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El informe que aquí se presenta conforma la segunda edición del estudio 
publicado en 2020, Les fundacions, un sector econòmic. Dades i paràmetres 
2016-2017. En esta oportunidad se amplía la serie histórica analizada, 
añadiendo dos años posteriores (2018 y 2019) a los ya publicados, lo que 
permite consolidar una visión de largo alcance sobre el sector y vislumbrar 
tendencias más robustas acerca del impacto económico y social que las 
fundaciones tienen en Catalunya. 

Los resultados del análisis continúan en la senda ya anticipada, comprueban 
el alto dinamismo del sector, con cerca de 2.000 fundaciones económicamente 
activas en el territorio, más de 90.000 personas empleadas y cerca de 40.000 
personas voluntarias. Todo ello supone el 2,6 % del total de la ocupación en 
Cataluña y el 1,6 del valor económico creado (VAB) en el país.

Tal y como sucedía con la oleada anterior, la publicación de los estados 
financieros agregados de las fundaciones contribuye a fortificar la transparencia 
y la búsqueda de la excelencia en la gestión de las fundaciones, así como 
también ayuda a comunicar a sus stakeholders y a la sociedad en su conjunto 
el valioso trabajo que desarrollan. 

The report presented here is the second edition of the study published in 2020, 
Les fundacions, un sector econòmic. Dades i paràmetres 2016-2017. On this 
occasion, the analyzed historical series is extended, adding two years (2018 
and 2019) to those already published. This allows to consolidate a long-sighted 
vision of the sector and far more robust trends regarding the economic and 
social impact that foundations have in Catalonia.

The results of the analysis continue the path already anticipated, confirming the 
high dynamism of the sector with nearly 2,000 economically active foundations 
in the territory, more than 90,000 workers and nearly 40,000 volunteers. All 
this represents 2.6% of total employment in Catalonia and 1.6 of the economic 
value created in the country.

As was the case with the previous edition, the publication of the aggregated 
financial statements of the foundations contributes to strengthening transparency 
and the search for excellence in the management of the foundations. It also 
helps to communicate to their stakeholders and society the valuable work 
foundations carry out.

Resumen

Abstract
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Des dels seus inicis l’any 2018, l’Observatori de Fundacions (OdF) de la CCF 
va néixer amb la finalitat d’aglutinar i generar coneixement al voltant del món 
fundacional a Catalunya, com a manera de servir no només a les fundacions sinó 
també al conjunt de la societat. Amb aquesta finalitat, l’OdF ha anat publicant 
tot un seguit d’estudis propis que cerquen delimitar les característiques i els 
atributs principals del sector en un context econòmic complex com és el de la 
societat catalana ja ben entrat el segle XXI.

Aquests coneixements són essencials per posar en valor el treball i l’esforç 
altruista de milers de catalans i catalanes que formen part del sector 
fundacional, en un ventall amplíssim d’ocupacions i posicions: des de les 
hores de temps donades pel voluntariat fins a l’esforç i l’aportació solidària dels 
patrons i patrones, sense oblidar-nos dels equips professionals, cada vegada 
més experts. Tots aquests agents treballen a favor dels diferents col·lectius de 
persones beneficiàries. Aquests esforços cobren encara més importància si es 
pensa en les dificultats sobrevingudes amb l’última crisi financera (2008-2014), 
que va provocar danys significatius en el teixit social, molts dels quals són les 
missions i els motius d’actuació principals de les fundacions que protagonitzen 
aquest informe. 

Aquest treball de recerca continua la senda iniciada per Les fundacions a 
Catalunya, un sector econòmic. Dades i paràmetres dels anys 2016-2017 i 
n’amplia la sèrie temporal, incorporant ara els estats financers agregats de les 
fundacions que van rendir comptes davant el Protectorat de Fundacions del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al llarg dels anys 2018 i 
2019¹. 2Com ja s’establia a la primera edició d’aquesta recerca, es tracta d’una 
publicació de dades registrals que aglutinen tot l’univers fundacional actiu de 
llei catalana.

¹2 Futures edicions podran incorporar dades dels anys 2020 i 2021, atès que els 
lliuraments dels comptes es fan a any tancat i poden comportar o bé l’exercici de l’any 
natural (de gener a desembre) o bé l’exercici comprés entre dos anys diferents, 2018-
2019 per exemple.

1. Introducció
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L’objectiu primordial d’aquesta segona onada de Les fundacions a Catalunya, 
un sector econòmic és oferir un recull d’indicadors representatius del món 
fundacional a Catalunya, el més complet i significatiu possible, que permeti 
dibuixar el mapa del sector i determinar-ne el pes i la rellevància social i 
econòmica. 

Així, l’anàlisi que es presenta a continuació descriu un període que comprèn els 
quatre anys successius, que van de 2016 a 2019, ampliant d’aquesta manera 
la sèrie temporal que es va començar a construir a l’anterior edició. En aquest 
sentit, la recerca ofereix informació estadística homogènia i rigorosament 
contrastada sobre les variables econòmiques principals del sector fundacional.

Per desenvolupar la recerca s’han portat a terme les passes següents des d’un 
punt de vista metodològic:

1. S’ha definit la fundació com a unitat bàsica d’anàlisi i agregació, entesa 
com a organització amb capacitat jurídica pròpia, inscrita prèviament al 
registre del Protectorat i susceptible de presentar comptes davant el mateix 
organisme públic de control.

2. S’ha definit com a criteri d’activitat de les fundacions la presentació dels 
comptes i s’han analitzat tots els estats financers d’aquelles fundacions que 
els van presentar els anys 2018 i 2019 per addicionar-los als ja publicats 
relatius als anys 2016 i 2017. 

3. S’han definit i calculat les variables rellevants per a la construcció de la 
sèrie temporal, en funció de l’agregació anual dels comptes de resultats i 
balanços de les fundacions.

4. S’han incorporat registres alternatius d’informació per tal de poder 
comparar i dimensionar les variables escollides i oferir una visió del sector 
fundacional amb relació a altres sectors de l’economia.

5. S’ha calculat el valor afegit brut (VAB) del sector fundacional seguint el 
mètode de càlcul de la Central de Balanços del Banc d’Espanya i el mètode 
emprat per Oriol Amat i Enric Genescà a l’estudi Memòria Econòmica de 
Catalunya.

2. Metodologia
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La matriu de dades resultant de l’agregació dels comptes (amb tancament el 31 
de desembre) incorpora la informació relativa al període 2016-2019. El quadre 
1 detalla una primera aproximació a les variables identificades com a rellevants 
i que són objecte d’anàlisi en aquest estudi.

