obtinguda sobre aquestes dades globals per 

2004 permeten apreciar un increment molt significatiu del sector. El 

següent gràfic permet copsar lo generalitzat de l’increment pressupostari.

(cada barra representa un entitat)
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Tenint en compte les respostes obtingudes, la distribució per tipus 

d’organitzacions de la mostra, i la distribució en forma de llei de potència de 

l’univers (vd.  la secció següent sobre la varietat d’entitats), es pot  fer una 

estimació del global del sector per 2004, entorn als 180 milions d’euros.

Certament, l’estimació del total pressupostari pel 2004 és més temptativa, 

ja que només 14 de les 29 entitats que respongueren el qüestionari van 

oferir dades de fa 5 anys, i a més no hem elaborat el cens del TSAS pel 2004. 

Però tenint en compte que són les 14 més grans, i la distribució exponencial 

del sector, l’estimació no és gratuïta, tot i que es pot veure més aviat com un 

màxim, a diferència de la de 2008, que és conservadora. Per tant, en 

conjunt, podem dir que l’increment del pressupost global gestionat pel 

TSAS seria com a mínim del 80%.  

El nombre d’usuaris sembla  haver-se més que doblat, tot i que aquesta és 

l’estimació més difícil. L’estimació pel 2004 és d’uns 64.000 usuaris, pels 

100.000 de 2008. Aquest increment es pot explicar tant per l’increment 
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dels recursos com  per  l’increment de la població, que ha  plantejat noves 

demandes. Però no és una xifra molt reveladora  per si mateixa, ja que pot 

incloure usuaris molt heterogenis, des d’un malalt crònic amb atenció 

residencial, a algú que hagi rebut un ajut puntual en un moment crític. Per 

aquest motiu, vam intentar  introduïr en el qüestionari un indicador  més 

significatiu per mesurar l’atenció prestada, inspirat en l’àmbit turístic.  En 

efecte, per valorar el volum del sector ja  no interessa tant el nombre total de 

turistes, sinó el de pernoctacions, és a dir, turistes pels dies que ho han 

estat. Similarment, vam proposar a les entitats calcular el volum 

d’intervencions (usuaris per dia en un any). S’ha de dir que sense massa èxit: 

per moltes entitats era un càlcul impossible de realitzar. Però, com va 

assenyalar alguna, en el fons inadequat, donat que la diferent intensitat i 

volum de recursos segons l’activitat, més que segons el nombre d’usuaris. 

Així, l’atenció residencial requereix molts més recursos per usuari que la 

formació,  per exemple. Per això hem evitat calcular pressupost mig per 

sectors o per usuari, xifres que resultarien distorsionadores. El repte és 

avançar en l’elaboració d’indicadors d’”output” adequats a la complexitat 

del sector.

Passant al nombre de treballadors, es pot estimar un increment semblant, 

de prop  del 100%  en nombre de treballadors empleats en el sector, que 

hauria passat dels 4.300 als 8.000. Tenint en compte que el nombre mig 

d’ocupats a  Mallorca el 2007 (donada l’estacionalitat l’ocupació oscil.la  un 

25%, en funció dels fixes discontinus, entre altres), es situa  en els 400.000, 
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el TSAS suposa el  2 %  de la mitjana de la població ocupada.  Com veurem 

després, una gran part d’aquests ocupats -així com dels voluntaris- tenen 

qualificació universitària, cosa remarcable en una economia dependent 

majoritàriament de mà d’obra no qualificada. Seria interessant, per tant, 

poder determinar a  més quina  part de l’ocupació de nivell universitari 

suposa el TSAS.

La xifra  estimada  de voluntariat per l’any 2004, en canvi, seria lleugerament 

inferior a l’obtinguda per l’any 2008: s’hauria passat d’uns 7000 voluntaris 

a uns 7300. Segons les opinions recollides,  no arriben a la meitat  les entitats  

que consideren que la tendència del voluntariat és a l’alça.  Es com si 

l’increment significatiu del sector s’hagi produït en part per la 

transformació en la forma de la dedicació, en un procés de 

professionalització retardat respecte al procés espanyol.

 En quant al nombre de socis, es pot estimar que el 2008 s’abonaren 

quaranta cinc mil quotes,  per trenta sis mil el 2004, un increment relacionat 

amb l’aparició de noves entitats. 

En conjunt, aquestes dades apunten a la petitesa relativa  del TSAS 

mallorquí, si es compara  amb el cas català, en que suposa  el 2,85%  del PIB i 

de la població ocupada, segons el recent anuari,  corresponent a les dades de 

l’any 2007; respecte a l’estat és més difícil de dir perquè no hi ha  estudis 

recents; dels existents, el més recent disponible del conjunt de l’estat, i amb 
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criteris semblants de delimitació de l’univers, és el de Foessa (2003),  amb 

dades de l’any 2000, estimava el pes del sector  entorn al 0,60%  del PIB. De 

tota manera, s’ha de tenir en compte el gran increment del PIB durant  la 

darrera dècada, factor clau en darrer terme en la disposició de més recursos. 

Per altra banda, a diferència d’altres sectors de la política social (educació, 

sanitat), on el pes de la iniciativa privada és major que a  la resta de l’estat, 

sembla que, pel que fa als serveis socials,no es dóna aquesta singularitat, 

encara que caldria conèixer el pes de la despesa social pública  global per 

determinar si el propi sector públic també és menor que la mitjana estatal, 

com sembla  intuitivament probable (a partir  de dades com a nombre de 

funcionaris per comunitats autònomes, per exemple). En qualsevol cas, 

caldria evidència més detallada per poder establir conclusions sòlides sobre 

aquests valors globals.  
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5.2 Les organitzacions

Forma jurídica

Quan intentam aprofundir  en la diversitat d’organitzacions socials, el primer 

paràmetre relevant és la forma jurídica. Com ja hem vist, més del 70% són 

associacions i un 16%  fundacions, paràmetres semblants als d’altres 

estudis. Significativament, cap entitat ha canviat la  seva forma jurídica, tot i 

que n’hi ha algunes que han creat segones entitats vinculades, amb una 

finalitat més específica.

Per altra banda, no arriba a la meitat el nombre d’associacions declarades 

d’utilitat pública, un reconeixement amb efectes fiscals,  i que per tant 

suposa major control dels comptes (auditories comptables).
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Distribució per tamany

La constatació més rellevant ha  estat que, tal com esperàvem, la distribució 

de les organitzacions, en funció del pressupost, segueix una distribució no 

normal, sinó de llei de potència, com ja hem anticipat. El 20 %  de les entitats 

administra entorn al 90%  del pressupost global del sector, una dramàtica  

il.lustració de la llei 80/20 de Pareto. Això es pot veure en la gràfica següent, 

on hem ordenat les 29 entitats de la mostra en funció del seu pressupost per 

l’any 2008.

Correlativament, aquesta distribució també es pot observar considerant la 

distribució de les entitats segons els intérvals pressupostaris 
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exponencialment creixent: hi ha un nombre semblant d’entitats que no 

passa  dels cent mil euros de pressupost,  que les que estan entre els cent mil i 

el milió, i les que passen del milió d’euros, evidència clara  que la distribució 

de tamanys no és homogènia, sinó que constitueix un cas més del “principi 

de Pareto”. 

Antiguitat

Si consideram l’any de creació de les entitats, constatam el patró 

característic del sector a Espanya, caracteritzat per un increment sostingut  

del nombre d’entitats, tant associacions com fundacions, a partir dels anys 

80, que s’ha mantingut en els darrers anys. Destaca  especialment la creació 

d’entitats de segon nivell en la  darrera dècada, tot i que ja n’havien aparegut 

abans.
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Col.lectius i activitats

Segons la classificació dels col.lectius que fan els plans europeus per  a la 

inclusió social, les entitats del TSAS  mallorquí atenen quasi bé tots els 

col.lectius. Només l’analfabetisme no té cap entitat que hi treballi, amb 

coherència amb la seva pràctica  desaparició amb l’universalització de 

l’escolarització.  Té poc pes el de reclusos i ex-reclusos, segurament perquè 

és un col.lectiu petit, però sobretot destaca el poc pes del col.lectiu de la 

vellesa. Això es pot deure, per una part, a la decisió metodològica de no 

incloure les associacions de la tercera  edat, que tenen una presència 

municipal generalitzada, donat que generalment no ofereixen serveis 

socials, sinó que són de caràcter cívic; i en part, al fet que l’atenció a la 

vellesa és un sector on més ha penetrat la iniciativa privada. 
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També es pot destacar que les entitats que declaren atendre més d’un 

col.lectiu generalment són les que atenen les situacions de necessitat, que 

poden caracteritzar els col.lectius de immigració, vellesa,  família, dona, risc 

d’exclusió social, sense sostre, alcoholisme i pobresa clàssica. Es pot dir 

que, a  la  pràctica, la distinció entre tipus de risc d’exclusió, i la necessitat 

d’anar més enllà de la categoria “pobresa” per  entendre el fenomen, no té la 

mateixa relevància. Per altra  banda, les entitats dedicades a un col.lectiu 

(drogodependència,  malaltia crònica, discapacitat) solen extendre la seva 

actuació a l’àmbit familiar. 

