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Presentació: 
L’estudi que presentem tot seguit pretén informar, per primera vegada, 
sobre la distribució de gènere al conjunt de les fundacions catalanes. 
S’ha pres, com a punt de partida de la participació equilibrada d’homes i 
dones, la definició de la Comissió Europea que classifica el repartiment 
de les posicions de poder i de presa de decisions entre el 40% i el 60% 
per sexe entre totes les esferes de la vida i que constitueix una condició 
important per a la igualtat entre homes i dones1.

Fins avui, no es comptava amb dades sobre la composició de gènere per 
a el conjunt del teixit fundacional a Catalunya. Per recollir-les, l’Observa-
tori de Fundacions de la CCF ha dissenyat una enquesta representativa 
del seu univers de socis, composat per 614 fundacions sòcies al mo-
ment de la realització del treball de camp. Per tal de poder estendre la 
representativitat de la mostra al conjunt de l’univers fundacional, es van 
ponderar les respostes en funció de la dimensió de la fundació: petita, 
mitjana i gran2.

Els resultats obtinguts descriuen una alta participació de les dones a to-
tes les dimensions de la gestió i realitat quotidiana del món fundacional. 
Des del voluntariat fins a les plantilles de persones treballadores, les do-
nes es constitueixen com a majoria folgada amb percentatges que “sor-
passen” còmodament el 60%, denotant una important feminització del 
sector, especialment als sub-àmbits social, de la salut i educatiu. També 
als equips directius les dones representen una clara la majoria, en una 
proporció que frega el 60%. És als patronats, però, en tant que òrgans de 
govern de les fundacions, on aquesta situació es capgira i la participació 
femenina cau per sota el 35%.  

El present estudi s’emmarca dins el treball que du a terme la Coordi-
nadora Catalana de Fundacions per promoure la transparència i el bon 
govern al sector fundacional.  En aquest sentit, el darrer mes de juliol es 
va aprovar el “Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió de les 
Fundacions” que promou, entre altres principis, la igualtat d’oportunitats 
i la no discriminació, assumint com a repte la paritat en totes les esferes 
del món fundacional. 

1 Recomanació del Consell Europeu, 2 de desembre de 1996, DO L319.
2 Segons definició del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Decret 259/2008
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Presentación: 
El estudio que presentamos a continuación informa, por primera vez, 
sobre la distribución de género en el conjunto de las fundaciones 
catalanes. Se ha tomado, como punto de partida de la participación 
equilibrada de hombres y mujeres, la definición de la Comisión Europea 
que clasifica el reparto de las posiciones de poder y toma de decisiones 
entre el 40% y el 60% por sexo en todas las esferas de la vida y que 
constituye una condición importante para la igualdad entre hombres y 
mujeres1. 

Hasta ahora, no se contaba con datos sobre la composición de género 
para el conjunto del tejido fundacional en Catalunya. Con el fin de 
recogerlas, el Observatorio de Fundaciones ha diseñado una encuesta 
representativa de su universo de socios, compuesto por 614 fundaciones 
en el momento de la realización del trabajo de campo. Para obtener un 
nivel de representatividad que asemejara los resultados de la encuesta 
a los del conjunto del universo fundacional se ponderaron las respuestas 
en función de la dimensión de la fundación: pequeña, mediana y grande2.

Los resultados obtenidos describen una alta participación femenina 
en todas las dimensiones de la gestión y realidad cotidiana del mundo 
fundacional. Desde el voluntariado hasta las plantillas de personas 
trabajadoras, las mujeres representan una mayoría holgada con 
porcentajes que superan cómodamente el 60%, lo que denota una 
importante feminización del sector, especialmente en los sub-ámbitos 
social, de salud y educativo. También a los equipos directivos las mujeres 
representan una clara mayoría, en una proporción que acaricia el 60%. 
Es, sin embargo, en los patronatos -principales órganos de gobierno 
de las fundaciones- donde esta realidad se invierte y la participación 
femenina cae por debajo del 35%.