Quadre 1: Esquema del model de dades treballa

Variables
• Fundació registrada
• Fundació activa
• Persones beneficiàries
• Personal assalariat
• Voluntaris
• Inversions
• Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya
• Altres subvencions
• Donatius privats
• Actius
• Patrimoni net
• Ingressos per les activitats

  Font: Observatori de Fundacions

Les dades agregades que es presenten aquí, per tant, són dades directament 
extretes de l’univers de fundacions a Catalunya i no pas una mostra 
estadísticament representativa d’aquest univers. Sens dubte, això incrementa 
la solidesa estadística de les xifres exposades i de les conclusions de la 
recerca en una sèrie temporal que es va consolidant. Aquestes dades també 
estableixen una base rigorosa per a futurs estudis de caràcter més descriptiu 
que explicatiu, com és el que aquí presentem. 

Tanmateix, tot i tractar-se de dades directament extretes de l’univers de 
fundacions actives catalanes, no són les de totes les fundacions actives. Cal 
tenir presents les més de quatre-centes fundacions amb seu social a Catalunya 
que rendeixen comptes davant el Protectorado de fundaciones del Ministerio 
de Cultura y Deportes i el centenar de fundacions de dret canònic inscrites a 
l’Arquebisbat de Barcelona. Aquestes no estan incloses en la present recerca. 

Per altra banda, al registre de fundacions del Protectorat del Departament de 
Justícia de la Generalitat consten tot un conjunt de fundacions que no presenten 
comptes anualment i que presumiblement estarien inactives. És per aquesta 
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raó que la xifra de fundacions registrades no coincideix amb la de fundacions 
amb activitat, que són les que integren la base de dades d’aquest estudi.

Quadre 2: Nombre de fundacions presents a la base de dades (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions
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El sector fundacional a Catalunya està format per un mosaic de fundacions de 
les quals el registre del Protectorat dona compte i l’IDESCAT se’n fa ressò. Com 
a eina primària que serveix per al coneixement del sector, aquest registre té la 
virtut de detallar totes les fundacions establertes a Catalunya durant el període 
comprès entre 1982 i l’actualitat. Així doncs, l’any 2020 hi havia registrades al 
Protectorat un total de 2.621 fundacions, un 161 % més de les que hi havia 
registrades l’any 1996, moment quan s’inicia la sèrie temporal publicada per 
l’IDESCAT. 

Aquest ritme de creixement és un bon senyal de dinamisme i exemplifica, fins 
a cert punt, la joventut del teixit fundacional, ja que un 62 % del total de les 
fundacions van ser creades durant els últims 25 anys, mentre que el 38 % restant 
correspon al període anterior. És important destacar, però, l’heterogeneïtat 
des d’un punt de vista cronològic d’aquest 38 % restant de fundacions que 
no se circumscriu l’any 1996, que és quan comença la sèrie estadística, ni 
tan sols l’any 1983, que és quan es va crear el registre del Protectorat. Vet 
aquí la trajectòria històrica imponent i l’estabilitat organitzacional de diverses 
fundacions catalanes, algunes de les quals ostenten arrels medievals i tenen 
un caràcter preexistent a les institucions polítiques i de govern més importants 
del país 2.

Gràfic 1: Nombre de fundacions a Catalunya

1.002

2.149
2.621

1996 2005 2020

Font: IDESCAT a partir del registre del Protectorat del Departament 

2 Es tracta bàsicament de fundacions hospitalàries, creades a partir del segle XII, 
generalment lligades a l’activitat de les ordres religioses establertes al territori. Alguns 
exemples serien: la Fundació Hospital de Sant Celoni, fundada l’any 1170; la Fundació 
Sant Andreu Salut-Hospital Sant Andreu de Manresa (del 1260); l’Hospital Asil de 
Granollers (1328); l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1401) entre d’altres.

3.1. Volum i antiguitat
3. Perfil del sector fundacional a Catalunya
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Pel que fa als diferents àmbits d’actuació de les fundacions, es divideixen en 
diversos segments d’activitat. El panorama de les actuacions i missions de les 
fundacions mostra una transversalitat i riquesa importants. Hi ha fundacions 
dedicades a la cultura, a l’acció social, a la salut, a l’esport, a l’educació, a la 
recerca i tecnologia, a la cooperació internacional, a la promoció del territori i de 
diverses activitats professionals, etc. Moltes d’elles combinen, a més, aquests 
àmbits amb d’altres.

Malgrat tota aquesta fragmentació i riquesa d’àmbits, tenint en compte els 
percentatges totals, són els àmbits de la cultura i de l’acció social, amb tots els 
seus subàmbits, els que apleguen una proporció més important de fundacions. 
Gairebé la meitat de les fundacions a Catalunya pertanyen a l’àmbit de la 
cultura, un 49 %, mentre que un 39 % es dediquen a l’àmbit social. Molt lluny 
d’aquests segments es troben les fundacions destinades a l’educació, amb 8%, 
i per últim hi ha un 4 % de fundacions orientades a les activitats científiques i 
de recerca.

Gràfic 2: Àmbits d’actuació de les fundacions a Catalunya (2018)

   Font: IDESCAT i elaboració propia

3.2 Àmbits d’actuació
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La dispersió de les fundacions arreu del territori es comprova analitzant la 
distribució per comarques. Com mostra el gràfic, la centralitat de la comarca 
del Barcelonès es visualitza amb claredat en les 1.292 fundacions, un 49 % del 
total, que hi tenen la seva seu social. Però d’això es desprèn que la majoria de 
fundacions (1.329, és a dir, un 51 %), s’escampen per tot el territori.

De fet, segons l’IDESCAT, hi ha presència de fundacions a totes les comarques 
catalanes. Tot i així, atès que la dispersió territorial de les fundacions és un 
fenomen concomitant a la dispersió demogràfica de la població, són les 
comarques que voregen el Barcelonès les que concentren proporcionalment 
més fundacions. En destaquen el Vallès Occidental amb 200 fundacions i el 
Baix Llobregat amb 122. A partir d’aquí, en una forquilla que es mou entre les 
cinquanta i les cent fundacions, trobem les comarques del Maresme, l’Osona, 
el Gironès, el Vallès Oriental, el Segrià, el Tarragonès i el Baix Camp. Les 476 
fundacions restants estan disseminades per tota la resta de comarques, essent 
les comarques de l’Alta Ribagorça (1), el Pallars Jussà (2) i l’Aran (3) les que 
menys fundacions tenen.