A continuació, el qüestionari s’interessava per les activitats que fan 

aquestes entitats de cara als  seus col.lectius respectius (en l’apartat 5.5 
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comentarem les activitats “externes”). Es notable la  importància de la 

intervenció psicològica, que evidencia la relació coneguda entre 

problemàtica  social i salut psicològica,  així com l’atenció social i jurídica, i el 

conjunt d’iniciatives (treball amb suport, centres especials, taller 

ocupacional) dirigides a la inclusió social i laboral de les persones,  que 

resulta clau per a la seva autonomia personal.  

 De tota manera, no totes les activitats s’ofereixen a tots els usuaris. Hem 

intentat obtenir també quines activitats es dirigeixen a cada col.lectiu.
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Vinculació

Un 17,24%  de les entitats enquestades tenen vinculació amb l’Església 

Catòlica. Es de remarcar igualment que les entitats vinculades a l’Església 

són generalment les que tenen major antigüitat, la  qual cosa  es podria 

interpretar  com una reducció del pes de l’Església en l’acció social;  una 

interpretació que seria precipitada: hi ha col.lectius, com  

drogodependència, alcoholisme i prostitució, atesos exclusivament per 

entitats vinculades a  l’Església Catòlica; i el pes de Càritas, entre altres 

entitats, en l’atenció a la pobresa i marginació,  o la família, segueix essent 

molt important. Tot i la dificultat de fer una estimació estratificada, per lo 

reduït de la mostra,  sembla igualment que des del punt de vista 

pressupostari,  les entitats vinculades a l’Església  constitueixen  més d’una 

tercera part de la  mostra.  Sembla indicar una opció pel desenvolupament de 

les organitzacions existents que per la creació de noves.

Implantació territorial

Respecte l’àmbit territorial d’implantació, la dada  més significativa és que 

la gran majoria del sector, més d’un 80%, són entitats que només actuen en 

el territori balear, bé en tot ell, bé a nivell illenc (conjuntament,  més del 

70%), bé a nivell comarcal o local. Les entitats de caràcter estatal o 

internacional hi són presents, i previsiblement són de les entitats més 

grans, tant per pressupost com per recursos humans (Creu Roja, Fundació 

ONCE,...), tot i que també n’hi ha de tamany mig o de recent implantació i 

encara petites.
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El 70%  tenen la seva seu central a Palma; és molt excepcional que una 

entitat insular o balear no tengui la seva seu central a la capital, tot i que es 

dóna algun cas. La implantació local i comarcal es reflexa amb entitats 

centrades en la part forana.  Les entitats d’abast estatal, tot i tenir la  seu 

central fora de Balears, també sol situar la seva seu balear a Palma.
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5.3 Les persones

En aquesta secció consideram els recursos humans del TSAS,  tant 

voluntaris com contractats. Ja hem indicat, en l’apartat de les xifres 

globals, la proporció relativa, així com el procés de creixent 

professionalització. Ara aprofundirem en el perfil de les persones que 

treballen en el TSAS i en les formes de la seva dedicació.

Una primera observació relevant és la relativa als anys de dedicació, en que 

es dóna un cert equilibri entre les persones que fa  més de dos anys que 

mantenen la seva dedicació i les que ja en fa més de cinc. On hi ha més gent 

amb menys de dos anys de vinculació és en les associacions, més d’un 30 %, 

aspecte relatiu tant al procés d’increment com de nova creació 

d’organitzacions.
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Respecte la seva formació, la dada més significativa és l’alt percentatge de 

persones amb formació universitària, amb una mitjana  propera al 70%. 

Aquesta dada és coherent amb els perfils professionals més comuns entre 

els treballadors contractats, amb una gran diversitat, però on dominen 

diplomatures com Treball Social i Educació Social, seguides de titulats en 

Psicologia. 

El grup d’altres inclou sobretot perfils professionals sanitaris: enfermeria, 

fisioteràpia, i de serveis residencials: cuina, neteja,...   Convé remarcar que 
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és un sector amb una gran presència  de professionals amb formació 

universitària, més del 70%. S’ha de considerar també el fet que la  gran 

majoria de titulacions implicades són corresponen a estudis escollits 

preferentment per dones, cosa  que es reflecteix també quan consideram la 

proporció de dones i homos en el sector.

La presència femenina és dominant, encara que la informació obtinguda 

apunta a una presència creixent d’homos.

S’ha de tenir en compte que en la composició dels equips, un 60%  són 

contractats per un 40%  de voluntaris, una relació que s’ha invertit respecte 

a fa 5 anys, lo que indica que el creixement del sector s’ha donat en forma de 

professionalització.



78

Respecte la forma de contractació, els resultats apunten a  l’existència d’un 

al grau d’estabilitat professional, amb una mitjana pròxima al 76%  de 

contractes indefinits/a temps complet, que seria encara més alta si no 

tenguéssim en compte les entitats de segon nivell, que opten 

preferentment per contractes per obra i servei.
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5.4 Els recursos disponibles

En aquest apartat consideram tot allò relacionat amb els recursos i la  seva 

administració. Respecte el recursos, hem tengut en compte els ingressos, 

però també la disposició de local i de béns com vehicles o tecnologies de la 

informació i la comunicació. Per  altra banda, hem considerat també com es 

gasten els recursos disponibles, i la qüestió de la liquidesa de les entitats.

Respecte els ingressos, les dades globals apunten a una clara depèndencia 

del finançament públic. Les Obres Socials de les Caixes han esdevingut una 

font de finançament del sector, que hem considerat com a d’origen privat, 

per la manera en que es gestionen aquests recursos.
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Aquesta dependència, però, no és homogènia entre els diferents tipus 

d’entitats.  Curiosament, mostren major dependència dels fons públics les 

fundacions que les associacions.

La raó podria estar relacionada amb el fet que no totes les associacions 

reben fons públics.  Segons les dades recollides, es pot dir que com menor és 

l’entitat des del punt de vista dels recursos, menor pes del finançament 

públic, major dels recursos privats (sobretot quotes, però també donacions 

filantròpiques -  hi ha algunes iniciatives a Mallorca d’organització 

d’esdeveniments per captar  donacions, sovint entre residents estrangers, 

que després s’entreguen a entitats especialment seleccionades).  També 

s’ha de tenir en compte que, en ocasiones, els recursos són en espècie i no 

dineraris. Igualment, hi ha associacions petites que funcionen per dedicació 

exclusivament voluntària (més com més joves). 
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L’origen del fons públics que gestiona el TSAS és ben divers, amb la 

Conselleria d’Afers Socials i l’IMAS, com principals finançadors,  seguits 

d’aprop pels Ajuntaments i per la Conselleria de Treball (a través dels 

programes d’inserció laboral).
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Mereix destacar-se la poca importància en el conjunt que suposa el fons de 

l’IRPF, i altres programes del Govern central; i la importància de les vendes.

Respecte la forma en que es produeix aquest finançament públic, la més 

important i generalitzada és la subvenció.
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Les concessions de serveis, els convenis, o els concursos, són formes que 

repercuteixen en la dimensió de la entitat, en un procés que es realimenta: 

cal un mínim tamany i recursos per poder presentar-se a  determinades 

convocatòries o oferir garanties a l’administració.

Respecte la despesa,  el personal és el capítol més important.   Les dades 

apunten també que el pes d’aquest capítol en el conjunt augmenta amb el 

pressupost.
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Si es considera l’estructura de la despesa,  és notable que el percentatge per 

despeses de funcionament general del sector no passi del 10%  de mitjana, 

tot i que es fan més importants amb el tamany de l’entitat.

Un aspecte molt importat és la qüestió de la liquidesa  de les entitats, i la 

necessitat de recórrer  a instruments financers (sobretot línies de crèdit i 

avals), per poder fer front puntualment als pagaments (sobretot les 
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nòmines). Les dades obtingudes apunten que les associacions i les entitats 

de segon nivell són les més vulnerables als retards de l’administració en el 

pagament  previst.

Respecte la disposició de locals, un 46,43%  tenen una sola seu; un 53,57% 

tenen més d’una seu,  en una  relació creixent en funció del nivell 

pressupostari.  No hem trobat cap relació entre el nombre de seu i el sector 

atès, el tipus d’activitats o l’àmbit d’implantació.

Respecte a les condicions en que gaudeixen d’aquesta seu, globalment, un 

27,5%  tenen locals en propietat,  un 51,7%  cedits, i un 20,7%  en règim de 

lloguer;  el següent gràfic mostra aquesta distribució segons la naturalesa 

jurídica de les entitats.



86

Hi ha  un efecte clar de l’antigüitat amb la consolidació de local. Les  entitats 

més joves comencen llogant un espai. 

Un altre factor a tenir en compte és la vinculació amb l’Església, que facilita  

disposar de local.
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Finalment, la gran majoria d’entitats disposa de recursos tecnològics 

(telefon, ordenador, internet), i vehicle com a mínim.
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5.5 Funcionament organitzatiu

En aquesta secció consideram els resultats obtinguts en relació a diversos 

aspectes del funcionament de les entitats del TSAS: governança, 

planificació, avaluació, qualitat,  activisme,  comunicació, relació amb altres 

entitats.

Pel que fa a la governança  de les associacions, és conegut el problema  de la 

participació activa dels associats,  i la dificultat per trobar persones 

disposades a  involucrar-se en la direcció de l’entitat. En alguns casos, a més, 

es pot donar el cas de vincular la  prestació dels serveis a la vinculació 

associativa. Les dades obtingudes confirmen el primer aspecte (un 10 % 

dels socis participa  en les assemblees), i descarten el darrer (menys del 

10% de les associacions demanen als seus usuaris que es facin socis).

