NOTA INFORMATIVA
La CCF presenta l’informe ‘Fundacions, un sector econòmic’

Les fundacions ocupen a més de
82.000 persones a Catalunya
 El sector genera una activitat econòmica que supera els 3.200
milions, un 1,5% del valor econòmic creat a Catalunya
 A la xifra d’empleats s’afegeixen uns 42.000 voluntaris
 És el primer informe sobre la situació econòmica real del sector
fundacional a Catalunya
Barcelona, 2 de desembre de 2019. El sector fundacional genera una activitat
econòmica que supera els 3.200 milions d’euros i ocupa a més de 82.000 persones a
Catalunya. Les fundacions catalanes aporten un 1,5% del valor econòmic creat en el
país, superant a altres subsectors rellevants de l’economia com l’electricitat, el gas o
l’aigua. Els actius que administren les fundacions assoleixen la important xifra de
8.600 milions d’euros (2017).
Aquestes són les principals conclusions de l’estudi Fundacions, un sector econòmic’,
presentat avui per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).
Un dels aspectes més destacables de l’informe ha estat la constatació de la capacitat
del sector per afrontar una situació desfavorable i mantenir-se.

La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. Presidida per
Pere-A Fàbregas, la Coordinadora representa davant les administracions, els agents polítics, econòmics, socials i l’opinió pública
els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la
recerca i la cooperació. La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions i la promoció de la filantropia i el mecenatge.
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Durant la crisi, les fundacions van fer créixer de forma continuada els llocs de treball
retribuïts, passant de 44.321 empleats (2008) a 82.688 (2017). Mentre l'ocupació
general baixava fortament els anys de crisi, les fundacions van aguantar. Tot això, ha
portat que les fundacions que representaven l'1,3% de l'ocupació del país el 2008, ara
suposin pràcticament el doble, el 2,5% (2017).

Un sector en creixement
Si en 1996 el nombre de fundacions va arribar a les 1000, avui dia aquestes s'han més
que duplicat, superant les 2500. Destaquen les que es dediquen a la cultura (49%),
seguides de les assistencials (40%), les docents (8%) i les científiques (3%).
Quant a la seva distribució territorial, actualment les fundacions estan presents, en
major o menor mesura, en tot el territori, cosa que no es donava en 1996 on cinc
comarques de Catalunya no tenien cap institució.
De fet, és la primera vegada que es publica una anàlisi de la situació econòmica del
sector fundacional a Catalunya. El treball recull la informació del Registre del
Protectorat de Fundacions, la base de dades del qual incorpora informació econòmica
de més de 2000 fundacions actives a Catalunya. "Aquest gran esforç de tractament,
depuració i anàlisi, significa també un important exercici de transparència, que pot
ajudar a explicar millor el que som i el que fem les fundacions", ha assenyalat Pere
Fàbregas, president de la CCF en la seva intervenció.
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