Gràfic 3: Presència territorial de les fundacions a Catalunya (2020)

Font: IDESCAT i elaboració pròpia

3.3. Presència al territori
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Un indicador fonamental per veure la incidència d’un sector a l’economia del 
país es la seva aportació al valor afegit brut (VAB), es a dir, l’avaluació del 
que afegeix la seva activitat a la creació de la riquesa del país, una vegada 
descomptat tot el que s’ha comprat a altri. També cal veure com es reparteix 
aquesta riquesa addicional entre els diferents factors i elements necessaris que 
fan la seva aportació perquè la producció sigui possible.

El valor afegit brut del sector fundacional de Catalunya va superar els 3.600 
milions d’euros el 2019, amb un creixement amb relació a l’any 2018 d’un 
important 5,3 %3, mentre que el VAB global de Catalunya va créixer un 3,6 % 
amb relació al mateix període. 

Quadre 3: Valor de la producció i valor afegit brut (VAB) (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions 456

3 Bàsicament s’ha seguit la metodologia de la Central de Balanços del Banc d’Espanya 
i l’emprada per Oriol Amat i Enric Genescà a l’estudi Memòria Econòmica de Catalunya. 
Sumàriament s’explica a les notes següents els càlculs realitzats.
4 Volum de negoci = ingressos per les activitats – subvencions + altres ingressos.
5 Valor de la producció = volum de negoci ± variació d’existències.
6 Valor afegit brut al cost dels factors = valor de la producció – compres i consums 
intermedis + subvencions – impostos lligats a l’activitat.

4.1. Valor afegit per les fundacions a l’economia 
catalana (VAB)

4. Les grans xifres
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Per poder contextualitzar les xifres aportades, a continuació les comparem 
amb les del conjunt de Catalunya. Amb relació al total del valor afegit brut de 
Catalunya, les fundacions aporten l’1,56 % en xifres de l’any 2019, amb un 
creixement de participació amb relació a l’any anterior de dues dècimes.

Quadre 4: Valor afegit brut de diferents sectors (2018-2019)

     

Font: Observatori de Fundacions i IDESCAT

 

Un enfocament complementari d’aquesta anàlisi és esbrinar on va a parar el 
valor afegit brut que generen les fundacions. Aquest enfocament es pot veure 
a les dades que s’acompanyen: la major part, un 84 %, es dedica a retribuir el 
personal assalariat que col·labora amb la tasca de les fundacions; un 7,8 % del 
total són els ajuts que les fundacions atorguen a altres persones o entitats en 
funció de la seva activitat filantròpica; les despeses financeres i l’amortització 
dels actius que s’utilitzen per a les finalitats fundacionals representen quasi 
un 7 % i, finalment, l’excedent és un 1,8 % del valor afegit brut. Cal destacar 
d’aquest conjunt d’indicadors, el 25% d’increment que han experimentat les 
despeses de personal des de l’any 2016 fins al final del període analitzat, per 
sobre de l’increment del VAB que ha estat del 20,6%.
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Quadre 5: Distribució del valor afegit brut (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

Si es pren en consideració el volum de contractació directa de les fundacions, 
val a dir que el nombre total de persones assalariades, com a indicador clau 
per dimensionar l’impacte econòmic del sector, l’any 2019 va ser de més de 
90.000 llocs de treball generats per les fundacions. Això representa el 2,6 % del 
total de l’ocupació a Catalunya. 

Quan es desglossa aquest indicador per comarques, s’aprecia que hi ha 
territoris on el pes dels treballadors de fundacions sobre l’ocupació a la comarca 
és notable. És el cas de l’Osona, on l’ocupació a fundacions representa el 6,4 
% del total de l’ocupació a Catalunya; el Bages, amb el 5,8 %; el Ripollès, amb 
el 5,6 %; o fins i tot el Barcelonès, la comarca amb el teixit productiu més dens 
de tot Catalunya, on l’ocupació a fundacions és del 3,7 % sobre el total.

L’any 2019 l’ocupació en el sector fundacional va créixer un 4,3 % respecte 
de l’any anterior. El creixement de la taxa d’ocupació al sector fundacional es 
presenta de forma sostinguda quant a personal assalariat, com es pot veure a 
la taula 6, on destaca el 20,3 % d’increment en la variació d’aquest indicador 
des de l’inici de la sèrie. 

4.2. Ocupació i voluntariat



Observatori de Fundacions | Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic

14

L’evolució del voluntariat mostra una certa fluctuació: l’any 2019 es va produir 
una baixada d’un 7,6 % en el nombre de voluntaris respecte de l’any anterior, 
malgrat que la tendència ha estat positiva, amb un increment del 9,7 % 
respecte de l’inici de la sèrie. Cal tenir present que el decreixement de 2019 
s’esdevé després de tres anys consecutius de creixement (2016-2018), on els 
voluntaris van augmentar en gairebé 6.000 del 2016 al 2017 i l’any següent, 
de manera més atenuada, en 776 membres. Atès que l’estudi no inclou 
estadístics explicatius sinó merament descriptius, seria poc rigorós intentar 
especular sobre les possibles raons d’aquest decreixement. Per contra, sí que 
es podria conjecturar que aquestes dades anticipen una tendència a la baixa 
del voluntariat, que s’accentuarà possiblement l’any 2020 amb l’esclat de la 
pandèmia.

En tot cas, si sumem la dedicació de voluntaris i treballadors a l’esforç per a 
l’acompliment de les causes d’interès general que les fundacions promouen, 
destaca la xifra de 131.305 persones que s’hi dedicaven l’any 2019, un 17 % 
més que tres anys enrere. 

Quadre 6: Personal assalariat i voluntariat (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

L’evolució del pes de l’ocupació a fundacions en el total a Catalunya durant el 
període 2018-2019 ha continuant creixent fins a arribar al 2,6 %, una dècima 
més que l’any precedent. Aquesta participació del sector fundacional en el 
conjunt de l’ocupació ha mostrat de forma fefaent des de l’any 2008 una taxa 
de creixement superior a la del país, com demostra el gràfic 4. La crisi financera 
que va començar l’any 2008 va comportar la destrucció de porcions importants 
del teixit productiu i de centenars de milers de llocs de treball. L’ocupació 
va minvar fins a caure 12 punts de l’inici de l’any 2012 i no es va recuperar 
plenament fins a l’any 2017, pràcticament una dècada després. 
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Per contra, el sector fundacional va generar més de 38.000 llocs de treball 
(veure quadre 7) durant els anys de la crisi, gairebé doblant el nombre de 
treballadors en el període 2008-2017. Aquesta evolució anticíclica denota una 
forta resiliència de les fundacions i una aposta per l’ampliació de les plantilles 
justament en un moment on les demandes socials insatisfetes es van multiplicar.