Respecte la governança de les associacions en particular, la mitjana de 

membres de la junta és de 8 persones, un 30%  homos per un 70%  dones, 

que es solen reunir mensualment, amb una assistència del 60%. Un 30% 

tenen més de 50 anys, un 27%  entre 35 i 50,  i un 43%  menys de 35 anys. Un 

25% del membres de la junta són també treballadors de l’associació. 

Pel que fa a les fundacions, la mitjana de membres del patronat és de 12 

persones, que es solen reunir semestralment, amb una participació del 
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80%. Un 85%  són homos per un 15%  de dones,  que es distribueixen 

homogèniament per  franges d’edat:  31%  menors de 35 anys, 34%  entre 35 

i 50 anys i 35%  majors de 50 anys. En aquest cas, el percentatge de 

membres del patronat que treballen per la fundació es redueix al 10%.

Mos vam interessar per l’existència de diversos instruments de gestió de les 

entitats. En general, les entitats es preocupen per avaluar la seva activitat, 

tot i que només un 40%  ho fan a partir  d’indicadors, xifra consistent amb el 

fet que només el 35%  han introduït un pla de qualitat en la gestió. De tota 

manera, s’ha de tenir en compte sempre la distribució potencial del sector, i 

la  prioritat que les entitats petites (la majoria) donen al dia a dia de l’atenció 

i els serveis que presten. Dit d’una altra manera, és el creixement 

organitzatiu el que duu a plantejar-se la necessitat de pensar en la gestió i el 

funcionament.

Per altra banda, el nivell d’activitats de comunicació dirigides a l’exterior, 

cap a la  societat, per difondre la seva activitat, sensibilitzar  la societat i 

atreure voluntariat i socis, és alta i depèn sobretot dels mitjans de 

comunicació,  i d’internet. També és molt significativa l’activitat de relació 
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amb els polítics, per plantejar necessitats, demandes i suggerir idees i 

projectes, negociar i reclamar.

Quan a les formes de col.laboració amb altres entitats del sector, els 

percentatges són els següents:

Es destacable la baixa  pertinença a entitats de segon nivell; de fet, són 

generalment les entitats més grans les que s’agrupen.  Segons les dades 

obtingudes, les entitats de segon nivell agrupen una  mitjana de 15 entitats. 

El membres de la junta directiva de les entitats de segon nivell són la  meitat 

homos, la meitat dones, però marcadament joves,  amb més del 55% 

menors de 35 anys. 
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Per altra banda, un 34%  de les entitats manifesten mantenir vinculacions o 

relacions a nivell internacional (a vegades a través de la  pertinença a una 

confederació estatal,  altres de manera orgànica, per  la pròpia implantació 

de la entitat).
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5.6  La tipologia de les organitzacions

Es possible extreure una visió de conjunt de la diversitat del sector? Ja hem 

assenyalat la distribució segons el principi de Pareto, que podria suggerir 

una estructura bipolar, amb molt poques entitats polivalents (i potser amb 

antigüitat, abast estatal, molt de personal) per un costat, i moltes entitats 

petites, especialitzades en un sol sector o col.lectiu, i amb pocs recursos. 

Però seria una imatge equivocada. Els resultats obtinguts no permeten 

establir una dicotomia semblant, ni relacions directes entre els aspectes 

documentats, tot i que sí pertemen notar algunes relacions significatives.

 Així, per exemple,  si consideram l’antigüitat (és a dir, la hipòtesi que el 

pressupost augmenta amb el temps d’existència de l’entitat), els resultats 

suggereixen que calen un mínim de 10 anys d’existència per assolir nivells 

presupostaris elevats, tot i que no sigui condició suficient. 
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I si consideram només les associacions,  el factor antiguitat encara pesa 

més:

De tota manera, el factor principal que explica  el volum pressupostari és 

l’activitat de’atenció residencial, cosa comprensible per la  seva pròpia 

naturalesa, intensiva en personal. Però és una activitat transversal, que es 

contempla tant per discapacitats, malalts crònics, dona,  menors o pobresa 

extrema. De tota manera, la  relació entre personal i pressupost no es 

totalment directa, encara que sí es pot notar un patró significatiu.
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Per tant, en el cas mallorquí no és correcte la diferenciació entre grans 

entitats estatals polivalents front a petites entitats especialitzades locals. 

La major part de les entitats, com hem vist, tenen una  dimensió insular o 

regional, però no per això amb menor pressupost que altres d’implantació 

estatal;  igualment, entitats especialitzades en un sector -en particular, 

discapacitats,  però la  tendència  també es dóna en malalts crònics- tenen 

també un tamany considerable, en funció principalment de la prestació 

d’atenció residencial.

En general, es pot dir que el procés dels darrers anys és de creixement 

sostingut, sobretot derivat de l’increment dels recursos públics, que ha duit 

a la professionalització i a l’esforç per la qualitat. Però sense que es freni el 

procés de creació de noves entitats, que depenen per  posar-se en marxa de 

la contribució voluntària de persones i recursos -i la cessió de locals. 
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6. Reptes de futur

6.1 Les opinions expressades

En conjunt, l’estudi posa de manifest el vigor de la iniciativa social, i la seva 

contribució notable i específica  en la consciènciació de la societat i en la 

prestació de serveis. La perspectiva  històrica i general indica, a més, que en 

general el  tercer sector  ha obert els camins que després l’administració ha 

seguit, amb el seu suport. Tant el primer aspecte com el segon determinen en 

gran mesura els reptes a que s’enfronta actualment el sector. 

 - en primer lloc,  l’alternativa entre inclinar-se per una de les dues 

orientacions: o bé com a activisme social, creació de xarxes de suport mutu i 

reivindicació de drets socials, o bé com a  entitats prestadores de serveis 

(Bruel, 2009); o bé,  intentar seguir combinant ambdues dimensions, la qual 

cosa exigeix un fort compromís amb la transparència i la rendició de comptes, 

com a base pel reconeixement i la legitimitat pública (Fundación Lealtad, 

2003; Montserrat, 2009), que es manifesta en la contracció del voluntariat i 

del número de socis i donants, i en la  sensació que la  societat no reconeix i 

valora la contribució del sector (Agea, 2009);



96

 -en segon lloc, el procés de creixement duu, independentment del 

tamany de l’entitat, a una  alta dependència del finançament públic, que pot 

generar –com ha  estat el cas el passat més de juny- greus problemes de 

liquidesa;  o, encara  més greu tot i que poques vegades explicitat, el 

condicionament de l’activitat reivindicativa o de l’orientació en el planteig, 

per por a “disgustar” els administradors d’aquests recursos públics 

(Rodríguez Cabrero, 2006; Vernis, 2005).

En el qüestionari, vam mirar de recollir els reptes tal com són viscuts pel 

sector, de dues maneres. En primer lloc, a través de puntuar, en una escala 

Lickert, una sèrie d’afirmacions sobre expectatives de futur. En segon lloc, 

vam donar la possibilitat d’aportar les pròpies reflexions.

Aquests són els resultats de lo primer (mitjanes arrodonits a la unitat més 

propera):

Sembla indicar que només les entitats de segon nivell esperen incrementar els 

seus recursos, una creença fonamentada segurament en la tendència recent i 
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la constatació de la preferència de l’administració per entitats de major 

tamany, que puguin mancomunar  recursos i serveis. En general, el sector 

nota  un cert refredament de la mobilització social cap el sector, justament en 

el moment de major increment dels recursos públics, i quan s’aprecia  un 

increment de les necessitats (tot i que fa mal establir relacions causals al 

respecte). Per altra banda, sembla que es dóna una certa confiança en la força 

de les pròpies institucions, potser derivada de la capacitat d’adaptació a 

noves exigències de l’administració i en darrer terme, és raonable pensar, de 

la determinació de la seva base social.

Respecte l’expressió personal de valoracions i expectatives, les respostes 

aportades permeten aprofundir en les inquietuds que hi ha darrera  aquestes 

valoracions,  reflectint una certa diversitat de situacions.  Els comentaris 

aportats de manera individual, que recollir  verbatim, reflexen en general les 

cruïlles ressenyades, més el nou factor que suposa l’impacte social de l’actual 

crisi. Les hem agrupat en funció del focus d’atenció, i les hem tengut en 

compte també per a la redacció del següent apartat.

