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La Generalitat destina al sector no lucratiu el 8% del seu pressupost 
 
 
 
L’any 2006, la Generalitat i les seves entitats autònomes van destinar 2.967 milions d’euros, és a dir el 8% 

del pressupost liquidat, al sector no lucratiu, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. La major part 

d’aquests recursos (el 80%) es van destinar a la concertació o compra de serveis personals. La resta de 

recursos (el 20%) van ser per a la protecció i promoció de les entitats no lucratives. 

 

La preeminència dels serveis sanitaris 
La Generalitat va pagar 2.383 milions d’euros al sector no lucratiu per la compra de serveis personals. El 

64% d’aquest import (1.531 milions d’euros) es va destinar a la compra o concert de serveis sanitaris a 

través de 104 entitats no lucratives. 

 
La concertació educativa va obtenir uns altres 660 milions d’euros percebuts per 406 entitats, mentre que 

251 entitats de serveis socials van prestar serveis a la Generalitat per un total de 192 milions d’euros. 

 
En definitiva, la meitat dels recursos que l’Administració autonòmica destina a l’obtenció de serveis 

personals prestats pel sector privat van quedar l’any 2006 en mans de 683 entitats no lucratives.  

 

Forta presència de les associacions i fundacions  
Del total de 7.398 entitats no lucratives perceptores de pagaments de la Generalitat, destaquen per la 

seva forta presència (el 80%) les associacions i fundacions amb 5.972 entitats, que van mantenir unes 

relacions econòmiques amb la Generalitat de 1.779 milions d’euros (el 60% del total) l’any 2006. 

 
Les segueixen les entitats corporatives amb 524 entitats, que representen el 7% del total d’entitats i un 

import percebut de 231 milions d’euros (el 18%). En tercer lloc, trobem 507 entitats religioses que 

representen també el 7% del total però, amb un import percebut molt superior de 814 milions d’euros, el 

27%. 

 
En darrer lloc, trobem les entitats esportives (392 entitats) amb un import percebut de 20 milions d’euros i 

les entitats tutelades (3 entitats) i un import de 121 milions d’euros. 
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La miscel·lània associativa 
L’import mitjà que reben de la Generalitat de Catalunya les entitats no lucratives és de 401.000 euros. Les 

entitats prestadores de serveis sanitaris són les que reben les quantitats més elevades, amb una mitjana 

de 14.725.000 euros.  

 
La classificació de les entitats no lucratives segons la quantitat total rebuda per la Generalitat mostra que 

l’any 2006 el 5% de les entitats reben més del 55% dels recursos totals, mentre que el grup de les entitats 

que reben menys de 25.000 euros són el 74% del total i acumulen menys de l’1% dels ingressos.  

 
 
Entitats perceptores i import pagat per la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu. 2006.

Milers d'euros Entitats

Total 2.967.573 7.398

Per tipus d'entitat perceptora
Associacions i fundacions 1.779.794 5.972
Entitats corporatives 231.496 524
Entitats esportives 20.559 392
Entitats religioses 814.061 507
Entitats tutelades 121.663 3

Per intervals de la quantitat rebuda per l'entitat
Fins a 25.000 euros 23.056 5.441
De 25.001 fins a 50.000 euros 17.365 483
De 50.001 fins a 100.000 euros 22.415 315
De 100.001 fins a 250.000 euros 51.702 320
De 250.001 fins a 500.000 euros 66.663 182
De 500.001 fins a 1.000.000 euros 169.808 232
D'1.000.001 fins a 2.500.000 euros 441.640 265
De 2.500.001 fins a 5.000.000 euros 302.293 93
De 5.000.001 fins a 10.000.000 euros 214.867 31
Superior a 10.000.000 euros 1.657.764 36

Font: Institut d'Estadística de Catalunya  
 
 

Serveis sanitaris Serveis socials Concertació educativa Total

Total import pagat compra serveis personals 3.638.127 293.706 936.028 4.867.861
Import pagat a sector no lucratiu (milers d'euros) 1.531.426 192.014 660.121 2.383.561
Nombre d'entitats no lucratives 104 251 406 683 *
Incidència 42,1% 65,4% 70,5% 48,9%
Import mitjà per entitat (milers d'euros) 14.725 765 1.626 3.490

Font: Institut d'Estadística de Catalunya
* Una mateixa entitat pot prestar simultàniament diferents tipus de serveis

Incidència del sector no lucratiu dins l'import pagat per la Generalitat de Catalunya per la compra de serveis personals. 
2006

 
 
 