Gràfic 4: Resiliència a la crisi, evolució de l’ocupació (persones 
empleades) [2008 any base]

 

Font: Observatori de Fundacions i IDESCAT
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Quadre 7: Pes relatiu de l’ocupació en fundacions  sobre el total de   
l’ocupació (2008-2019)

Font: Observatori de Fundacions 7

Aquesta evolució de l’ocupació en el sector a Catalunya coincideix amb les 
conclusions ja realitzades per altres autors, referides al comportament virtuós 
del sector fundacional espanyol en la generació de llocs de treball comparat 
amb el conjunt de l’economia 8. Es parla de cercle virtuós precisament perquè 
durant les fases recessives no només no es van destruir llocs de treball sinó 
que es van mantenir o es van incrementar, fins i tot durant el trienni més agut 
de la recessió (2011-2013).

Quan s’analitza la contractació de personal assalariat per trams, es comprova que 
la composició del sector fundacional català es caracteritza per petites i mitjanes 
entitats. La gran majoria de fundacions, un 61 % del total, no tenen més de cinc 
persones assalariades. Si bé el segment de fundacions sense personal assalariat 
ha disminuït un 2 % des de l’any 2016, encara hi ha un 36 % de les fundacions 

actives que no tenen personal assalariat contractat. En canvi, les fundacions amb 

7 S’ha equiparat l’ocupació de Catalunya amb el nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social. Font: Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya, dades 
corresponents a la mitjana del mes de desembre de l’any indicat.
8 Rubio Guerrero, J. J., Sosvilla Guerrero, S. y Galindo Martín M. A. (2013 Comportamiento 
del empleo en el sector fundacional: Actuaciones contra cíclicas y derivaciones de 
política económica para el sector. Madrid: Asociación Española de Fundaciones.
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grans plantilles de treballadors (més de 250) suposen el 4,2 % del total l’any 2019.

Quadre 8: Fundacions segons el personal assalariat (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions 

En el cas del voluntariat, les dades constaten que un 30 % de les fundacions 
reben l’ajut de persones que desenvolupen tasques de voluntariat, amb una 
evolució fluctuant del nombre de persones. La distribució del voluntariat 
sembla lleugerament més dispersa que la del personal assalariat i dibuixa en 
igual proporció un pes més important de les entitats que tenen entre una i deu 
persones voluntàries. 

Quadre 9: Voluntariat a les fundacions (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions
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El nombre de persones beneficiàries finals i directes de les activitats d’interès 
general de les fundacions és un dels indicadors més rellevants a l’hora de 
mesurar l’impacte social i econòmic del sector. La importància de determinar 
un nombre de persones beneficiàries per part de les fundacions cristal·litza en 
l’obligatorietat per llei de fer públic aquest indicador a les memòries anuals i als 
balanços socials de les entitats. La quantificació acurada de l’indicador, però, 
és una labor complexa.

El concepte de persona beneficiària s’estructura al voltant de totes les persones 
que reben els serveis que les fundacions ofereixen. Indefectiblement, serien 
totes les persones per a les quals es configuren les missions de les fundacions, 
és a dir, les que reben un servei o una prestació gratuïta per part  de la fundació 
sense haver de donar cap contraprestació a canvi. Tot i ser senzill de formular, 
la quantificació d’aquest indicador suposa alguns entrebancs a causa de 
la transversalitat i l’abast de les tasques que fan les fundacions. Potser la 
identificació de les persones beneficiàries últimes i directes és relativament 
més operativa i clara quan es tracta de fundacions assistencials o quan és 
tracta d’una escola o un hospital. Tanmateix, no resulta tan fàcil quan s’han de 
determinar persones beneficiàries d’una fundació dedicada a la recerca de base 
o d’una fundació dedicada a la promoció cultural, territorial o mediambiental, 
per posar-ne alguns exemples paradigmàtics. 

L’indicador de persones beneficiàries que presentem a continuació recull la 
xifra declarada per les mateixes fundacions davant el Protectorat, depurada 
i homogeneïtzada, un cop descartats els valors atípics i que presenten més 
problemes de consistència. No es tracta, per tant, d’una estimació, sinó de 
dades registrals (nombre absolut de persones beneficiàries). Tot i així, i malgrat 
la seva importància, cal prendre aquest indicador amb molta cautela. 

Pel que fa a l’evolució, l’any 2019 el volum de serveis a persones beneficiàries 
oscil·la al mateix nivell que l’any 2016, uns 36,7 milions de serveis a persones 
beneficiàries. Si dividim aquesta xifra per la del total de la població catalana, 
s’arriba als 4,8 serveis per persona durant el 2019, xifra que representa un 
lleuger augment amb relació als 4,5 serveis per persona de l’any 2018.

4.3. Persones beneficiàries
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Quadre 10: Nombre de serveis a persones beneficiàries (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

Per aprofundir en aquesta anàlisi, a continuació es presenta un exercici on 
s’han eliminat les fundacions amb informació més difícil de poder interpretar o 
sense informació concreta. Les fundacions de les quals presentem informació 
sobre persones beneficiàries representen més del 60 % de les fundacions 
existents. 

Quadre 11: Fundacions segons nombre de serveis a persones 
beneficiàries (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions 

De l’anàlisi de la distribució de persones beneficiàries per trams es desprèn 
que les fundacions que atenen fins a 1.000 persones són la gran majoria, un 
63,3 % de les fundacions que en declaren una xifra concreta. Hi ha un 28,9 % 
d’aquestes que atenen entre 1.000 i 25.000 persones, mentre que un 7,8 % de 
fundacions superen les 25.000 persones beneficiàries ateses. 
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A continuació, analitzem diversos elements dels estats financers agregats de 
les fundacions i, especialment, dels comptes de resultats que presentem de 
forma resumida.

Quadre 12: Compte de resultats

Font: Observatori de Fundacions

Les fundacions de Catalunya tenen uns ingressos per les seves activitats que 
superen amb escreix els 5.000 milions d’euros anuals. Concretament, el 2019 
van arribar a 5.318,4 milions d’euros, que representa un 4,6 % més que l’any 
anterior i un creixement important del 21,6 % amb relació a l’any 2016, quan 
s’inicia la sèrie. 

Bàsicament es poden distingir dos tipus d’ingressos: per una banda, els que 
corresponen a l’activitat de prestació de serveis i venda de productes, que 
són indicadors del dinamisme i de l’esforç de les fundacions en la realització 
de tasques per als diferents sectors socials i que representen un 69 % dels 
ingressos, amb un rellevant creixement del 5,3 % l’any 2019 i un increment 
acumulat des de 2016 del 25,4 %; i per altra banda, el 31 %, que s’aconsegueix 
a partir de subvencions, donacions i llegats principalment, i que va créixer en 
un 3 % en el darrer any considerat.