Sobre l’organització

“Dificultades organizativas e identitarias internas”

“Colaboración Inter-asociativa (trabajo en Red)”

“Conseguir que los socios colaboren con la entidad”

“Adaptació al nou sistema de qualificacions professionals” 
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“Las entidades deben esforzarse en evaluar los proyectos. Ello es costoso, 

pero debería ser una autoexigencia”

“Mejorar la calidad del servicio”

“Estabilizar una media de recursos”

“Preparar el personal para el trabajo institucional”

“Disposar de més espai físic”

“Oferir serveis a comarques (apropar-mos als domicilis dels usuaris)”

“Enfortir l’estructura organitzativa”

“Aconseguir recursos econòmics estables que garanteixin la sostenibilitat

“Carecemos de personal que pueda estar atento a  estos estudios. Lograr que 

las personas que estan implicadas en la Asociacion den mas de su tiempo es 

imposible”

“Me parece que se exige mucho a las pequeñas asociaciones, que no tenemos 

recursos ni ayudas de ningún tipo”

“Disponer de los recursos necesarios (espacios físicos, económicos) que 

aseguren la consolidación de los servicios” 

“Mejora  en la  gestión de la entidad, mediante la implementación de sistemas 

de gestión de calidad”

“Poder ajustar la cobertura de les necessitats del col·lectiu de persones amb 

discapacitat amb els pressuposts de l’organització”

“Integración en los equipos de profesionales”

“Ampliación de los servicios prestados”
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sobre la societat

“Fer front a la crisis”

“Ser capaços de donar resposta als nous reptes que ens plantegen els usuaris 

(immigració, canvi en els perfils i problemàtiques,…)”

“Encontrar profesionales motivado en la investigación social, y el tema  de la 

prevención en particular, cuya principal motivación sea científica y 

profesional y menos la económica o la seguridad laboral”

“La sensibilització de la societat envers el nostre col·lectiu d’atenció”

“Reconocimiento de nuestra labor”

“Sensibilizar a una población con poca conciencia en la problemática de 
los abusos sexuales a menores”

“Fomentar la mejora de los recursos existentes en la atención  a la 
infancia tanto a nivel judicial, policial, sanitario, social y educativo”

sobre el voluntariat

“La rotación del voluntariado”

“Exceso de trabajo para personas enfermas”

“Los voluntarios ´solo lo son si la dedicacion es para personas mayores, niños 

o para salir del territorio español. Si necesitamos voluntarios no sale ni uno, 

tenemos que pagarlo todo”

“Seguiremos con nuestra actividad a  pesar de no recibir ayudas de la 

administración,  estamos preparadas y preparados para  solucionar problemas 
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tanto médicos como humanos,  gracias al empeño que hemos puesto en 

docencia en los campos en los que trabajamos”

sobre les administracions

“La coordinació entre les diferents administracions”

“Colaboración Inter-institucional con recursos necesarios para implementar 

algunas nuevas políticas en materia de SS. SS. + Vivienda”

"Ser capaços d’adaptar-nos a les noves exigències de les administracions en 

l’àmbit burocràtic i de gestió de projectes” 

“Obtener apoyo social y de la administración. Es difícil que se valore la tarea 

investigadora, se tiene poco en cuenta  la creación del conocimiento empírico 

que apoye la intervención. Buena parte de las actuaciones en prevención e 

realizan sobre bases ideológicas o intuitivas.”

“Encontrar interlocutores en la administración (funcionarios y políticos) con 

menos necesidades burocráticas que comprendan la complejidad de las 

entidades no lucrativas”

sobre el finançament

“Les entitats del tercer sector actualemt es troben en la dificultat de fer front 

als pagaments mensuals degut a  la tardança del pagamnent i de les 
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convocatòries de les administracions publiques”

“L’estabilització econòmica dels diferents dispositius i/o recursos”

“Conseguir fondos públicos para el desarrollo de nuestra actividad”

“Encontrar financiación suficiente para el desarrollo de proyectos”

“Seguir manteniendo los proyectos de la entidad,  en especial las casas de 

acogida, recurso muy necesitado en nuestra comunidad autónoma”

“El no manejar dinero en algunas ocasiones crea problemas(en general pienso 

que crea más el manejarlo). Nos limita mucho en cuanto a difusión”

“Poder cobrir les demandes”

“Aconseguir el finançament per poder dur a terme el projecte de l’associació”

“La gran quantitat de burocràcia per accedir a qualsevol ajuda”

“Donat el retard de l’Administració en fer efectiu els seus pagaments,  tenir 

suficient solvència econòmica per poder pagat amb puntualitat als 

professionals”
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6.2 Elements per a la reflexió sobre el futur

En base a les opinions recollides en els qüestonaris, a les entrevistes amb 3 

persones amb llarga experiència del sector, a diagnòstics publicats per 

coneixedors del sector espanyol, i a converses amb professionals 

coneixedors dels serveis socials, podem identificar els següents elements 

com a claus de cara al futur; segons com es resolguin/evolucionen/

s’enfrontin aquests aspectes, el Tercer  Sector social tendirà cap a la 

consolidació, cap a la transformació,  o cap a un periode de dificultats. No mos 

sentim qualificats per oferir recomanacions concretes; la nostra pretensió, 

més modesta, és assenyalar les qüestions que no han de ser ignorades.

-  Els reptes depenen del tamany de l’entitat

 Afrontament via sumar de forces; especialment federació, permet 

mancomunar  esforços,  compartir recursos; risc de pèrdua d’identitat 

singular; dificultat: cultura compartida de servei

 Per altra banda, el procés de creixement d’algunes entitats impulsada 

per les activitats de prestació de serveis (cedits o conveniats per 

l’administració), ha generat un canvi de dinàmica  organitzativa que fa més 

difícil la implicació voluntària, exigeix qualificació professional i garanties de 

qualitat, i gestors competents,  que fa  més difícil mantenir la  vinculació amb la 
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xarxa social d’on va  surgir l’entitat en primer lloc. El risc  que això suposa és el 

de la pèrdua de reconeixement social i legitimitat en la defensa dels drets 

socials. Cal treballar per assegurar la participació democràtica en el si de les 

entitats, donant veu als professionals, als voluntaris i als usuaris,  tant com als 

socis o patrons. I cal una actitud decidida de transparència i rendició de 

comptes.

 Aquests aspectes han de dur a una reflexió sobre el tamany òptim de 

les entitats. Els anys d’expansió del sector  han permès ampliar serveis i 

activitats, en alguns casos dirigir-se a  nous col.lectius, però la complexitat de 

la gestió requereix uns “serveis centrals” més potents, i per tant, un cost de 

funcionament més alt. Al mateix temps, hi pot haver problemes per renovar 

les juntes directives o els patronats, i fins i tot l’assistència a les assemblees.

 A considerar: per mantenir la  base social, la xarxa de suport,  pot 

convenir focalitzar-se en un col.lectiu de referència. Evidència d’implantació 

local floreixent.

-  L’abast territorial

 Aquesta qüestió es planteja de forma obligada, com a resposta a les 

decisions polítiques de les administracions sobre la distribució de 

subvencions o els barems per adjudicacions. Així,  per  exemple, la Conselleria 

d’Afers Socials ha introduït una  convocatòria  pública de subvencions que 
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puntua  més alt una  associació d’abast autonòmic que insular, o insular que 

local. Igualment, durant l’any passat va ser motiu de debat l’anunci de la 

ministra  encarregada de la distribució dels fons del 0,7%  de l’impost de la 

renda (actualment, la competència ha passat al Ministeri de Sanitat, amb una 

altra ministra), que només tendrien accés als fons entitats d’abast estatal -

decisió que finalment no es va aprovar. 

 Aquest centralisme en el repartiment de fons socials és un models 

qüestionable. A Gran Bretanya, per exemple, és el propi ciutadà el que 

decideix el destí del percentatge detinat a  “charities social”, a través de la 

seva associació.  Es a dir, el fet de contribuïr a una “charity” –via  una quota 

anual o una donació puntual- permet a l’entitat rebre del fons públic un 

percentatge corresponent de l’impost de la renda d’aquella persona. Aquí en 

canvi, encara es juga amb la idea de restringir el fons a les entitats 

d’implantació estatal –iniciativa finalment descartada. Una cosa semblant es 

podria dir a  nivell autonòmic pel que fa a  les subvencions: els ciutadans 

podrien tenir veu indirecta en la distribució d’aquest pressupost.

 De fet, aquesta  és una qüestió que no es pot separar de la de la 

implantació social i la vinculació a la xarxa social, si no es vol acabar 

incentivant la  creació d’associacions com a iniciatives empresarials 

encobertes, o el registre en una altra administració en funció de fer possible 

l’accés a més recursos -al marge de la base social efectiva. No es pot ignorar la 

dinàmica social de baix a  dalt, present a molts de pobles, per atendre 
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necessitats que potser no arriben a la capital. Una fórmula que,  a la llum dels 

resultats de l’estudi té molt recorregut,   és la de la integració vertical en 

entitats de segon nivell, per sumar esforços, recursos i implantació territorial.

- El voluntariat

 Tant les xifres com les opinions apunten a una disminució en la 

dedicació voluntària de temps, sobretot en l’atenció directe. Segueix essent 

important en la gestió de les entitats (per llei,  ha de ser  altruista), i és 

remarcable que el percentatge que persones que tenen responsabilitats 

directives i alhora tenen remuneracions per responsabilitats professionals no 

és molt alt.  En general, la posada en marxa i l’impuls inicial d’una entitat es 

basa sempre en la dedicació i l’esforç altruista, una dedicació i esforç  no 

sempre reconeguts. 

 Les edats del voluntaris indiquen el potencial de captació de voluntaris 

entre els majors de 55 anys, i en particular els jubilats, que amb bona salut i 

necessitats econòmiques cobertes,  podrien trobar  en les activitats altruïstes 

una forma de valoració i reconeixement social, si se’ls dóna la oportunitat.

-  La problemàtica del finançament

 El pes públic puja amb el tamany,  que sol suposar ampliació de serveis –

sobretot quan es presta atenció residencial. En general, però,  la dependència 
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del finançament públic és molt alta  (en el sector,  superior al 65%), tot i que a 

través de fórmules diferents (subvenció, contracte de serveis, cessió de 

competències, convenis). El gran increment de recursos en el sector  ha 

tengut un origen majoritàriament públic (i en part també, pels augments dels 

beneficis de les Caixes d’Estalvis), cosa que pot generar,  donat el nivell 

d’endeutament públic i el dèficit fiscal balear, problemes de liquidesa per 

l’administració que repercuteix en el tercer sector, en alguns casos puntuals, 

posant a prova la viabilitat de les entitats. Igualment, si l’administració 

decideix no renovar la subvenció o el programa d’una entitat, les 

conseqüències poden ser importants, sobretot pels professionals afectats.

