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el sector fundacional tarragoní 
dona feina a més de 

6.400 professionals i mobilitza 
més de 4.100 voluntaris
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SOCIAL

L
es fundacions, entitats 
sense ànim de lucre 
que treballen en bene-
fici de l’interès general 

d’un territori, tenen cada ve-
gada un paper més rellevant 
en el desenvolupament social 
de Catalunya en àmbits tan 
diversos com l’ensenyament, 
l’atenció social, la salut, la cul-
tura, la recerca i la tecnologia. 
Segons dades de la Coordina-
dora Catalana de Fundacions, 
que la setmana vinent orga-
nitza la seva trobada anual al 
Seminari de Tarragona, actu-
alment el sector fundacional 
dona feina a més de 82.600 
persones al conjunt del país 
(un 2,5% de l’ocupació total 
a Catalunya) i mobilitza prop 
de 42.000 voluntaris (un 8,2% 
del voluntariat total). Tota 
aquesta activitat es tradueix 
també en un important im-
pacte econòmic. A Catalunya 
hi ha més de 2.589 fundaci-
ons (172 de les quals a la de-
marcació de Tarragona) que 
generen un VAB (Valor Afegit 
Brut) de 3.200 milions d’euros 
i una facturació per venda de 
productes, béns i serveis de 
prop de 3.000 milions d’euros 
anuals. 

A les comarques de Tarragona, 
el pes de les fundacions està 
encara lluny del de les comar-
ques de Barcelona. Només a la 
comarca del Barcelonès hi ha 
un cens de 1.276 fundacions 
que cobreixen tots els àmbits 
de la societat. A la demarcació 
de Tarragona, en canvi, hi ha 
172 fundacions, 65 de les quals 
al Tarragonès, 49 al Baix Camp i 
7 al Baix Penedès. Malgrat això, 
des de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions, que actualment 
té 625 associades, es destaca 
que el sector fundacional tarra-
goní s’ha multiplicat per 3,5 en 
els darrers vint anys, per sobre 
del creixement del 2,2 que s’ha 

registrat en el mateix període a 
Barcelona. Les fundacions tar-
ragonines representen el 6,8% 
del total de fundacions actives a 
Catalunya i són les terceres, en 
pes relatiu, després de Barcelo-
na (79,3%) i Girona (9,1%). 
El pes d’aquestes 172 fundaci-

ons en el desenvolupament so-
cial de les comarques tarragoni-
nes és innegable. Donen feina a 
6.463 professionals especialit-
zats en àmbits tan diversos com 
la salut, l’atenció social, l’ense-
nyament, la cultura, la tecnolo-
gia i la recerca. També existei-

xen fundacions amb actuació 
multiàmbit i transversal. Les 
fundacions tarragonines mobi-
litzen, a més, una bossa de més 
de 4.100 voluntaris al voltant de 
les seves accions i serveis. Entre 
les fundacions més conegudes 
del territori hi ha les integrades 

dins de la Xarxa Sanitària i Soci-
al de Santa Tecla (Fundació Hos-
pital de Sant Pau i Santa Tecla, 
Fundació Casa Sant Josep per a 
la Infància, Fundació Estela per 
a la Discapacitat...), la Funda-
ció PortAventura, la Fundació 
Pau Casals, la Fundació URV, la 

Les fundacions donen feina a més de 
6.400 professionals a la demarcació
El sector fundacional tarragoní mobilitza també més de 4.000 voluntaris en els 
àmbits socials i de la salut, la cultura, l’ensenyament i la recerca

ÒLIVER MÁRqUEZ

TARRAGONA
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Fundació Privada Mútua Catala-
na, la Fundació Privada Reddis 
Reus, i instituts d’investigació 
científica com l’ICIQ (Institut 
Català d’Investigació Química) 
o l’IPHES (Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució 
Social). 
Pel que fa a l’impacte econòmic 
del teixit fundacional tarragoní, 
sempre segons la Coordinadora 
Catalana de Fundacions a través 
de dades de l’Idescat, aquest ge-
neren uns ingressos anuals per 
activitat de més de 300 milions 
d’euros, essent el segon més im-
portant de Catalunya en factu-
ració per darrere del de Barcelo-
na (4.125 MEUR anuals). Encara 
en termes econòmics, pel que fa 
als actius fundacionals, Tarrago-
na aporta el 4,6% del total de les 
fundacions de Catalunya, amb 
400 milions d’euros. 