4.5. Ingressos per les activitats

4.4. Els comptes de resultats
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Quadre 13: Ingressos per les activitats (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

Quan s’analitza la composició del sector fundacional segons els ingressos, se 
n’aprecia una dispersió important, però amb preponderància del segment de 
fundacions que reben entre 150.000 i 1.000.000 d’euros anuals per les seves 
activitats. Aquesta distribució es veu corroborada pel valor de la mediana, 
situada l’any 2019 en els 316.000 euros. L’augment sostingut d’aquesta mediana 
des de l’any 2016 reforça la idea d’un teixit fundacional català semblant al de 
les petites i mitjanes empreses, amb uns fluxos d’ingressos mitjans. Només el 
10,8 % de les fundacions catalanes tenen ingressos superiors als cinc milions 
d’euros.

Quadre 14: Fundacions segons els ingressos per les activitats 
(2016-2019)

 

Font: Observatori de Fundacions
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Les possibilitats de les fundacions d’assolir un finançament economicament 
sostenible depenen de les seves activitats de venda de productes i serveis 
amb qualitat i eficiència i de les seves capacitats per obtenir subvencions 
públiques i donacions privades. En els anys que estudiem, les fundacions de 
Catalunya han rebut una xifra important de l’ordre de 1.600 milions d’euros 
entre aportacions privades i publiques per al desenvolupament de les seves 
finalitats sense ànim de lucre. 

Quan s’analitza l’evolució de les fonts d’ingressos, s’aprecia la importància de la 
Generalitat de Catalunya com a institució pública que més suport dona al sector 
fundacional. Aquest suport, en forma de subvencions, s’ha anat consolidant 
des del 2016 i s’ha incrementat, tant en termes absoluts com a relatius, fins 
a un 7,3 % d’augment interanual. Aquest increment de les subvencions de 
la Generalitat s’esdevé paral·lelament amb una relativa estabilitat  de les 
subvencions atorgades per altres organismes públics, que ronden el 33% 
durant l’últim any analitzat9. Per la seva banda, les donacions privades van 
minvar lleugerament durant el 2019, fins a caure a nivells més semblants als 
de 2016, uns 435 milions d’euros, després del notable salt que es va registrar 
l’any 2017 amb 509 milions d’euros. Segurament en el decurs de pròximes 
observacions es podrà apreciar amb més claredat quina és la tendència pel 
que fa a les donacions privades.

Quadre 15: Subvencions i donacions rebudes (2016-2017)

 

Font: Observatori de Fundacions

9 L’import de les subvencions desglossades i de les donacions detallades al quadre 
14 no coincideix amb l’import de les subvencions, donacions, llegats i altres ingressos 
rebuts per les fundacions indicats al quadre 12. Hi ha una diferència de 19 milions 
d’euros que, presumiblement, s’haurien d’imputar als llegats, computats dins del mateix 
compte de resultats. Mentre que les xifres del quadre 12 provenen directament dels 
comptes auditats per les fundacions, les dades del quadre 14 prevenen d’una declaració 
que fan davant el Protectorat al moment de depositar els estats financers.

4.6. Subvencions i donacions
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A diferència dels països anglosaxons —especialment als Estats Units, on un 
ample ventall de fundacions són donants d’ajuts i recursos econòmics destinats 
a l’acompliment de les seves missions (les conegudes com a grant making 
foundations)—, a l’Europa continental, especialment a Espanya i Catalunya, 
la gran majoria de fundacions són de caràcter operatiu, és a dir, que són elles 
mateixes les que desenvolupen programes i executen accions directes per 
aconseguir les seves finalitats fundacionals, tot i que hi ha també un conjunt de 
fundacions que són donants (sovint anomenades filantròpiques, patrimonials, 
familiars i fins i tot empresarials) i, també, operatives 10. 

Les xifres destinades als ajuts atorgats a altri mostren una tendència a l’alça des 
del 2016, amb un increment d’un 18,8 % des de l’inici de la sèrie. Entre 2018 i 
2019, però, els ajuts atorgats han experimentat una petita contracció (-0,7 %) 
que també es reflecteix en la proporció dels ajuts amb relació al VAB aportat 
per les fundacions, que passa del 8,3 % l’any 2018 al 7,8 % l’any següent.

Quadre 16: Ajuts concedits (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

10 La seva quantificació, però, resulta extremadament complexa per la dificultat a 
l’hora de definir l’objecte d’estudi i els seus trets principals. L’Associació Espanyola de 
Fundacions va editar un estudi exclusivament dedicat a aquest tipus de fundacions. 
L’estudi reprèn quatre trets bàsics de les fundacions patrimonials i familiars: 1) 
l’autoidentificació (que pot incloure el cognom en el títol de la fundació); 2) els fundadors 
i els seus familiars tenen un paper clau en el govern i la determinació de la missió; 
3) s’executen els desitjos del fundador original i es manté el llegat econòmic i, 4) els 
actius fundacionals provenen majoritàriament del patrimoni familiar. Els mateixos autors 
estimen un ampli univers de 1.635 fundacions filantròpiques i familiars a Espanya, de 
les quals 423 estarien exclusivament orientades a la donacions de fons i ajuts. Font: 
Fernández Olit, B. i Gross, D. (coord.) (2018). Las fundaciones filantrópicas personales 
y familiares en España. Madrid: Asociación Española de Fundaciones.

4.7. Ajuts concedits
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Les despeses d’explotació són el nucli fonamental de la despesa interna de 
les fundacions. Bàsicament estan constituïdes per les despeses de personal i 
les altres despeses d’explotació i representen en conjunt més de 4.000 milions 
d’euros, amb un creixement acumulat de 23,5 % des de l’any 2016 i un augment 
interanual (2018-2019) del 6,1 %.

La part més important són les despeses de personal, amb un rellevant 74 % 
del total, mentre que les altres despeses d’explotació representen el 26 % 
restant, distribuïdes en multiplicitat de conceptes, com arrendaments i cànons, 
reparacions i conservacions, serveis de professionals independents, transports, 
primes d’assegurances, serveis bancaris, publicitat, propaganda i relacions 
públiques, investigació i desenvolupament, entre d’altres.

Quadre 17: Despeses d’explotació (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

Un altre indicador d’interès són els diners destinats per les fundacions a 
la investigació i el desenvolupament. Aquest import resulta especialment 
interessant, ja que els processos d’innovació en la gestió de les entitats són 
cada dia més importants. El pes de la despesa en investigació amb relació 
al VAB va experimentar un salt rellevant de 9 millions d'euros i es manté 
relativament estable, al voltant del 0,9% al llarg de tot el període. 