 Cal, per tant, diversificar  els ingressos i molt especialment, 

incrementar  la  donació altruista –via quotes d’associats, donacions puntuals, 

venda de productes,... Això –com la  mobilització de voluntaris- no és fàcil, i 

més en la nostra societat opulenta i individualista. 



-  La coordinació de les administracions

 Com passa en altres sectors, moltes administracions diferents tenen 

responsabilitats en política social,  i les seves polítiques no sempre tenen la 

coordinació que seria desitjable. Això genera dues estratègies: la del 

“caçador de subvencions”, que es presenta  a totes les convocatòries i 

intenta captar recursos del màxim de fonts possible (incloent, a més, les 

obres socials de les caixes d’estalvi)
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 Les administracions han de ser conscients que les seves decisions 

regulatòries, en especial el model de gestió dels seus serveis (per conveni o 

concurs, amb valoració de la clàusula social o els intangibles que aporta el 

tercer sector), pot fomentar un model mercantil de prestació de serveis que, 

a mig i llarg termini, pot afectar la pròpia naturalesa de les entitats (o pot 

incentivar la creació d’associacions sense base social, tot i que,  en base als 

resultats, aquesta  tendència té encara poc pes en el conjunt). El risc és que el 

sector mercantil s’introdueixi en serveis socials i acabi desplaçant les entitats 

no lucratives (aquest aspecte està vinculat al de la regulació laboral), una 

eventualitat que la directiva Bolkenstein, liberalitzadora dels serveis, fa 

encara més creïble. Igualment, es pot fomentar la sensació de competència 

per recursos escasos entre les entitats, una sensació que òbviament dificulta 

la col.laboració,  tant horitzontal com vertical.  Està en mà de l’administració 

fomentar  la  col.laboració i la coordinació enlloc de dificultar-les. Igualment, en 

la distribució de subvencions l’administració estableix uns barems que tenen 

efectes (per exemple, valorar l’àmbit autonòmic sobre l’insular o el local té 

repercusions directes en les entitats).

 Però fonamentalment, el repte de les administracions és garantir 

l’equitat, tant des del punt de vista general, de garantir els drets socials de 

tothom, com des del punt de vista de les prioritats en el finançament dels 

programes, per  tal d’assegurar un nivell d’atenció semblant a tots els 

col.lectius implicat. Caldria una reflexió sobre quines funcions pertanyen al 

sector públic, quines al mercantil,  i  quines al tercer sector; quines funcions 
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són bàsiques i han d’estar garantides com a drets subjectius, i quines són 

complementàries.

-  Els recursos disponibles en el nou context de crisi

 L’actual crisi té repercusions pressupostàries inevitables,  que poden 

suposar una contracció real del sector, correlativa a la caiguda del PIB i, per 

tant, de la recaptació fiscal. Igualment pel que fa a les Obres Socials de les 

Caixes d’Estalvi, l’impacte de la crisi financera ha suposat tant la disminució 

de beneficis com una regulació més estricte per  part del Banc d’España,  que 

obliga  a dedicar el 50%  d’aquests beneficis menors a reserves. Per tant, és 

d’esperar una disminució encara més gran (segons l’Informe 2008 de Caja 

Madrid, els recursos per a  la seva Obra Social s’han reduït més d’una quarta 

part).

-  La valoració del treball realitzat

 Hi ha una dificultat metodològica  greu per  mesurar l’output d’una 

organització social. Una mesura habitual en els estudis és el número d’usuaris 

atesos (així com la base social de voluntaris i socis). Però és clarament una 

mesura insuficient. El número d’usuaris d’un servei d’orientació i inserció 

laboral pot esser molt gran, en comparació amb el número d’usuaris d’un 

servei residencial, però en el primer  cas els usuaris poden suposar una tasca 

d’hores, de dies com a molt, mentre que en el segon cas l’atenció pot haver de 
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ser permanent. Seria desitjable disposar d’indicadors homogenis, i en el 

qüestionari en vam suggerir un, inspirat en el que és habitual en el camp de 

l’economia del turisme:  enlloc de comptar turistes, contar pernoctacions. Es 

a dir, enlloc de comptar usuaris, comptar usuaris-dia. La  dificultat d’aquesta 

mesura i la complexitat del registre que exigeix, va fer que les respostes no 

permetessin una anàlisi d’aquest ítem. Però l’indicador  proposat també és 

prou adequat: alguns casos poden requerir un treballador per usuari, d’altres 

un treballador  pot fer-se càrrec de tot un grup. En alguns casos la intervenció 

és puntual, en altres, intensiva.

 El repte,  per tant, és avançar en indicadors de resultats, d’eficàcia i 

eficiència, que no siguin purament subjectius –és a  dir,  basats en enquestes 

de satisfacció de l’usuari, com sol esser la pràctica habitual en processos de 

gestió de qualitat. No volem dir amb això que no siguin rellevants les 

enquestes de satisfacció els usuaris; només que no serveixen per  mesurar si 

una organització teu el màxim profit dels seus recursos.  La solució no és fàcil. 

Una solució podria consistir en començar per  sectors d’activitat.  Alguns 

serveis permeten l’estimació del seu cost. Igualment, importància de prestar 

atenció a que els costos estructurals de funcionament no es disparin.

-  El repte de les condicions laborals en el Tercer Sector

 Tot i que els resultats obtinguts en l’estudi indiquen la consolidació i 

estabilitat general dels professionals, tot i la importància  de la contractació 
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per obra i servei, l’estudi no ha entrat en el tema de les condicions laborals i 

nivells retributius –ni respecte els professionals, ni respecte els gestors-. 

Però no podem deixar de fer referència al trasbals que va suposar, a  finals de 

2007, l’anunci d’un conveni laboral d’abast estatal en el sector, finalment 

declarat nul per la justícia. Obviament és un tema delicat, tant com  urgent. 

 Però com denunciava un portaveu de la Mesa balear, s’ha d’evitar la 

temptació que l’administració consideri el tercer  sector  com a 

“subcontratista”, per dur a terme els serveis bàsics que l’administració està 

obligada a realitzar, en pitjors condicions laborals que les que ofereix als 

treballadors públics. En el moment en que fins i tot la regulació laboral general 

prohibeix la cadena de subcontrates en el sector de la construcció, i 

l’exigència als treballadors de donar-se d’alta com autònoms quan tota la 

seva activitat es presta a  una mateixa empresa,  per evitar  fer-se càrrec del 

cost de seguretat social, resulta remarcable que situacions anàlogues es 

donin en la prestació de serveis socials. En canvi, si l’administració opta per  un 

model de concursos a la baixa, la repercusió sobre les condicions laborals serà 

encara més gran (derivada de la mercantilització del sector i la gestió en 

termes purament lucratius).

 Es d’esperar que el Pla Estratègic que preveu la  nova llei balear de 

serveis socials contempli aquest aspecte.  Igualment, la Conselleria  de Treball 

i Formació, que com hem vist, juga un paper important en el finançament del 
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sector, podria liderar el procés de negociació d’un conveni laboral d’àmbit 

balear.

- L’atenció als canvis socials

 L’actual crisi ha posat de manifest que trenta anys de democràcia no 

han tengut un efecte real en la  disminució de la pobresa,  i que avatars 

puntuals poden tenen un impacte enorme en les demandes de prestacions 

socials (Caritas, 2009), fins al punt de generar  una situació d’emergència pel 

fort increment de la demanda, sobretot d’ajudes dineràries. Segons Càritas, 

un 20%  de la població mallorquina té ingressos per davall del llindar de la 

pobresa, amb la monoparentalitat i la immigració com a principals factors de 

risc social.

 Però el Tercer Sector  és també un factor de canvi social: de 

conscienciació, de lluita  contra l’estigma contra determinats col.lectius, de 

treball per a la inclusió social, que passa principalment per l’accés al treball,  un 

aspecte que obre les entitats del tercer sector a l’economia social, que també 

suposa la defensa de valors dels individualistes dominants. Aquest paper  de 

reivindicació de justícia  social, i de participació en el disseny de les polítiques 

socials, requereix legitimació i això passa per transparència i rendició de 

comptes. La transparència suposa beneficis per tothom.
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 Finalment, no s’ha de perdre de vista que el discurs ideològic  liberal ha 

tengut un efecte,  no només en els recursos dedicats a les polítiques socials, i 

en el model de serveis socials desenvolupat,  també ha afectat a les opinions 

públiques. Un estudi britànic  molt recent (Bamfield & Horton, 2009) posa de 

manifest, en el cas de la societat britànica, una actitud favorable a les 

desigualdats socials –enteses com a merescudes- i una actitud desfavorable 

cap a les polítiques de benestar dirigides als col.lectius més desafavorits, que 

consideren que no aprofiten les oportunitats que la societat ofereix,  i que 

s’aprofiten d’aquests programes socials. Salvant les distàncies, no hem de 

perdre de vista que el sentit i la justificació en darrer terme del TSAS  és el 

compromís per la justícia i el reconeixement dels drets socials.
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7. Resum de l’estudi

El Tercer  Sector  d’Acció Social té una gran importància tant pel que suposa 

de participació democràtica en l’esfera pública i estructuració de la  societat 

civil en general, com específicament pels valors de conciència cívica, 

responsabilitat social i defensa de la igualdat d’oportunitats i solidaritat que 

encarna. Per aquest motiu, la importància del TSAS s’ha considerat un 

indicador de capital social,  de la capacitat d’una societat per vincular-se 

cooperativament pel atendre els seus problemes per si mateixa.

