
                                                                 
 

 
 
III Dia Europeu de Fundacions i Donants, demà 1 d’octubre 

 
La Coordinadora Catalana de Fundacions crida  
a augmentar les donacions a les fundacions  
per sostenir la societat del benestar  
 
    L’aportació mitjana de cada donant és de 133 euros l’any 
 
Les deduccions en l’IRPF van ser de 80 milions d’euros i les de 
l’impost de Societats, 88 milions, l’any 2013 a tota Espanya 
 
 
La Coordinadora Catalana de Fundacions ha convidat les seves més de 500 afiliades 
a participar activament en el Dia Europeu de Fundacions i Donants que se celebra 
demà dijous, 1 d’octubre. 
 
Promoguda per la Donors ans Foundations Networks in Europe (DAFNE), aquesta 
tercera edició constitueix una iniciativa conjunta de dotze països adreçada a visualitzar 
la vitalitat de les fundacions a Europa, el coneixement del sector i el seu 
reconeixement en el desenvolupament social i econòmic.. 
 
Amb aquesta crida a les més de 500 fundacions associades, la Coordinadora Catalana 
de Fundacions pretén conscienciar la societat sobre la tasca decisiva que exerceixen 
al nostre país en el camp social en àmbits com l’ensenyament, la sanitat, els serveis 
socials, la cultura, la cooperació, la recerca o l’esport. Això ho duen a terme fundacions 
de tot tipus i mides, amb més o menys recursos, que desenvolupen accions pròpies o 
concertades amb altres actors com ara l’Administració. 
 
La Coordinadora convida les empreses i els ciutadans a prendre consciència del paper 
rellevant que desenvolupen les fundacions en el sosteniment de la societat del 
benestar. Les aportacions dels ciutadans s’han reduït considerablement durant els 
anys de la crisi al passar de 607 milions d’euros l’any 2008 a 379 l’any 2010. Les 
donacions mitjanes d’aquest mateix període van ser de 279 i 150 euros, 
respectivament. Tot i així, Catalunya millora les xifres al situar-les en 349 i 180 euros, 
respectivament. 
 
Mitjançant l’impost de Societats, les empreses espanyoles van aportar 297 milions 
d’euros l’any 2010, molt  menys que l’any 2007 en què va arribar als 504 milions 
d’euros. 
 
Les deduccions compensatòries d’aquestes aportacions a fundacions i entitats sense 
afany de lucre es corresponen a aquest descens. Així, mentre l’any 2007 les empreses 
es van poder deduir 176 milions d’euros per aquest concepte,  l’any 2013 ja només 

http://www.dafne-online.eu/Pages/TheEuropeanDayofFoundationsandDonors.aspx


van ser 88. Quant a l’impost sobre la renda (IRPF), les deduccions de l’any 2013 van 
ser  de 80 milions d’euros quan el 2008 havia arribat als 152 milions. 
 
El retorn a les empreses i als particulars per aportacions a les fundacions és molt petit 
comparat amb la resta de deduccions per altres conceptes que pugen molts milers de 
milions d’euros.. 
   
Les activitats que proposa la Coordinadora Catalana de Fundacions per commemorar 
aquest Dia Europeu inclouen actes públics, conferències, exposicions, jornades de 
portes obertes, concursos amb lliurament de premis, concerts o la presència activa als 
mitjans de comunicació. 
 
 
Barcelona, 30 de setembre  de 2015 
 
 

www.ccfundacions.cat 
#CCATFundacions 
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