4.8. Despeses d’explotació
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Quadre 18: Despeses d’investigació i desenvolupament (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

Les despeses de personal (3.032,2 milions d’euros) i la plantilla mitjana11  
(84.733 persones) permeten avaluar la retribució mitjana: l’any 2019 va ser 
de 32.992 euros per persona, multiplicant per 1,3 vegades el salari brut anual 
mitjà, que aquell any estava establert en 25.968 euros anuals.

11 Es considera plantilla mitjana la mitjana dels empleats a inici i final de l’any 
considerat.

4.9. Productivitat
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Quadre 19: Retribució mitjana personal (2019)

   

Font: Observatori de Fundacions

La productivitat de les despeses de personal es pot avaluar amb relació al 
valor afegit brut i amb relació a quantes vegades el VAB conté les despeses de 
personal. L’any 2019, les despeses de personal van créixer en una proporció 
lleugerament superior al VAB, fet que ha provocat una variació negativa 
d’aquest indicador del 0,04 %.

Quadre 20: Productivitat de les despeses de personal (2016-2017)

Font: Observatori de Fundacions
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El sector fundacional de Catalunya administra uns actius per valor de més de 
9.200 milions d’euros, xifra que ha crescut de manera sostinguda des dels 
inicis d’aquesta sèrie i ha acumulat un increment del 9 %.

Tal com va succeir en el bienni 2016-2017, l’estructura dels actius presenta 
dues terceres parts d’actius no corrents i una tercera part d’actius corrents, 
amb poques variacions d’un any a l‘altre. Més concretament, l’immobilitzat no 
financer i els béns del patrimoni cultural representen el 51 % aproximadament 
dels actius, mentre que les inversions financeres a llarg i curt termini i l’actiu 
disponible sumen un 34 % del total. Els actius corrents no financers representen 
el 15 % restant. 

Considerant l’evolució dels actius des que es va començar a analitzar els 
balanços agregats, la variació principal s’ha produït en la partida de l’actiu 
corrent no financer, amb un creixement de 193,2 milions d’euros des de 2016, 
xifra que representa un 15,2 % superior.

Quadre 21: Estructura de l’actiu (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions i IDESCAT

Pel que fa a la dimensió de les fundacions en funció del volum d’actius, tal 
com s’ha demostrat a la resta de variables, es comprova l’alta dispersió dels 
valors. Això confirma la imatge d’un sector molt divers, amb fundacions de 
mides molt diferents. Des del 9,5 % de microfundacions, amb actius inferiors 
als 30.000 euros, fins al 16,6 % de megafundacions, amb actius que superen 

4.10. Actius
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els cinc milions d’euros. La mediana dels actius es va situar l’any 2019 en els 
gairebé 470.000 euros, xifra que suposa un increment del 6,3 % respecte de la 
mediana de l’any precedent.

Quadre 22: Fundacions segons el valor dels actius (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions

La rotació dels actius mesura la productivitat en la utilització dels actius 
disponibles en el balanç. Es pot calcular com a relació entre el valor de la 
producció, l’output obtingut i els actius utilitzats. 

En augmentar els actius de forma acumulada des de 2016 un 9 % i, en canvi, 
comprovar un increment del valor de la producció d’un 23,4 %, la rotació dels 
actius ha passat d’un 0,41 a un 0,47 i ha generat una millora de la utilització 
d’un 14 %.

Quadre 23: Rotació dels actius (2016-2017)

Font: Observatori de Fundacions

4.11. Rotació dels actius
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Per altra banda, cal parar atenció a l’esforç inversor del sector, és a dir, la 
capacitat de crear noves oportunitats, des d’una perspectiva econòmica, 
relacionades amb noves possibilitats, per part de les fundacions. En altres 
paraules, és la capacitat de donar servei a la societat. L’any 2019, les inversions 
de les fundacions van arribar als 395,5 milions d’euros, fet que comporta un 
creixement d’un 41 % per a tot el període considerat.

A aquest ritme, els actius no corrents de les fundacions es renovarien totalment 
en un cicle de quinze anys. La part dels recursos generats dedicats a inversions 
també ha estat més alta i clarament s’inverteix pràcticament un 50 % més que 
la xifra comptable de les amortitzacions.

Quadre 24: Inversions i amortitzacions (2016-2019)

  

Font: Observatori de Fundacions

L’estructura del passiu del sector fundacional de Catalunya és molt sòlida. Es 
materialitza en un patrimoni net de pràcticament 5.350 milions d’euros, que 
representa el 58 % del total del balanç, i en un passiu a llarg termini d’un 20 % 
addicional, per valor de 1.860 milions d’euros. Per tant, a l’estructura financera, 
el finançament a llarg termini suma un 78 % del total i queda només finançat a 
curt termini un 22 % del balanç. Aquestes xifres consoliden la tendència prèvia, 
que mostrava que la major part del finançament a curt termini era comercial, 
sense cost.

L’estructura del passiu del balanç continua mostrant gran estabilitat. . El passiu 
no corrent va experimentar un decrement del 2,1% al llarg del període. Caldria 
destacar també l’increment del finançament a curt termini i el seu increment del 
21,8% durant aquests quatre anys. 

4.12. Esforç inversor

4.13. Passius
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Quadre 25: Estructura del passiu (2016-2019)

Font: Observatori de Fundacions i IDESCAT

Els més de 5.300 milions d’euros en què es valora el patrimoni net de les 
fundacions de Catalunya està compost per 2.031 milions d’aportacions 
fundacionals, fons que es van incrementar un 6.5 % des de 2016. El patrimoni 
net també es compon de 1.300 milions de reserves i excedents d’exercicis 
acumulats. La suma d’aquests elements representa els fons propis de les 
fundacions, 3.350 milions d’euros, als quals s’afegirien els 2.048 milions que 
provenen de subvencions, donacions i llegats. 

Com es pot apreciar, l’estructura del patrimoni net de les fundacions catalanes 
és ben estable, amb lleugeres variacions a l’alça dels fons propis (0,6 % més 
entre 2018 i 2019) i variacions a la baixa de les subvencions, donacions i llegats 
(-0,7 % durant el mateix període).