L’evolució del TSAS  en l’àmbit espanyol ha estat de creixement molt 

significatiu des de la transició democràtica. Es poden distingir els següents 

periodes i fites en aquest procés:

 - del 77 al 88: aparició de moviment socials reivindicatius del 

desenvolupament de l’estat de benestar; transformació de les entitats de 

“beneficiència”  vinculades a l’Església en organitzacions de serveis socials;

 - del 88 al 99: l’impacte del fons de l’impost de la  renda dedicat a “fins 

d’interés social”, i de la prestació social substitutòria pels objectors,  suposa 

creixement organitzatiu, prestigi social, i prestació de serveis, pel TSAS, en 

un context ideològic de “crisi de l’estat de benestar”;

 - del 99 al present:  reconeixement institucional del TSAS,  tant a nivell 

estatal com  europeu (estratègia per a l’inclusió social); creixement 
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organitzatiu i de recursos; inici de competència amb sector privat; canvis 

legislatius favorables.

Aquest estudi pretén contribuïr al coneixement del TSAS  mallorquí. S’ha 

elaborat a  partir de 29 respostes obtingudes al qüestionari elaborat, remès 

a totes les entitats (un 15% del sector), així com 3 entrevistes sobre els 

reptes del sector.  S’ha partit d’una delimitació estricte del TSAS: entitats 

no governamentals i no lucratives, amb base de voluntariat i fins de 

promoció personal i lluita per la igualdat. 

Les xifres globals estimades, en base a  l’estudi, pel sector per 2008 són les 

següents:

- entitats:   178 

- nombre d’usuaris:  entorn a 100.000 (hi pot haver persones 

beneficiàries de més d’una entitat)

-  nombre de treballadors:  uns 8.000

- nombre de voluntaris: 7.300

- nombre de socis (o millor quotes, ja que una persona  pot ser sòcia de 

més d’una entitat):    45.000 

- pressupost global del sector:  uns 350  milions d’euros

 - això equival a un 1,25% del PIB i un 2% de la població ocupada
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A partir de les dades obtingudes també  respecte 2004, es pot estimar un 

creixement del sector d’un 80%  com a mínim, tant en pressupost, en 

usuaris,  com en treballadors;  molt menor en associats i escàs en voluntaris. 

Permet concloure que el principal factor del creixement ha estat l’increment 

de recursos públics i el desenvolupament de formes de col.laboració amb 

l’administració més formalitzades (contractes,  convenis, cessió de 

serveis),  a més de les subvencions. Això no obstant, també s’han seguit 

creant noves entitats en els darrers anys, que parteixen del voluntarisme.

Això fa  que la distribució del sector no segueix una curva normal, sinó que 

segueix una llei de potència, en que el 15%  de les entitats gestiona el 80% 

del pressupost.  El tamany de l’entitat depèn parcialment de l’antiguitat, 

l’activitat residencial, l’àmbit d’implantació (insular o autonòmic), i 

correlaciona amb el nombre d’empleats. El procés de creixement ha estat un 

procés de professionalització, d’increment de la qualitat i de la gestió 

eficient.

Els principals reptes del sector tenen a veure amb poder-se dotar dels 

recursos necessaris, reduïnt la seva alta dependència (entorn al 70%  de 

mitjana) del finançament públic; tendir a un marc regulador de les 

condicions de treball; i reforçar  la seva legitimitat social en base a mantenir 

la seva vinculació amb les xarxes socials d’on surgeixen, amb les altres 

entitats, a la rendició de comptes i la transparència, i a no deixar la 
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reivindicació d’equitat i promoció personal per transformar-se 

exclusivament en subministradors de serveis.
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8. Annexes

8.1 Fitxa tècnica

Estudi realitzat per Antoni Gomila.

Elaborat entre abril i agost de 2009.

Treball de camp: realitzat entre abril i juny de 2009.

Nombre de respostes: 29

Correus electrònics  (invitacions): 249

Correu electrònics (recordatoris):  450

Entrevistes: 3
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8.2 Qüestionari

“El Tercer Sector social a Mallorca”
Qüestionari

Antoni Gomila
Departament de Psicologia, UIB

Presentació de l’estudi

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca, juntament amb la Conselleria 
d’Afers Socials i l’Ajuntament de Palma, van instituir a finals de 2008 el premi Pere Mascaró, 
“per al foment dels estudis socioeconòmics en el marc del sistema públic de serveis socials”. 
Aquest estudi consisteix en el projecte de  recerca guanyador de  la primera edició, i té per 
objectiu principal obtenir informació sobre les tendències més importants del Tercer Sector 
que actua  en l’àmbit dels serveis socials a Mallorca. Es tracta  de poder conèixer, més enllà de 
les apreciacions subjectives derivades de l’experiència personal,  si es tracta  d’un sector 
fragmentat en organitzacions d’àmbit local, o estructurat entorn a  unes poques 
organitzacions d’abast insular (o superior); si es concentra en unes entitats polivalents o 
especialitzades; si es financien a partir de la iniciativa  privada  o depenen cada cop més dels 
recursos públics; si funcionen gràcies al voluntariat o a  la professionalització, etc. Aquesta 
informació permetrà elaborar una  reflexió més ample  sobre la  seva importància, necessitats, 
potencialitats, riscos i oportunitats a que s’enfronta, en el marc de la crònica  crisi de l’estat 
de benestar (accentuada  per l’increment de les demandes derivades de l’actual crisi 
econòmica), i situant-lo en el contextos espanyol i europeu, més ben coneguts. Idealment, 
aquesta  reflexió ha de servir per a  que les administracions públiques entenguin millor el paper 
clau d’aquest sector i la seva responsabilitat en orientar-lo en una  direcció o una altra. Es 
possible que alguna  d’aquesta  informació estigui a  disposició pública, o se vos hagi demanat 
en altres ocasions: demanam la  vostra comprensió. El sentit, però, és poder contextualitzar 
l’estructura organitzativa i el pes socioeconòmic i laboral del Tercer Sector a Mallorca, amb 
un mínim de perspectiva.

Instruccions per respondre el qüestionari

El qüestionari s’estructura  en 4 apartats: implantació, organització, activitats, recursos. Les 
preguntes són concretes i específiques, però també mos interessa les consideracions més 
qualitatives, i per tant vos oferim la possibilitat de reflexar-les al final de cada apartat. Som 
conscients que respondre pot suposar temps i esforç, i també que  hi ha  apartats que 
demanen informació delicada. Per això, molt important, vos volem assegurar d’entrada  la 
informació que se vos demana serà  totalment confidencial i usada només de forma agregada 
(i per tant, sense referència a entitats en particular)  en el marc d’aquesta  investigació. Vos 
demanam aquest esforç sabent del vostro compromís amb la transparència  i el “donar 
comptes” a que estau avesats i que constitueix un dels puntals de la confiança que genera el 
Tercer Sector. Podeu remetre el qüestionari a  la següent adreça: toni.gomila@uib.eu , 
indicant si vos interessa rebre l’informe final. Gràcies anticipades per la vostra col.laboració.

mailto:toni.gomila@uib.eu
mailto:toni.gomila@uib.eu


119

QUESTIONARI

I. Dades de l’organització

1. Nom: 

2. Forma jurídica:
_ Associació
_ Fundació
_ Entitat de segon ordre (federació, coordinadora,...)
_ Cooperativa d’iniciativa social
_ Altra: 

3. Si associació, ha estat declarada d’utilitat pública? ______

4. Any de constitució:  
5. Heu canviat de forma jurídica?                 En cas afirmatiu, quan? 
6. Manteniu alguna dependència orgànica amb alguna altra entitat?
 _ No
 _ Sí:  _Administració  _Sindicat  _Partit polític  _Església  _Empresa  _Altra:

7. Càrrec de la persona que respon: 

II. Implantació

1. Quin és l’àmbit d’actuació de la vostra organització?
_ veïnal
_ local; indicar municipi:        
_ comarcal; indicar comarca: 
_ illenc
_ autonòmic
_ estatal
_ internacional

2. On s’ubica la seva seu central?
3. Quants de centres i/o delegacions teniu?
4. Col.laborau amb altres entitats sense ànim de lucre?   
 __No
 __Sí; com? 