1 Recomendación del Consejo Europeo, 2 de diciembre de 1996, DO L319.
2 Según definición del Plan de contabilidad de las fundaciones y asociaciones 
sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, Decreto 259/2008
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El presente estudio se enmarca en el trabajo que lleva a cabo la 
Coordinadora Catalana de Fundaciones para promover la transparencia 
y el buen gobierno en el sector fundacional. En este sentido, en el mes 
de julio de 2020, se aprobó el “Código de Buen Gobierno y Buenas 
Prácticas de Gestión de las Fundaciones” que adhiere, entre entre 
otros principios a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
asumiendo como reto la paridad en todas las esferas del sector 
fundacional. otros principios a la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, asumiendo como reto la paridad en todas las esferas del 
sector fundacional.
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Presentation: 
The following study reports, for the first time, on the distribution of gender 
in Catalan foundational sector. As a starting point, the definition of the 
European Commission that classifies the distribution of power and the 
decision-making positions between 40% and 60% per sex in all spheres 
of life have been taken. This, in turn, helps to improve the conditions for 
equality between men and women1.

Until now, there has been no data on gender composition for the whole of 
the foundational sector in Catalonia. To collect this data, the Observatori 
de Fundacions (OdF) has conducted a survey of 236 members, a 
representative cross-section of 614 members of the Coordinadora 
Catalana de Fundacions at the time of the fieldwork. In order to obtain 
a level of representativeness that would make the results of the survey 
similar to those of the entire foundational universe, the answers were 
weighted according to the size of the foundation: small, medium and 
large2.

Main findings include a high level of female participation in management 
and day-to-day operations. From volunteers to employees, women 
represent a broad majority with a share that comfortably exceed 60%, 
demonstrating an important feminization of the sector. Been especially 
the case in the social, health and educational sub-areas. Women also 
represent a clear majority of management, in a proportion that hovers 
around 60%. It is, however, in the boards of trustees - the main governing 
bodies of the foundations - where this reality is reversed, and female 
representation falls below 35%.

CCF commissioned the study to promote transparency and good 
governance in the foundation sector. In this sense, in July 2020, the 
"Codi de Bon Govern  I Bones Pràctiques per a les Fundacions" was 
issued adhering, among other principles, to gender parity and the non-
discrimination and equal opportunities setting in all areas of the sector.
otros principios a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
asumiendo como reto la paridad en todas las esferas del sector 
fundacional.

1 Recommendation of the European Council, 2 December 1996, DO L319.
2 According to the definition set out in the accounting plan for foundations and 
associations of the Generalitat de Catalunya, Decree 259/2008.
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1. Fitxa tècnica

Univers: 614 fundacions sòcies de la CCF.

Mostra: 236 fundacions.

Mètode de recollida de la informació: qüestionari auto-administrat mitjançant 
plataforma online. 

Marge d’error: +5 per al conjunt de la mostra i sota els supòsits del mostreig 
aleatori simple, nivell de confiança del 95% i màxima indeterminació P=Q=50%.

Dates del treball de camp: des del 26 de setembre al 29 de novembre de 2019.

Ponderació: per tal de garantir la representativitat estadística de la mostra 
obtinguda, els resultats s’han ponderat per la dimensió de les fundacions segons 
els següents coeficients:   



       

2. Dades de classificació
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2.1. Dimensió i àmbits d’actuació

Dimensió de les fundacions

Àmbit d’actuació de les fundacions

Resultats expressats en %
N=235 fundacions

Multiresposta. Resultats expressats en %
N=236 fundacions

Àmbit social

Educació

Cultural

Salut

Recerca i
tecnologia

Altres

Petita 74,6%

Mitjana
14,1%

Gran 
11,3%

3,0%

11,8%

17,7%

24,1%

24,1%

55,3%

Altres

Recerca i
tecnologia

Salut

Cultura

Educació

Àmbit social



       

3. Composició de gènere
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3.1. Composició de gènere a les plantilles de 
treballadors

Dues de cada tres persones remunerades a les fundacions són do-
nes (68% dones vs. 32% homes). 

Aquestes dades, juntament amb les del global del món no lucratiu català, demos-
tren que es tracta d’un sector eminentment femení. 

Per contra, les dades del mercat de treball espanyol i de les empreses de 
l’IBEX-35 mostren un equilibri major entre homes i dones, tot i que la participació 
dels homes és lleugerament superior.

Resultats expressats en %
N=235 fundacions

1 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Dades i anàlisi per enfortir el sector 
no lucratiu català, El Panoràmic (Dades 2017).

2 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Informe del Mercado de Trabajo de 
las Mujeres, Servicio Público de Empleo Estatal (Dades 2018).