4.14. Patrimoni net 
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Quadre 26: Estructura del patrimoni net (2016-2017)

Font: Observatori de Fundacions i IDESCAT

Seguint un patró de distribució del patrimoni net molt semblant al dels actius o al 
dels ingressos per les activitats, la taula 26 detalla un agrupament relativament 
homogeni de les fundacions per estrats. La majoria de fundacions, un 54,4 %, 
disposa d’un patrimoni net superior als 250.000 euros i d’aquestes un 12 % en 
supera els cinc milions d’euros. La mediana ha fet un salt amb relació a l’any 
2016 i se situa en els 296.000 euros, gairebé 30.000 euros més que a l’inici de 
la sèrie.

Quadre 27: Fundacions segons valor del patrimoni net (2016/2019)

Font: Observatori de Fundacions
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En aquesta segona edició de l’estudi Les fundacions, un sector econòmic s’ha 
intentat millorar l’anàlisi longitudinal que ja s’havia realitzat a la primera onada12 

i s’ha ampliat la sèrie temporal de dades, incorporant les de 2018 i 2019 a les 
del bienni anterior. 

L’informe mostra un panorama dilatat i detallat de les variables econòmiques 
principals que caracteritzen el sector i que són senya de l’impacte socioeconòmic 
que les fundacions tenen en tant que agents generadors de recursos i riquesa 
pel bé comú de la societat. En efecte, les fundacions són agents econòmics, 
però d’un tipus molt especial. Com a entitats sense afany de lucre, les fundacions 
despleguen una lògica diferencial a la de racionalitat econòmica clàssica, on 
la maximització de beneficis privats en tàmdem amb la racionalització dels 
costos comporta uns guanys (o unes pèrdues) per als agents econòmics. 
Les fundacions, a diferència de les empreses, tot i ser entitats d’arrel jurídica 
privada, redistribueixen els seus beneficis a favor de causes d’interès general 
o, altrament dit, pel bé comú de la societat. 

L’acompliment de les seves missions o els esforços dedicats a les seves 
finalitats són, per definició, el valor afegit de les fundacions en termes 
conceptuals i un dels seus impactes principals en termes econòmics. Un dels 
mèrits d’aquest estudi és la quantificació econòmica d’aquest valor, que no 
té únicament a veure amb la missió de la fundació, sinó també amb tots els 
impactes econòmics indirectes que aquesta activitat econòmica genera: des 
de la creació de llocs de treball directes i indirectes fins als ingressos produïts 
al voltant de les seves activitats.

De l’anàlisi de les dades obtingudes es desprèn un flaire optimista i que ratifica 
el dinamisme del sector fundacional a Catalunya. Prop de 2.000 fundacions 
econòmicament actives, més de 90.000 persones empleades  de forma directa 
i que representen el 2,6% del total de l’ocupació al país, sumat a  les  40.000 
persones voluntàries i als milers de patrons i patrones fan palès el compromís 
de les fundacions amb el teixit econòmic i productiu català. 

En aquest sentit, s’escau també destacar l’espectacular evolució de la 
contractació al sector que ha duplicat el nombre de persones assalariades 
en el període 2008-2019, tot passant dels 44.000 als gairebé 91.000 
empleats. Això es deu al comportament anticíclic de l’ocupació en el sector 

12 Fàbregas, P. A. i Vázquez, S. (2020). Les fundacions, un sector econòmic. Dades i 
paràmetres 2016-2017. Barcelona: Observatori de Fundacions CCF.

5. Notes finals
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fundacional que, en un moment de multiplicació de les demandes socials 
conseqüència de la crisi financera internacional (2008-2014), va respondre 
incrementant fortament els seus serveis i, per tant, les seves plantilles.   

Pel que fa a les macromagnituds econòmiques i el seu impacte, les fundacions 
catalanes van declarar l’any 2019 actius per un valor total de 9.275 milions 
d’euros, amb un creixement del 9% des de l’any 2016. Els ingressos per les 
seves activitats van ser de 5.318 milions d’euros, un 22% més que l’any d’inici 
d’aquesta sèrie. El 69% d’aquests ingressos es corresponen amb l’obtingut per 
les vendes i prestacions de serveis, mentre que el 71% restant correspon a les 
subvencions, donacions i llegats. Quan es valora en el seu conjunt aquestes 
macromagnituds, els resultats són clarament positius. El Valor Afegit Brut (VAB) 
de les fundacions és de 3.611 milions d’euros, l’1,6% del VAB total a Catalunya. 
L’evolució d’aquest indicador ha estat igualment a l’alça i mostra un creixement 
del 21% pel mateix període de quatre anys.

Finalment, el present estudi aprofundeix també en una línia d’actuació, ja 
inaugurada per la CCF, que cerca constantment millorar la transparència, en 
aquest cas mitjançant la mesura dels impactes. La creació de l’Observatori 
de Fundacions n’és un exemple. En aquest sentit, l’informe contribueix a 
assentar i difondre indicadors de qualitat, imprescindibles a l’hora de sospesar 
la importància que les fundacions catalanes tenen dins del teixit productiu. 
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Una altra comparativa d’utilitat per comprendre l’aportació de valor que fan a 
l’economia les fundacions catalanes és analitzar la quantitat de treballadors 
que el sector aplega i desglossada aquesta xifra per comunitats autònomes. 

El conjunt del sector fundacional a tot Espanya va generar l’any 2019 un total 
de 259.229 llocs de treballs, amb una distribució molt variada per comunitat 
autònoma, que va des dels 90.911 treballadors a Catalunya, el 35 % del total, 
fins a menys de 2.000 treballadors que tenen les fundacions a La Rioja o 
a Extremadura i que amb prou feines arriben a l’1 % del total. Com es pot 
visualitzar al gràfic, els sectors fundacionals de Catalunya i Madrid són els 
que representen més de la meitat (el 52,7 %) dels llocs de treball generats 
per les fundacions a Espanya. Catalunya, a la primera posició, duplica la xifra 
de treballadors a fundacions a Madrid. Andalusia ocupa la tercera posició, 
amb 24.029 treballadors en aquest període, un 9,3 % del total, mentre que 
comunitats com el País Basc, el País Valencià i Castella i Lleó n’ocupen prop 
del 5 %. 

Gràfic 4- Nombre de treballadors a fundacions per comunitat autònoma 
(2019)

Font: Associació Espanyola de Fundacions 

Annex 1: Quantitat dels treballadors a fundacions per 
comunitats autònomes
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Cal valorar la rellevància del sector fundacional en funció de la seva 
participació i incidència dins de l’ampli ecosistema de l’economia social (ES). 
Es parla d’ecosistema de l’economia social per la intrínseca pluralitat d’entitats 
i organitzacions que el formen. Sovint es parla de la diversitat intrínseca de 
l’ES com a virtut, a més d’altres trets específics que la configuren i, fins a cert 
punt, la defineixen. Una primera conceptualització de l’ES podria elaborar-se 
al voltant de la idea de com s’adjudiquen i s’utilitzen els recursos generats 
per l’economia en un entorn condicionat per l’escassetat. En aquest sentit, 
l’ES seria l’economia que optimitza aquests recursos en funció d’uns objectius 
socials. 