5. Teniu alguna vinculació amb alguna entitat internacional?  
 __No
 __Sí; en què consisteix?

III. Organització

1. En cas d’associacions:
 - número de socis:   actual: ; fa 5 anys:
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 - número de voluntaris:  actual: ; fa 5 anys:
 - número aproximat d’assistents a les assamblees: 
 - número de membres de la junta directiva: 
 - periodicitat de les reunions de la junta:

2. En cas de fundacions:
 - número de membres del patronat:
 - periodicitat de les reunions del patronat:
 - voluntaris, en el seu cas:  actual: ; fa 5 anys:

3. En cas d’entitats de segon nivell (federacions, coordinadores, plataformes...):
 - número d’entitats de primer nivell que en formen part: ara:  ; fa 5 anys:

4. Si cap dels tipus anteriors vos resulten apropiats, especificau aquí les 
característiques de la vostra entitat:

5. Seguiment i avaluació: indicau si disposau dels següents elements en el 
funcionament de l’organització.
 - un procediment formal d’avaluació dels resultats?  __Sí   __ No
 - indicadors d’eficàcia i eficiència?     __Sí   __ No
 - un sistema de gestió de qualitat?     __Sí   __ No
 - un pla estratègic o algun tipus de pla a llarg termini?  __Sí   __ No
 - una política de recursos humans?     __Sí   __ No
 - un protocol de resolució de possibles conflictes?   __Sí   
__ No

IV. Activitats

1. Número d’usuaris (en el total d’un any):

 - recordau el número d’usuaris de fa 5 anys?

2. Número de serveis (entès com el número d’usuaris pels dies que ho han estat; 
permet valorar de forma més clara el nivell d’activitat):

 - podríeu calcular una xifra aproximada pel 2004?
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activitats de temps lliure
acompanyament
suport a la família
altres:

3. Ambits d’actuació (col.lectius diana que constitueixen la finalitat de l’acció de 
l’entitat; si s’actua en un grup més específic –per exemple, drogodependència 
infantil, aleshores indicar-ho posant una “i” en els dos grups]

pobresa
sense accés a 
treball
sense sostre
prostitució
analfabetisme
drogodependènci
a
alcoholisme
trastorns mentals
discapacitats

infants
famílies
dones
vellesa
malaltia crònica
immigrants
minories ètniques
reclusos i ex-
reclusos

4. Tipus d’activitats i serveis que 
prestau:

                             serveis      sí
ajudes dineràries
allotjament individual
atenció residencial
atenció domiciliària
prestacions dineràries
distribució d’aliments
formació
inserció sociolaboral (treball 
amb suport)
inserció sociolaboral (taller 
ocupacional)
inserció sociolaboral (centre 
especial)
suport psicosocial
teràpia psicològica
servei d’atenció social (acollida, 
informació sobre recursos i 
procediments,...)
assessoria jurídica
suport escolar
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4. Indicau el número de persones contractades segons el tipus de contracte:
  + indefinit:  a temps complet:
    a temps parcial:
  + per obra i servei:

5. Quants voluntaris  dediquen aquest temps a l’entitat setmanalment?
 + > 20 h.:   + entre 10 i 20 h.:  + < 10 h.:

6. Quina ha estat la tendència en la participació de voluntariat?
 __a la baixa   __es manté   __a l’alça

7. Quantes persones de l’equip també formen part dels organs de governs?
  + homos:   + dones:

8. Quantes persones de l’equip es situen en les següents franjes d’edat?
 + menors de 35 anys:       + entre 35 i 50 anys:   + majors de 50 anys:

9. Quantes persones corresponen a cada nivell d’estudis?
 + primaris:   + secundaris:   + universitaris:

10. Quantes persones tenen aquests anys de dedicació a l’entitat?
 + < 2 anys:   + entre 2 i 5 anys:  + > 5anys:

5. Realitzau també activitats de 
conscienciació i mobilització social?
 - presència en els mitjans de 
comunicació:  __Sí  __No
 - elaboració de material escrit 
(revista, butlletí,...):  __Sí  __No
 - activitats per recollir 
donacions (concerts,...): 
 __Sí  __No
 - activitats de sensibilització 
(conferències, xerrades): __Sí  
__No
 - difusió electrònica (pàgina 
web, missatges):   __Sí  __No
 - per donar a conèixer l’entitat i 
atreure voluntariat:   __Sí  __No
- presentació de propostes i demandes 
als polítics: __Sí  __No

V. Les persones

1. Quantes persones formen l’equip de 
l’entitat (a Mallorca)?
 + dones:  + homos:
 + amb remuneració: 
 + voluntaris:

2. Recordau les xifres de fa 5 anys?
 + dones:  
 + homos:
 + contractades:  
 + voluntàries:

3. Quin és el seu perfil professional? 
(indicar formació i número) 

+ treballador social:
  + educador social:
  + psicòleg:
  + pedagog:
  + terapèuta 
ocupacional:

  + administratiu:
  + mestre:
  + monitor especialitzat:
  + informàtic:
  + altres:
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VI. L’economia i les finances

1. Disposau de recursos immobiliaris: locals, espais, casals,...?
 - en propietat:
 - de lloguer:
 - ús d’espais públics cedits:

2. Comptau amb recursos mobiliaris?   
- dineraris (estalvis, inversions): __Sí   __No

 - tecnològics:  __telefon fixe  __fax   __telefon mòbil   __ordenador  __altres 
 - vehicles:   __No  __Sí: quants:

3. Podeu indicar el volum pressupostari anual total de la vostra organització en el 
darrer any? i fa cinc anys?

2008:
2004:

4. Quin percentatge ha estat finançament públic i quin privat?

2008 2004
públic
privat
total 100% 100%

5. Podeu especificar l’origen dels ingressos i el seu percentatge aproximat?

procedència 2008 2004
Conselleria de Benestar (Presidència)
Conselleria d’Educació
Conselleria de Salut
Consell de Mallorca (IMAS)
Ajuntament
0,7 IRPF
Govern Central
Unió Europea
Obra Social Caixes d’Estalvi
quotes d’associats (membres)
rendes de patrimoni
donacions particulars puntuals
donacions d’empreses
copagament de serveis
vendes de productes/serveis
altres:
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total 100% 100%

6. En el cas de les administracions públiques, indicau com es van distribuir els 
ingressos segons la fórmula seguida:

nivell subvenció contracte per 
concessió

contracte per 
concurs

conveni 
negociat

total

local 100%
insular 100%
autonòmic 100%
estatal 100%

7. Per l’any 2008, indicau la distribució de les despeses:

despeses %
personal
compres
subministraments (aigua, telefon,...)
serveis externs (comptable, jurídic, laboral,...)
altres
total 100 %

8. Per l’any 2008, quina seria l’estructura relativa de les despeses?

finalitats %
prestació de serveis, realització de projectes
formació de l’equip
manteniment de l’estructura de l’organització
altres
total 100 %

9. Heu utilitzat instruments de tresoreria per assegurar la liquiditat de l’entitat per 
fer els seus pagaments puntualment? Amb quina freqüència?

instrument sovint a vegades mai ns/nc
descompte d’efectes i bestreta de crèdits
línia de crèdit
inversions i depòsits a termini
prèstecs personals
avals
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altres
 
VII. Expectatives de futur

1. A continuació fins presentam diverses afirmacions sobre les perspectives de futur 
del Tercer Sector social. Indicau d’1 a 4 el vosto grau d’acord (1: gens d’acord; 4: 
totalment d’acord)

1 2 3 4 ns/nr
En els propers anys disposarem de més recursos
La confiança de les societat en les ONG socials 
puja
Les necessitats socials augmenten més que els 
recursos
Es preveu un increment en el número de voluntaris
Cada vegada mos resulta més difícil tirar endavant
Les exigències de l’administració mos obliguen a 
canviar la manera de funcionar  
 
2. Especificau els reptes principals a que ha de fer front la vostra entitat:

-
-
-

3. Podeu afegir qualsevol comentari sobre el qüestionari i/o sobre la vostra 
experiència.
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8.3 Cens d’entitats