3 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Quien parte y reparte. La huella en la 
desigualdad de las empreses del IBEX-35, OXFAM Intermón (Dades 2018).

Societats de l’IBEX-35 3 

Mercat de treball espanyol 2 

Sector no lucratiu català 1 
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3.2. Composició de gènere als equips directius

També als equips directius de les fundacions les dones són majoria 
amb un 59% i un 41% d’homes.  

Aquesta xifra contrasta amb les dades del global del mercat català, espanyol i de 
les empreses de l’IBEX-35, on hi predomina la participació masculina i on la pre-
sència  femenina als equips directius no supera el 25%.

Resultats expressats en %
N=236 fundacions

4 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta a les empreses sobre la igualtat 
de gènere, Observatori Dona Empresa i Economia, Cambra de Comerç de 
Barcelona (dades 2018).

5 Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi Presencia de las mujeres en la 
empresa española, Informa Business by Data, (dades 2020).

6 Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Instituto Europeo para la Igualdad de 
Género EIGE (dades 2019).desigualdad de las empreses del IBEX-35, OXFAM 
Intermón (Dades 2018).

Societats de l’IBEX-35 1 

 

Mercat de treball espanyol 5 

Mercat de treball català 4 

41,0%

59,0%

23%

20%

24%

77%

80%

76%

0% 50% 100%

Societats de l'IBEX-35

Mercat de treball espanyol

Mercat de treball català

Homes

Dones
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3.3. Composició de gènere dels patronats

Les dones tenen una presència superior entre les persones remunerades i 
els equips directius. Aquesta realitat, però, es capgira quan s’analitza la 
presència d’homes i dones als patronats, l’òrgan de govern de les fundacions. 
En aquest cas, el 66% dels membres del patronat són homes i només el 34% 
són dones. Així, la feminització del sector a la base social de les organitzacions 
no es veu corresposta amb una presencia equivalent als càrrecs amb més poder.

Tot i aquest desequilibri, als Consells d’Administració de les empreses 
espanyoles i de l’IBEX-35 el biaix de gènere és superior que als patronats de les 
fundacions.

Resultats expressats en %
N=236 fundacions

7 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Intormes de gobierno corporativo 
de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
regulados, CNMV (Dades 2018).

Consell d’Administració de 
les societats de l’IBEX-35 7 

Consell d’Administració  de 
les empreses espanyoles 7 

66,3%

33,7%

77%

80%

23%

20%

0% 50% 100%

Consells d'Administracó de les
Societats de l'IBEX-35

Consells d'Administració de les
empreses espanyoles

Homes

Dones
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3.4. Composició de gènere del voluntariat

Pel que fa al voluntariat, es pot veure com la participació de les do-
nes és superior a la dels homes (65% vs. 35%). Un equilibri similar al 
registrat a les organitzacions del món no lucratiu de Catalunya i al del global de 
l’Estat espanyol.

Resultats expressats en %
N=234 fundacions

8 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Dades i anàlisi per enfortir el sector 
no lucratiu català, El Panoràmic (Dades 2017).

9 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi La acción voluntària en 2018, 
Plataforma de Voluntariado de España (Dades 2018).

Voluntariat al Sector no 
lucratiu català 8

35,1%64,9%

Homes

Dones

42%

38%

58%

62%

0% 50% 100%

Voluntariat a l'Estat espanyol

Voluntariat al Sector no lucratiu català

Voluntariat a l’Estat 
espanyol 9 
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3.5. Taula resum: composició de gènere al 
conjunt del sector fundacional



       

4. Composició de gènere
segons àmbit d’actuació
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4.1. Fundacions de l’àmbit social

Patronat

Persones 
voluntàries

Equips 
directius

Persones 
remunerades

Base: fundacions de l’àmbit 
social, mostra no ponderada 
(N= 131).

32,5%

67,5%

33,7%

66,3%

61,5%

38,5%; 

34,6%

65,4%

Les fundacions de l’àmbit social són les que més presència 
femenina tenen als patronats i als equips directius, un 38% i un 66% 
respectivament.



Observatori de Fundacions I La composició de gènere a les fundacions

18

4.2. Fundacions de cultura

Patronat

Persones 
voluntàries

Equips 
directius

Persones 
remunerades

A l’àmbit de la cultura, la presència de les dones en els equips 
directius frega el 60%, però es redueix pràcticament a la meitat en els 
patronats (31%).

