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

L'ocupació a les fundacions creix un
20% i s’acosta a les 92.000 persones
 El sector genera una activitat econòmica que supera els 5.300
milions, un 21,6% més respecte el 2016 quan s’inicia la sèrie
 Catalunya concentra el 35% dels assalariats de fundacions de
l’Estat
 La CCF demana una millora del marc legal que afavoreixi la
filantropia i el mecenatge
Barcelona, 10 d’octubre de 2022. El sector fundacional genera una activitat econòmica que
supera els 5.000 milions d’euros i ocupa a quasi 92.000 persones a Catalunya. De fet, es
duplica el nombre de persones assalariades en el període 2008-2019, passant de 44.000 a
gairebé 92.000 empleats. Les fundacions catalanes aporten un 1,6% del valor econòmic creat
en el país, superant, en molts casos, a altres subsectors rellevants de l’economia. Els actius
que administren les fundacions assoleixen la important xifra de 9.275 milions d’euros amb un
creixement del 9% respecte del 2016, quan s’inicia la sèrie.
Aquestes són les principals conclusions de la segona edició de l’estudi ‘Fundacions, un sector
econòmic’, presentat avui per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).
Actualment, hi ha més de 2.000 fundacions actives, que es dediquen a la cultura (49%),
seguides de les assistencials, que inclouen l’àmbit social i de la salut (39%), les docents (8%) i
les científiques (4%).
Aquesta segona edició de l’informe s'ha realitzat a partir dels balanços comptables i els
comptes de resultats lliurats per les fundacions davant el Protectorat de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya. Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de
Fundacions ha insistit durant la presentació “que només amb aquest esforç de rigor i
transparència podem explicar quina és la dimensió real de les fundacions i quin és el nostre
pes en la societat a la qual servim”.

Un sector molt resilient
Un dels aspectes més destacables del primer informe i que s’ha confirmat en el segon és la
capacitat del món fundacional per afrontar les crisis. Mentre l'ocupació general baixava
fortament durant els anys de crisi, les fundacions van doblar el nombre de persones
assalariades, tot passant de l'1,3% de l'ocupació del país el 2008 al 2,6% l'any 2019. Aquest
increment, a més de demostrar la resiliència del sector fundacional, ha permès a les
fundacions respondre amb més recursos als reptes i les necessitats socials derivades de la crisis
social i econòmica.
La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. Presidida per
Eugènia Bieto, 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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Comparativa ocupació general vs. ocupació al sector fundacional 2008-2019:
(Resultats expressats en %)(2008=any base)

Catalunya, al capdavant
Un dels aspectes més destacables és l'alt nivell d'ocupació de les fundacions a Catalunya. De
fet, si es comparen les dades respecte d'altres Comunitats Autònomes, Catalunya encapçala el
rànquing amb gairebé 92.000 empleats i pràcticament duplica al segon classificat, Madrid tal
com mostra el gràfic.
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NOTA INFORMATIVA
La CCF demana una millora del marc legal que afavoreixi la filantropia
La presentació d’aquest informe es fa en un moment en què s’està debatent en el Congreso de
los Diputados la modificació de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En aquest sentit,
Eugènia Bieto apunta que “cal evitar que els temps que condicionen la política suposin un fre
a la generositat de les persones. És cabdal adaptar, d’una vegada per totes, un marc legal
que afavoreixi un major desenvolupament de la filantropia a tot l’Estat”.
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