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Qui som

La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), creada a l’any 1978, representa els 
interessos de les fundacions a Catalunya i compta amb  quasi 700 entitats associades de 
tots els àmbits: social, educació i universitats, investigació, cultura i salut, entre d’altres.

El seu marc d’actuació territorial és Catalunya i poden ser-ne sòcies les fundacions 
legalment constituïdes que  subscriguin els principis d’actuació del Codi Etic per a les 
Fundacions Catalanes.

La CCF es regeix sota els principis de democràcia, transparència, eficàcia, eficiència i 
tracte personal. L’òrgan suprem és l’assemblea general i es reuneix anualment. La Junta 
Directiva dirigeix la gestió i l’actuació de l’associació.
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Evolució del món fundacional
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Fundacions associades a la CCF
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Contribució del sector al 
desenvolupament social i econòmic
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Marc legal

Les fundacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya es regeixen per la 
normativa pròpia existent, encara que també se’ls aplica la legislació estatal. Les fundacions de dret 
català tenen l’obligació legal de retre comptes anualment al Protectorat, que és l’òrgan de supervisió 
i control.

Totes les fundacions, han de destinar almenys el 70 per cent dels seu ingressos nets anuals al 
compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes 
finalitats o a l'increment dels fons propis de la fundació.

Amb la finalitat d'afavorir l'activitat que desenvolupen en benefici de l'interès general, les 
fundacions disposen de determinats beneficis tributaris, alhora que gaudeixen d’un règim fiscal que 
incentiva els donatius i el mecenatge.

Sigui pels incentius fiscals al mecenatge, sigui per l’origen públic dels diners que gestionen, les 
fundacions estan subjectes a unes obligacions de transparència que les diferencien d'altres ens 
privats amb interessos particulars.
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Organització de la CCF

La CCF s'estructura en tres nivells diferents:

• La Junta Directiva que marca les línies estratègiques de la 
institució

• L'equip professional que coordina, organitza i gestiona 
l'activitat de la Coordinadora

• Les diferents comissions, espais de debat i trobada entre les 
fundacions, organitzades en cinc àrees: Educació, Àmbit 
Social, Recerca i Tecnologia, Cultura i Salut.
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Les donacions a Catalunya

Des de la Coordinadora Catalana de Fundacions hem volgut conèixer com ha estat 
l'evolució en el comportament de la societat,  cada vegada més conscienciada de la 
labor essencial d'unes entitats sense ànim de lucre que aporten un valor fonamental 
per al desenvolupament social en els seus diferents àmbits.

Hem analitzat l’evolució en les donacions de les persones físiques a l'IRPF: nombre de 
donants, percentatge sobre el total de declaracions, quantitats totals i mitjana 
d'aportacions.

Així mateix, les empreses que realitzen donacions i l'aportació mitjana d'aquestes, a 
través de l'Impost de Societats.

Tota la base estadística està recollida de l'Agència Tributària i analitza el període 
comprès entre 2003 i 2016 (dades més recents).
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Les donacions a Catalunya
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Les donacions a Catalunya
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