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Font: WHO-MCEE methods and data sources for child causes of death 2000-2015  
(Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/GHE/2016.1)
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CADA 20 SEGONS MOR 1 INFANT  
PER CAUSES QUE ES PODEN EVITAR AMB UNA SIMPLE VACUNA 

Malgrat que el nombre de morts de menors de cinc anys va 
disminuir fins als 5,2 milions el 2019, la xifra més baixa 
registrada, les interrupcions el 2020 dels serveis de salut 
infantil i materna causades per la pandèmia de COVID-19 
estan posant en joc la vida de milions d’infants.

La pneumònia és encara avui la màxima causa de mort 
infecciosa del món entre adults i infants.

Desgraciadament, aquesta pandèmia ha servit per alertar 
sobre els perills de les infeccions respiratòries com la 
pneumònia i sobre la necessitat de poder prevenir-les amb 
vacunes, especialment entre les poblacions més vulnerables.



La Fundació ”la Caixa” va crear el 2008, juntament amb 
Gavi, the Vaccine Alliance, l’Aliança per a la Vacunació 
Infantil amb l’objectiu d’oferir a les empreses espanyoles, 
com a part de la responsabilitat social, l’oportunitat de 
col·laborar amb el projecte de Gavi en la lluita contra la 
mortalitat infantil.

La iniciativa també es va obrir als clients, als empleats del  
Grup CaixaBank i a totes les persones solidàries que 
volen ajudar a salvar la vida dels infants.

A través de l’Àrea Internacional, la Fundació ”la Caixa” 
garanteix que totes les aportacions es destinen 
íntegrament a la vacunació d’infants.

ISGlobal, l’Institut de Salut Global de Barcelona, és 
soci estratègic de l’Aliança i dota de contingut científic i 
acadèmic el projecte.
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MÉS DE 7 MILIONS D’INFANTS 
VACUNATS* DES DEL 2008
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 *Font: Final Report to the ”la Caixa” Foundation  - juliol del 2020.



Gavi, the Vaccine Alliance neix l’any 2000 com un 
partenariat publicoprivat la missió del qual se centra a 
salvar la vida dels infants i protegir la salut de la població 
augmentant l’accés a la vacunació als països més pobres.

Des dels inicis, Gavi ha pogut vacunar 822 milions 
d’infants i ha evitat 14 milions de morts 
prematures.

GAVI, THE VACCINE ALLIANCE
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Les vacunes són una de les eines clau per al 
desenvolupament de les poblacions més desafavorides del 
món: 

• En millorar l’accés a les vacunes noves i infrautilitzades es 
transforma la vida de les persones, s’ajuda a impulsar les 
economies dels països de baixos ingressos i es fa que el 
món sigui més segur per a tothom.

• Són una de les intervencions en salut més rendibles.  
Per cada dòlar que s’inverteix en vacunació 
s’obté un retorn de 48 dòlars.

LA VACUNACIÓ COM A INSTRUMENT 
CONTRA LA MORTALITAT INFANTIL
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COM HI PUC COL·LABORAR?

Les empreses hi poden fer aportacions a través del 
gestor o director de Banca d’Empreses o directament per 
transferència bancària al compte següent:  
ES32 2100 0555 3902 0231 5638.

Les donacions tenen dret a les deduccions fiscals que 
corresponguin segons la llei en vigor.

 PATROCINADOR PLATA
A més de tots els beneficis de la categoria Col·laborador:
• Diploma d’adhesió
• Recepció de newsletters informatives
• Publicació de l’adhesió de l’entitat al web de la Fundació
   ”la Caixa” amb enllaç al web

   PATROCINADOR OR
A més de tots els beneficis de la categoria Plata:
• Possibilitat d’acte de signatura d’adhesió
• Possibilitat de participar en la difusió del projecte
• Possibilitat de participar en un viatge de visita a la seu  
   de Gavi*
• Possibilitat de dur a terme campanyes de donacions  
   per a empleats
• Informe de rendició de comptes amb els resultats de  
   l’aportació

 PATROCINADOR PLATÍ
A més de tots els beneficis de la categoria Or:
• Possibilitat de participar en actes internacionals d’alt nivell  
   organitzats per Gavi, the Vaccine Alliance*

Les empreses patrocinadores interessades a fer difusió de l’Aliança 
en els seus canals de comunicació poden demanar materials 
addicionals per correu electrònic (aevi@fundacionlacaixa.org). 

*El cost associat al viatge l’assumeix el patrocinador.

CATEGORIES

En funció de l’import de les aportacions, s’atorga a les 
empreses la categoria corresponent:

• Col·laborador: a partir de 500 €
• Patrocinador Plata: entre 1.000 i 5.999 €
• Patrocinador Or: entre 6.000 i 29.999 €
• Patrocinador Platí: més de 30.000 €

A més, reben diferents materials i reconeixements segons la
categoria a la qual pertanyen:

 COL·LABORADOR
• Carta d’agraïment signada per la Fundació ”la Caixa”    
   i Gavi
• Segell de l’Aliança que podrà fer servir en totes les  
   comunicacions internes i externes
• Certificat fiscal
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QUÈ N’OBTINC, DE L’APORTACIÓ?

Hi ha diferents avantatges fiscals per a aquestes aportacions.

Els percentatges de deducció que s’esmenten són els 
aplicables segons la Llei estatal 49/2002 per al territori 
comú. Les condicions poden ser diferents en funció de la 
comunitat autònoma on es resideixi.

IRPF: deducció del 35 % de l’import donat (40 %, sempre 
que s’aporti un import igual o superior al dels dos últims 
anys). Els primers 150 € per al conjunt de donatius tenen una 
deducció en l’IRPF del 80 %.

Societats: deducció del 35 % de l’import donat en la quota 
de l’impost sobre societats (40 %, sempre que s’aporti un 
import igual o superior al dels dos últims anys).

QUANTS INFANTS ES VACUNARÀ AMB EL MEU DONATIU?
APORTACIÓ 500 € 1.000 € 6.000 €

INFANTS VACUNATS* 217 infants 433 infants 2.600 infants

*Xifres subjectes a fluctuacions a causa del canvi de divises i el preu de les vacunes. La Fundació ”la Caixa” i la Fundació  
  Bill i Melinda Gates multipliquen x 4 cada donació (fins a 2 M€) i amb això també es multiplica el nombre d’infants vacunats.

ISGlobal emetrà el certificat fiscal corresponent.

ISGlobal té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge segons allò que 
estableix l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les 
entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
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Amb la finalitat de motivar i promoure els ajuts a 
l’Aliança per a la Vacunació Infantil, la Fundació 
”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates 
multipliquen per 4 l’import de les donacions fent 
aportacions paral·leles,* de manera que aconsegueixen 
quadruplicar els esforços contra la mortalitat dels més petits.

Tots els fons es destinen a vacunar infants a 
Moçambic per protegir-los contra la principal causa de 
mortalitat infantil global: la pneumònia.

*Aportacions paral·leles fins a un import màxim de 2 milions d’euros. 

X4
MULTIPLIQUEM

LES DONACIONS
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Per a més informació: 
aevi@fundaciolacaixa.org