L’activitat de les fundacions entra de ple en el nucli de l’ES, ja que les seves 
finalitats són sempre socials, així com la seva vida econòmica, que està 
per definició subsumida i instrumentalitzada en funció de les missions i els 
objectius d’interès general. Sovint s’associa a les formes més clàssiques 
de l’economia social, com ara les cooperatives i altres formes empresarials 
semblants (empreses d’inserció, per exemple), però l’ES engloba clarament les 
fundacions, les mutualitats i les associacions. 

A més de la importància dels objectius d’interès general, l’ES sol identificar-se 
amb una sèrie de valors, el més important dels quals és la centralitat de les 
persones, dels éssers humans. I a partir d’aquí se’n poden esmentar altres que 
se’n deriven: 

• Se segueix un model de governança participatiu, equitatiu i democràtic. 
Sovint s’interpreta la governança democràtica com a mecanisme de presa 
de decisions internes agregades i pel vot de tots els integrants que formen 
l’entitat. 

• L’excedent econòmic de la producció es distribueix amb criteris 
d’equitat i solidaritat. Per tant, no es distribueix d’acord amb accions i 
participacions sobre el capital.

• S’orienta clarament cap a la generació d’impacte positiu i el compromís 
social i mediambiental. Totes les entitats d’economia social es defineixen 
pels seus objectius socials, tant pel que fa a les seves finalitats com per la 
forma o metodologia sota la qual s’assoleixen13. 

Una classificació útil per tal de comprendre la diversitat interna quant a les 

13 Serra del Pino, J. (et al.) (2018). Economia Social a Catalunya: Fonaments i 
Perspectives. Estudis d’Economia Social 01. Barcelona: Observatori de l’Economia 
Social, p.11.

Annex 2: La importància de les fundacions dins 
l’ecosistema de l’economia social



Observatori de Fundacions | Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic

36

entitats que la formen és la que divideix el sector en dos grans grups, en funció 
de la seva activitat mercantil:

Font: elaboració pròpia a partir de Serra del Pino (2018: 20-21)

Atenent, per tant, a les diverses formes jurídiques de les organitzacions que 
integren l’ES, es poden identificar diferents tipus d’entitats que juguen a 
diferents àmbits i arenes institucionals i tenen diferents objectius productius: 
des de les entitats mercantils caracteritzades per l’afany de lucre, conjugat 
amb els principis i valors de l’ES, com ara cooperatives o mutualitats, fins a les 
organitzacions no lucratives, que són bàsicament fundacions i associacions. 

En aquest mapa d’organitzacions, ric i complex, s’hi suma la dificultat afegida 
del seu dimensionament i pes econòmic en termes quantitatius. S’ha de dir 
que l’agregació de dades d’aquest sector no resulta gens fàcil, en part a causa 
d’aquesta disparitat i heterogeneïtat interna que fa difícil l’homogeneïtzació i 
estandardització de les dades quan es parla d’entitats tan diferents. Però també 
és una feina feixuga per la manca de dades oficialment reconegudes i una 
certa opacitat amb relació a les variables econòmiques rellevants d’algunes de 
les entitats que formen part de l’ES. 

Tot i aquestes mancances, recopilem a continuació algunes dades 
publicades que, malgrat aquestes febleses esmentades, poden servir com 
a indicadors del dinamisme de l’ES a Catalunya i, dins d’aquest marc, de 
la participació de les fundacions14. L’any 2014 es calculava que el sector 
de l’ES català donava feina a més 180.000 persones, representava un 2,2 
% del PIB d’aquell any i englobava prop de 10.000 entitats i empreses15. 

La taula següent detalla el nombre de les entitats principals que componen 

14 Fàbregas, P. (2020), L’economia social i les fundacions. Una visió europea. Notes 
inicials. Barcelona: Observatori de Fundacions, Coordinadora Catalana de Fundacions, 
p. 36-40.
15 Informe del diari ARA sobre l’estat de l’ES a Catalunya (ARA, 2017).
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l’ES, seguit del nombre de treballadors que aplega cada tipus d’entitat.

Font: elaboració pròpia a partir de Serra del Pino (2018: 47), Diari Ara i Fàbregas 
(2020: 36-39)



Observatori de Fundacions | Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic

38

Complementàriament al seguit de variables presentades, que són descriptores 
de l’impacte econòmic de les fundacions a Catalunya, s’ha considerat oportú 
dimensionar el pes de les fundacions sòcies de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions sobre el conjunt del sector fundacional. 

La CCF és l’única entitat de segon grau que representa els interessos de 
les fundacions a Catalunya. Al mes de desembre de 2019 comptava amb 
612 fundacions associades de diversos àmbits. La trajectòria expansiva 
de creixement de l’entitat queda ben representada per l’increment de socis 
registrat entre els anys 2016 i l’actualitat, on s’ha passat de les 525 fundacions 
sòcies fins a les 700.

El quadre següent representa comparativament la importància de les fundacions 
associades a la CCF en funció dels paràmetres principals observats al llarg 
d’aquest estudi l’any 2019.

Quadre 27: Impacte de les fundacions sòcies de la CCF

 

Font: Observatori de Fundacions 

Annex 3: Pes de les fundacions sòcies de la CCF al 
conjunt del sector fundacional
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L’anàlisi de les dades mostra que les fundacions sòcies de la CCF disposen, 
aproximadament, d’entre un 55 % i un 77 % dels recursos del sector, fet que 
denota la importància de la trajectòria associativa de les fundacions catalanes.

Així, les fundacions sòcies de la CCF suposen, per exemple, el 77 % del total 
de les vendes de béns i serveis de les fundacions a Catalunya. Segurament 
aquest pes important de les vendes de béns i serveis entre les fundacions 
sòcies té a veure amb la preponderància de les fundacions d’àmbit social a 
la CCF: en el conjunt del sector, les fundacions socials representen un 39 %, 
mentre que a la CCF en són el 44,6 %. També les fundacions sòcies destaquen 
quant a variables tan rellevants com els actius i les inversions, que reflecteixen 
el 67 % i 69 % del total. Finalment, cal destacar el 67 % del treballadors a les 
fundacions sòcies respecte del conjunt d’assalariats del sector, així com el 54,5 
% de les persones beneficiàries i el 46,3 % del total del voluntariat.
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