43,4%

56,6%

42,7%

57,3%

68,9%
31,1%

38,2%

61,8%

Dones
Homes

Base: fundacions de cultura, 
mostra no ponderada       
(N= 51).
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4.3. Fundacions d’educació

Patronat

Equips 
directius

Persones 
remunerades

L’àmbit educatiu té una distribució de gènere molt semblant al de 
cultura. Destaca, però, la diferència de més de 20 punts percentuals 
entre les dones que formen part dels equips directius i les que formen 
part dels patronats.

38,0%

62,0%

Dones
Homes

45,2%

54,8%

66,4%33,6%

40,3%

59,7%

Persones 
voluntàries

Base: fundacions d'educació, 
mostra no ponderada (N= 57).
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4.4. Fundacions de tecnologia i recerca

Patronat

Persones 
voluntàries

Equips 
directius

Persones 
remunerades

Comparant-se amb tots els àmbits, les fundacions de tecnologia i 
recerca són les que tenen una proporció més baixa de dones a totes 
les esferes de gestió, incloses les plantilles de persones treballadores i 
voluntàries.

45,7%

54,3%

62,0%

38,0%

73,4%

26,6%

40,7%

59,3%

Dones
Homes

Base: fundacions de tecnologia 
i recerca, mostra no ponderada 
(N= 28).
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4.5. Fundacions de salut

Patronat

Persones
voluntàries

Equips
directius

Persones 
remunerades

Les fundacions de salut destaquen especialment per la feminització 
de les seves plantilles de persones treballadores i voluntàries (75% i 
70%, respectivament).

24,7%

75,3%

42,8%

57,2%

71,2%28,8%

29,5%

70,5%

Dones
Homes

Base: fundacions de salut, 
mostra no ponderada (N= 43).
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4.6. Taula resum: composició de gènere per 
àmbits  d’actuació



       

5. Composició de gènere
segons dimensió
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5.1. Fundacions de dimensió petita

Patronat

Persones
voluntàries

Equips
directius

Persones
remunerades

Base: fundacions de dimensió petita, mostra no ponderada (N= 131).

26,0%

74,0%

37,1%

62,9%

65,8%34,2%

33,6%

66,4%
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5.2. Fundacions de dimensió mitjana

Patronat

Persones
voluntàries

Equips
directius

Persones
remunerades

Base: fundacions de dimensió mitjana, mostra no ponderada (N= 62).

Dones
Homes

42,9%

57,1%

42,2%

57,8%

67,4%32,6%

40,1%

59,9%
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5.3. Fundacions de dimensió gran

Patronat

Persones
voluntàries

Equips
directius

Persones
remunerades

Base: fundacions de dimensió gran, mostra no ponderada (N= 43).

Dones
Homes

30,6%

69,4%

47,6%

52,4%

67,2%32,8%

36,1%

63,9%
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5.4. Taula resum: composició de gènere per 
dimensió de fundació

A les fundacions petites, les dones tenen una major participació als equips 
directius,10 punts més que a les grans i 5 més que a les mitjanes.

Aquesta diferència no es constata als patronats, on la dimensió de la 
fundació no sembla tenir incidència sobre la composició de gènere. 
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6. Comentaris de les persones participants

“Estem treballant en un pla d’igualtat, tot i que pel volum de 
la nostra fundació no és necessari. Ho fem per criteri propi.”

“S’hauria de preguntar  pels 
càrrecs que ocupen, perquè 
majoritàriament els càrrecs 
són masculins.”

“La composició dels òrgans 
directius no es fa atenent a 
quotes sinó a capacitat.”

“Estem treballant intensament 
per ampliar la presència de 
dones al Patronat.”

“Sent una fundació del sector tecnològic 
s’evidencia clarament que la paritat està lluny de 
ser real. Ja estem fent un esforç per incorporar a les 
dones al comitè executiu així com a ponents als 
nostres actes...estem en la línia de visualitzar la 
feina de les dones a l’àmbit de les TIC.”

“La fundació treballa amb 
persones amb discapacitat. 
En aquest sector hi ha més 
professionals dones que 
homes.”



Observatori de Fundacions I La composició de gènere a les fundacions

29

Amb el suport de:

Data edició: Novembre 2020



Coordinadora Catalana de Fundacions

Pau Claris, 167 Pral. 2a B

08037 Barcelona

ccfundacions.cat

info@ccfundacions.cat
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