Dossier de premsa

Coordinadora Catalana
de Fundacions

Qui som
La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), fundada l’any 1978, és l’única entitat de
segon nivell del món fundacional català i representa els interessos de les fundacions davant
els poders públics i la societat.
Actualment compta amb més de 700 fundacions associades en l’àmbit educatiu, de salut,
d’acció social, cultural, de recerca i tecnologia. L’activitat de la CCF té els següents objectius:
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Fundacions associades a la CCF
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Organització de la CCF
La Coordinadora Catalana de Fundacions s'estructura en tres nivells:
• 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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Junta Directiva 2022 - 2026
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Què és una fundació?

Què és una fundació?
• Entitat sense ànim de lucre que administra uns béns
per assolir uns objectius d’interès general, és a dir,
en benefici de la societat.
• Objectius determinats per la voluntat del fundador
però que no el poden beneficiar.
• L’òrgan de govern de les fundacions és el patronat,
o Vigila que es compleixi la voluntat del fundador i
que es facin bé les coses
o El càrrec de Patró no és remunerat però tenen
la responsabilitat
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Què és una fundació?
La Generalitat té el Protectorat de les fundacions
de Catalunya. Regula i supervisa la tasca dels
Patronats, amb facultats de control, inspecció i
sanció.
Les fundacions estan subjectes a estrictes
regulacions i tenen l’obligació legal de retre
comptes anualment al Protectorat. Les fundacions
han de ser transparents, tant a l’hora de rebre fons,
com de justificar el seu destí.
Les fundacions no tenen propietari, el propietari
és la societat.
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Sector fundacional a
Catalunya

Les fundacions a Catalunya
Les fundacions són entitats amb una gran tradició a
Catalunya. En els darrers anys han crescut de forma
notable, tant en nombre com en activitats, fet que ha
provocat un increment de la seva incidència en la societat.
Actualment, hi ha prop de 2.000 fundacions en els diferents
àmbits d’actuació, i distribuïdes sobre el conjunt del territori.
A través de l’Observatori de Fundacions analitzem i
obtenim dades sobre el sector fundacional, i elaborem
estudis per tal d’identificar la seva contribució al teixit
socioeconòmica català:

2.000 fundacions actives
90.911 treballadors/es

39.394 voluntaris/es

9.275 milions d'euros
en actius

5.318 milions €/any
d’ingressos per a
activitats
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Sector divers: àmbits d’actuació
Fundacions per àmbits d’actuació.
Resultats expressats en %.

Científiques
Docents

4

8
Assistencials

39

Els àmbits de la cultura i de
l’acció social, amb tots els
seus subàmbits, agrupen el
88% de les fundacions a
Catalunya

Culturals

49
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Presència al territori
El nombre de fundacions és correlatiu a la densitat de població de cada territori. El Barcelonès
agrupa el 49% de les fundacions, mentre que les altres comarques compten amb el 51% restant.
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Barcelonès

Resta
Catalunya

Baix Camp

60

Tarragonès

65

85

85
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Segrià

Vallès
Oriental

Gironès

Osona

Fundacions

98

Maresme

122

Baix Llobregat

200

Vallès
Occidental

Les altres 32
comarques

Població

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat
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Tradició i modernitat
Evolució del nombre de fundacions
2.667

2.621

2.149
1.489

Tot i això, fins a un
62% del total de les
fundacions han estat
creades en els darrers
25 anys.

1.002

1996

El món fundacional
català barreja tradició i
modernitat. Algunes
fundacions són
centenàries, fins i tot
n’hi ha del S.XII.

2000

2005

2018

2020

* Nombre de fundacions registrades al Protectorat de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya
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Les fundacions ocupen més de 90.000
persones
20,3%

9%

Variació % any
2016 sobre 2019

Persones assalariades
• Les 2.000 fundacions actives generen el 2,6% del total de l’ocupació del país.
• El nombre de persones assalariades s’incrementa un 20,3% (més de 15.000 llocs de
treball entre 2016 i 2019).
• La mediana de persones assalariades és d’11 per fundació.
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El 31,5% de les fundacions compten amb
voluntariat
Distribució del voluntariat per àmbit d’actuació de les fundacions:
(resultats expressats en %)

Fundacions amb voluntariat:
(resultats expressats en %)

22,5

31,5

30,0

Àmbit social

Amb voluntariat

Cultura

Sense voluntariat

Educació
Tecnologia i recerca

6,4

Salut

68,5

Multiàmbit

7,1
1,9
32,1

Un 31,5% de les fundacions compten amb voluntariat. La mediana és de 10 persones voluntàries per
fundació. La majoria es troben a les fundacions culturals i de l’àmbit social (32,1% i 30%
respectivament).
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El VAB del sector fundacional creix per sobre
del VAB global de Catalunya
Comparativa VAB de Catalunya vs. VAB de les fundacions:
(Resultats expressats en milions d’euros)
204.386

212.921

221.972

230.966

2.995

3.274

3.428

3.611

2016

2017

2018

2019

VAB Catalunya Total

Les fundacions
catalanes aporten un
1,6% del valor
econòmic creat en el
país el 2019 (VAB)
El VAB de les Fundacions
s’ha incrementat un 20,6%
des del 2016, mentre que el
VAB del país va créixer un
13% en el mateix període.

VAB Fundacions

Font: Observatori de Fundacions, Idescat.

Valor Afegit Brut: es la riquesa generada en l’economia durant el període considerat, i s’obté com a
diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (IDESCAT). En
economia, també s’utilitza el PIB (Producte Interior Brut) que correspon al Valor Afegit Brut + Impostos
– Subvencions.
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Nombre de donants a Catalunya i Espanya

Fort creixement dels donats tant a Catalunya com a Espanya
Les persones que fan donacions a fundacions a l’IRPF s’han multiplicat per 2,5 a Catalunya, on passen
de 308 mil a 759 mil en setze anys. A Espanya, el creixement és lleugerament més fort: els donants es
multipliquen per 2,9 tot passant d’1,3 milions a 3,8 milions durant el mateix període.
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Catalunya, Espanya - % de donants sobre el nombre
de declarants

El percentatge de donants es duplica sobre el total de declarants a l’IRPF
Tant a Catalunya com a Espanya s’observa un creixement sostingut i correlatiu del % de donants sobre el
nombre total de declarants a l’IRPF. Mentre que el 2003 el 10% de catalans i el 8% d’espanyols declaraven
donacions amb els seus impostos, el 2019 ja eren el 20% i el 18% del total de declarants, respectivament.
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Publicacions de l’Observatori de Fundacions
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