


• TIPOLOGIA 

 

• Cooperatives 

 

• Mutualitats 

 

• Fundacions 

 

• SIMILITUTS I DIFERENCIES 

 

• Llocs de treball pels socis 

 

• Serveis pels socis 

 

• Finalitats d’interès general 

INSTRUMENTS DE 
L’ECONOMIA SOCIAL 



 

• EL dret de fundació està reconegut a la 
Constitució 

 

• Son entitats sense fi de lucre 

 

• El que es dona a una Fundació no pot tornar 
mai al que ho ha donat 

 

• Ni tampoc pot beneficiar-lo personalment o 
particularment 

 

• Els fons aconseguits s’ha de dedicar a fins 
d’interès general, es a dir, a beneficiar la 
societat en general 

• ----------------------------------------------------------- 

• Es molt important la voluntat del Fundador 

• Les administra un Patronat 

• Les vigila un Protectorat de l’Administració 

CARACTERÍSTIQUES DE 
LES FUNDACIONS 



 

• Privades / Públiques i altri 

 

• Patrimonials / de contracte o subvenció 

 

• Segons finalitats 

 

• D’assistència o inclusió social 

• Hospitalàries 

• Escoles 

• Universitats 

• Cultura 

• Medi Ambient 

• Etc, etc 

TIPUS DE FUNDACIONS 



 

• A Catalunya hi ha una gran tradició de 
constitució de Fundacions 

 

 

• Cal recordar que la primera Llei catalana de 
Fundacions es de 1982, mentre que la 
primera de l’Estat es del 2004, només 22 
anys mes tard 

TRADICIÓ DE LES 
FUNDACIONS A 

CATALUNYA 



• Hi havia 2025 fundacions, el 23% de les 
fundacions d’Espanya 

 

• Ocupaven a 78.563 persones, el 40% de 
l’ocupació del sector a tot l’Estat 

 

• Atenent o prestant serveis a 11,9 milions de 
persones, també el 40% del conjunt 
d’Espanya 

 

• Encara que només representaven el 16% del 
Valor Afegit Brut del sector a nivell espanyol, 
concretament 500 milions de euros. 

GRANS TRETS DEL 
SECTOR A CATALUNYA 

EL 2012 



• Nombre de fundacions equivalent al pes de 
l’economia de Catalunya sobre el total 
d’Espanya 

 

• molt dinàmiques amb una gran activitat i 
presencia 

 

• però amb poca dimensió económica 

 

• ---------------------------------------------------- 

 

• Fundacions molt actives molt dedicades, que 
fan grans esforços, però bàsicament petites i 
mitjanes 

 

REFLEXIONS SOBRE LES 
XIFRES 



• Han desaparegut un 12% de les fundacions 
de Catalunya 

 

• Però la ocupació ha augmentat un 20%, de 
65.000 a 79.000 persones 

 

• I, evidentment, els usuaris o beneficiaris del 
serveis de les fundacions se han doblat, 
passant de 6 a 12 milions de persones 

 

• La incidència a la societat, en aquests 
moments d’elevada complexitat, ha pujat 
radicalment, ajudant a suavitzar les 
dificultats sobrevingudes. 

 

LA EVOLUCIÓ ELS 
PRIMERS ANYS DE LA 

CRISI (2008-2012) 



 

• L’allau legislatiu 

 

 

• Les dificultats de finançament 

 

 

• Els problemes de comunicació i imatge 

LES PREOCUPACIONS 
DEL SECTOR 



 

• A NIVELL CATALÀ 

 

• Projecte de Llei del Protectorat 

• Proposició de Llei de Transparència, accés 
a la informació i bon govern 

 

• A NIVELL DE L’ ESTAT 

 

• Reglamento de la Ley de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (maig) 

• Anteproyecto de Reforma Tributaria (juny) 

• Anteproyecto de Ley de Fundaciones 
(agost) 

L’ALLAU LEGISLATIU 



• Els rendiments dels patrimonis son més 
reduïts per la situació económica 

 

• Les possibilitats de les Administracions de 
contractar o subvencionar les activitats 
social de les Fundacions cada vegada son 
mes baixes 

 

• Al no avançar una Llei del Mecenatge en 
termes normals de tall europeu, tampoc 
s’estimula a la iniciativa privada a participar 
en activitats de suport social 

 

• Però la crisi fa que la demanda d’ajut de la 
societat creixi de forma imparable 

 

• Davant d’això, l’esforç, la bona voluntat i la 
dedicació de les Fundacions pot lluitar de 
forma important, però no fer miracles.  

LES DIFICULTATS DE 
FINANÇAMENT 



• L’allau legislatiu, posa més controls, més 
regulacions, més transparència, mes feina, i 
potser mes burocràcia 

 

• Quan les dificultats econòmiques porten a 
reduir mitjans i a tindre que millorar 
l’eficàcia del funcionament i a tindre que 
triar amb cura a que es dediquen els fons 

 

• Però en una situació de mes necessitat de la 
societat, i per tant de mes demanda de 
serveis i aportacions 

 

 

• Un bon repte  

EPÍLEG 



 

• COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS 

 

 

• www.ccfundacions.cat 

 

• info@ccfundacions.cat 

GRÀCIES 