Associacions

ABAF - ASOCIACION BALEAR DE APOYO EN LA FIBROMIALGIA 
ABD -ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO
ABDEM - ASOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI MULTIPLE 
ABEA - ASOCIACIÓN BALEAR DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE 
ABEB – ASSOCIACIO BALEAR PER A L’ESPINA BIFIDA
ABIE - ASSOCIACIÓ BALEAR PEL SUPORT A LA INFÀNCIA I EL SEU ENTORN
ABSTEMIA
ABSXF- ASSOCIACIÓ BALEAR DEL SÍNDROME X-FRÀGIL
ACCAB - ASOCIACION CARDIOPATIAS CONGENITAS DE BALEARES
ADAA – ASSOCIACIO D’AJUDA A L’ACOMPANYAMENT DEL MALALT DE LES ILLES 
BALEARS
ADAMOB - ASSOCIACIO D'AJUDA AL MALALT ONCOLOGIC DE BALEARS 
ADELA - ASSOCIACIO BALEAR D'ESCLEROSI LATERAL AMIOTROFICA 
ADIBA - ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE LAS BALEARES 
ADIPE - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO E INTEGRACION DE PERSONAS 
ESQUIZOFRENICAS 
ADIS – ASSOCIACIO D’ATENCIO A MALALTS CRONICS, CRITICS I TERMINALS
ADISMA - ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES 
DE MARRATXÍ 
ADOVIMA - ASSOCIACIÓ DE DONES VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT LLUNA 
CREIXENT 
AECC - ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
AEMC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR MALFORMACIONES CRÁNEO-
CERVICALES 
AFAB - ASOCIACION DEL FUTURO AFRICANO EN BALEARS 
AFACPA - ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AFECTATS DE CHIARI I PATOLOGIES 
ASSOCIADES 
AFAM - ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS ALZHEIMER DE MALLORCA 
AFAMA - ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER DE POLLENÇA 
AFARPRES
AFIC - ASSOCIACIÓ DE LA FIBROMIÀLGIA INCA I COMARQUES 
AFIPRO - ASOC. PARA LAS PERSONAS CON DISMINUCION FISICA PROFUNDA
AGE CONCERN SPAIN-BALEARES
ALAS - ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS 
ALBA - ASOCIACION DE LARINGECTOMIZADOS DE BALEARES 
ALCER Illes Balears 
ALCOHOLICOS ANONIMOS
AMADIBA - ASOCIACION DE MADRES DE DISCAPACITADOS DE BALEARES 
AMADIP-ESMENT - ASOCIACIÓN MALLORQUINA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL + FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON 
DISMINUCIÓN PSÍQUICA DE MALLORCA
AMEP - ASSOCIACIO MALLORQUINA D'EPILEPSIA 
AMÉS
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APNAB - ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE BALEARES APROSCOM – 
ASSOCIACIO DE PROTECCIO DE PERSONES AMB DISMINUCIO PSIQUICA DE LA 
COMARCA DE MANACOR
ARA, ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA
ARCE-IME - ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON 
DEL MEDITERRANEO 
ARCOR – ASSOCIACIO PER A LA REHABILITACIO CARDIACA
ARISPAM - ASSOCIACIO. PER A LA REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DE 
PERSONES AMB TRASTORNS MENTALS 
ASANIDESO  - ASOCIACION PRO AYUDA DE LOS NIÑOS DEFICIENTES PSIQUICOS DE 
LA COOMARCA DE SOLLER 
ASDICA - ASOCIACION DE DISMINUIDOS DE CALVIA 
ASDILL – ASSOCIACIO DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA COMARCA DE 
LLEVANT
ASEM Balears – ASSOCIACIO DE MALALTS NEUROMUSCULARS DE BALEARS
ASNIMO - ASOCIACIÓN PRO SÍNDROME DE DOWN EN BALEARES + FUNDACION 
SINDROME DE DOWN DE LAS ISLAS BALEARES
ASOCIACION BALEAR DE PADRES DE NIÑOS CON TDAH
ASOCIACION BALEAR DE PARKINSON
ASOCIACIÓN BALEARES VIDA
ASOCIACION BENEFICA CLUB ELSA
ASOCIACIÓN BETEL
ASOCIACION DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO EN MALLORCA
ASOCIACION DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA
ASOCIACION DE INTEGRACION GITANA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA DEMOCRACIA DE BALEARES
ASOCIACION GRUP DINAMIC LLEVANT SUD
ASOCIACION JUVENIL AMITICIA
ASOCIACION LA RANA (RED DE AYUDA A NIÑOS ABUSADOS)
ASOCIACIÓN PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO GAO CALO
ASOCIACION PARA LA INTEGRACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DEL TERMINO DE 
LLUCMAJOR
ASPACE - ASOCIACIÓN DE PARALISIS CEREBRAL DE BALEARES + ASSOCIACIÓ VUIT 
VENTS
ASPADICA – ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB DISCAPACITAT DE CALVIA
ASPANOB - ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER DE BALEARES 
ASPAPRODE – ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT DELS NINS AMB 
DISCAPACITAT
ASPAS - ASSOCIACIÓ DE PARES I AMICS DE SORDS 
ASPAYM - ASOC. PARAPLEJICOS Y GRANDES MINUSVALIDOS DE BALEARES
ASPROM - ASSOCIACIÓ BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
ASSEMBLEA DE DONES
ASSOCIACIÓ AURA SOLIDÀRIA
ASSOCIACIO BALEAR DE COREA DE HUNTINGTON
ASSOCIACIÓ BALEAR DE FAMILIARS I MALALTS D'ICTUS
ASSOCIACIO BALEAR DE FIBROSI QUISTICA
ASSOCIACIO BALEAR PRO PERSONES SORDCEGUES
ASSOCIACIÓ CAMÍ
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ASSOCIACIÓ CÀVERI
ASSOCIACIÓ CREIX
ASSOCIACIÓ DE DONES D'ACCIÓ SOCIAL I FAMILIA
ASSOCIACIÓ DE DONES D'ACCIÓ SOCIAL I FAMILIAR DE CALVIÀ
ASSOCIACIÓ DE DONES DE PAGUERA
ASSOCIACIÓ DE JOVES INMIGRANTS-MALLORCA SENSE FRONTERES
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL CENTRE MATER MISERICORDIAE
ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS D’AJUDA SOCIAL
ASSOCIACIO DRETS HUMANS DE MALLORCA
ASSOCIACIO ES REFUGI
ASSOCIACIÓ ESTIMAR
ASSOCIACIÓ GRUP DE DONES D'ARTA
ASSOCIACIÓ JOVENT-SEGLE XXI
ASSOCIACIÓ MALLORQUINA PER A LA INSERCIÓ SOCIAL
ASSOCIACIÓ MALLORQUINA PER A LA SALUT MENTAL GIRA-SOL
ASSOCIACIÓ PAS A PAS
ASSOCIACIO PASTORAL PENITENCIARIA
ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DELS MINUSVALIDS DE LA COMARCA D'INCA
ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DELS MINUSVALIDS ES GRIF (SA POBLA)
ASSOCIACIÓ S'ALZINA
ASSOCIACIO ZAQUEU
ASSSOCIACIO CA TEVA
ATENEU ALCARI
BENVINGUTS
CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA
CLUB CULTURAL DE SORDOS
COMUNIDAD TERAPEUTICA LA FINCA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DARESVIDA
DIME – VOLUNTARIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS DE BALEARES
DISPARATE - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ESPERIT SOLIDARI
ESTEL DE LLEVANT
GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES
ICES – INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIO SOCIAL - CAN GAZA 
INTRESS - INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
IREFREA
IRES - INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL 
JOVE A CASA
JOVES MALLORQUINS SORDS
L'ASSOCIACIÓ DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR-
NUEVO FUTURO
LLIGA REUMATOLÒGICA DE MALLORCA
LUZES
MEDICOS DEL MUNDO
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
NOU HORITZÓ
PATRONAT DE L’AGRUPACIO PRO-MINUSVALIDS PSIQUICS DE LA COMARCA D’INCA
PROBENS – ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI I LA PROMOCIO DEL BENESTAR SOCIAL
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PRODIS - ASSOCIACIÓ PRO AJUDA DE LES PERSONES DISMINUIDES DE POLLENÇA 
PROVIVIENDA
REHACER - ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCIDENTADOS 
CEREBRALES DE BALEARES 
SILOE
TELEFON DE L'ESPERANÇA 
XIAIF - XARXA D'INICIATIVES D'ATENCIO A LA INFANCIA I FAMILIES 

Congregacions

INSTITUTO DE LAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
(Residencia Jorbalán)
CONGREGACION HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA (La Puríssima)
CONGREGACIO GERMANES DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL (Llar Betlem)
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR  (Casal Petit)
ASSOCIACIO SERVEI SOLIDARI I MISSIONERS DELS CAPUTXINS DE CATALUYA I 
BALEARS
CONGREGACIO FRANCISCANES FILLES DE LA MISERICORDIA (Centre Mater 
Misericordiae)
RELIGIOSAS TERCIARIAS TRINITARIAS (Llars El Temple)

entitats de segon nivell

COORDINADORA – FEDERACIO BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
EAPN - ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
FAIB- FEDERACION DE ASOCIACIONES DE IMIGRANTES DE BALEARES FEAPS – 
FEDERACIO BALEARS D’ORGANITZACIONS A FAVOR DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL
FEBAFEM - FEDERACIO BALEAR D'ASSOCIACIONS DE FAMILIES AMB MALALTS 
PSICOTICS
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES
FEDERACION ROMANI BALEAR
FEIAB – FEDERACIO BALEAR D’ENTITATS D’ATENCIO A LA INFANCIA I 
L’ADOLESCENCIA
FESSMM – FEDERACIO D’ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS PER MALALTS MENTALS
FOQUA – FORO PER LA QUALITAT
PREDIF - FEDERACIO DE DISCAPACITATS FISICS DE LES ILLES BALEAR
UNAC - UNION DE ASOC. Y CENTROS DE ASISTENCIA A MINUSVALIDOS DE BALEARES

fundacions

COMITE ESPAÑOL UNICEF
FUNDACIO DEIXALLES
FUNDACIÓ EMBAT D'ESCLEROSI MÚLTIPLE
FUNDACIÓ ES GARROVER
FUNDACIO ESPLAI DE LES ILLES
FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL IRES
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FUNDACIO JOANA BARCELO
FUNDACIÓ MINYONES
FUNDACIO NAZARETH
FUNDACIÓ NOUS VENTS
FUNDACIÓ PARA LA REINSERCIÓN Y EL PROGRESO
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP
FUNDACIÓ RESPIRALIA
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA
FUNDACIO TROBADA
FUNDACIO VALIDS ARTESANS
FUNDACIÓN ADRA AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS 
ASISTENCIALES
FUNDACION ALDABA
FUNDACION ANAR
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE BALEARES ORDEN DE MALTA
FUNDACIÓN COINT
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL
FUNDACIÓN ESPACIO Y VIDA
FUNDACION HOMBRE LIBRE PROJECTE HOME + FUNDACIÓ PROJECTE JOVE
FUNDACION MARIA AGUILERA
FUNDACIÓN ONCE 
FUNDACION SHAMNIA MINUSVALIDOS EN LA NATURALEZA
FUNDACIÓN TUTELAR CIAN

cooperatives

SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I FORMACION OCUPACIONAL 
JOVENT
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