Donacions
A banda de la facturació per 
venda de productes, béns i 
serveis, les fundacions tenen 
en la filantropia una de les 
seves fonts de finançament. 
L’any 2016 el conjunt de fun-
dacions de Catalunya van 
rebre donatius privats per 
import de més de 509 mili-
ons d’euros, la gran majoria 
procedents de particulars.  
D’aquest total el 95,7% va anar 
a fundacions amb activitat a 
les comarques de Barcelona, 
amb un import total de 487 
milions d’euros. En el cas de 
les fundacions de la província 
de Tarragona, aquestes van 
rebre donatius privats per im-
port de 7,2 milions d’euros, el 
que representa només un 1,4% 
del total de donatius registrats 
a Catalunya durant el 2016. A 
Girona els donatius a fundaci-
ons van superar els 11 milions, 
mentre que a Lleida no van ar-
ribar als 3 milions.

Les empreses baixen La 
seva soLiDaritat
Aproxidament un 19% dels ca-
talans que fan declaració de 
renda van fer algun tipus de do-
nació econòmica a fundacions 
durant l’exercici 2016 (és a dir 
655.000 persones físiques). Des 
del 2003, quan només un 10% 
declarava fer donacions, quasi 
s’ha duplicat el percentatge de 
donants. Segons la coordina-
dora de fundacions, la donació 
mitjana per català en l’actu-
alitat és de 146 euros, però es 
detecta un important repunt a 
partir del 2015, any en què va 
entrar en vigor la desgravació 
del 75% dels primers 150 euros 
donats. Entre les persones que 
guanyen més de 60.000 euros 
l’any, la donació mitjana se si-
tua en els 248 euros, mentre 
que en les rendes per sota dels 
12.000 euros la donació mitja-
na per persona és de 92€, tot 
representant aquest import un 
esforç econòmic més gran que 
en les classes socials més benes-
tants. Els particulars catalans 

van fer donacions a fundacions 
declarades a l’IRPF per valor 
de 95,6 milions d’euros l’any 
2016.
Pel que fa a les empreses cata-
lanes, l’any 2016 n’hi va haver 
11.287 que van fer donacions 
econòmiques a fundacions 
amb una mitjana de 7.847 eu-
ros cadascuna. L’import total 
de les donacions declarades en 
l’impost de societat  de les em-
preses l’any 2016 va ser de 88,6 
milions d’euros, molt per sota 
dels 176 MEUR de l’exercici 
2007, tot just abans de l’esclat 
de la crisi econòmica. De fet, 
fins abans de la crisi les empre-
ses i les persones físiques feien 
aportacions força similars, però 
en els darrers anys les aportaci-
ons de particular representen 
un 84% de les donacions, per 
només un 16% les empreses. És 
en aquest àmbit on des de la 
Coordinadora Catalana de Fun-
dacions es considera que hi ha 
molt de camí per recórrer per 
tal de millorar el finançament 
de les associades.
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Fundacions 
com la Xarxa 

de Santa Tecla, 
PortAventura, 

Pau Casals, 
l’ICIQ o l’IPHES 
són referents 

en la prestació 
de serveis 

sanitaris i socials 
i en l’impuls de la 
cultura i la recerca

El teixit fundacional de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre 
tenen una cita el pròxim di-
mecres dia 30 d’octubre al 
matí al Seminari Centre Tarra-
conense, on la Coordinadora 
Catalana de Fundacions (CCF) 
celebrarà la seva trobada anu-
al. Sota el títol «Experiències 
de mecenatge i captació de 
fons a les fundacions de Tarra-
gona», la reunió té com a ob-
jectiu apropar la coordinado-
ra als seus associats, copsar la 
realitat del territori, afavorir 
la creació de vincles entre fun-
dacions i fer difusió del món 
fundacional.
L’acte, que estarà presidit i 

clausurat per la rectora de 
la URV, Maria José Figueras, 
comptarà durant el matí amb 
les intervencions de Maria 
Targa (gerent de l’IPHES), Pere 
A. Fàbregas (President de la 
CCF), Emili Correig (president 
Fundació Gresol), Ramón Mar-
sal i Sergi Padilla (president i 
gerent de Fundació PortAven-
tura), Pepe Pedregal (vicepresi-
dent Fundació La Muntanyeta) 
i Joan Aregio (director general 
adjunt de la Xarxa de Santa 
Tecla).
La trobada anual de la CCF ce-
lebrada a Tarragona es fa amb 
la col·laboració de la Xarxa de 
Santa Tecla i l’IPHES. 

Tarragona acull la 
trobada anual de 
fundacions de Catalunya 
el dia 30 d’octubre

Organitzada per la Coordinadora Catalana 
de Fundacions i la Xarxa de Santa Tecla

La trobada de fundacions tindrà lloc al Seminari Centre Tarraconense. / 
fotografia de Tarragonaturisme.cat

Del total de 
donacions 

que reben les 
fundacions a 

Catalunya, el 84% 
són a càrrec de 
particulars. Les 

empreses només 
representen 
un 16% de la 

filantropia 
del país


