


• Entitat sense finalitat de lucre 
• Que administra uns bens per assolir uns objectius 
• Uns objectius que fixa la voluntat del fundador 
• Pero que no poden beneficiar al fundador 
• Han de ser fins d’interès general en benefici de la 

societat 
 

• L’òrgan de govern d’una fundació es el Patronat, 
que vigila que es compleixi la voluntat del 
fundador i que es facin bé les coses 

• La Generalitat de Catalunya té el Protectorat de 
les fundacions de Catalunya, regulant-les i 
supervisant la tasca dels Patronats 
 

• En cas de liquidació, els bens d’una fundació van a 
una altre d’objectius similars o a l’Administració 
Pública 

• Els bens o diners no tornen mai al fundador 

QUE ES UNA 
FUNDACIÓ ?  

 
 

principals 
característiques  



• PRIMER SECTOR 
 
• Administracions públiques 

 
• SEGON SECTOR 

 
• Empreses 

 
• TERCER SECTOR 

 
• Cooperatives 
• Mutualitats 
• ONG’s – ONL’s 
• Associacions 
• Fundacions 
 

LES FUNDACIONS   
 

I ALTRES  
 

ORGANITZACIONS 
 

 JURÍDIQUES 



• NIVELL DE CONCIÈNCIA FILANTRÒPICA     
(Fundació Britànica Charities Aid) 
• Primer USA 
• Entre els 10 primers: UK i Irlanda 
• España es el número 62 de 100 països 

 
• FILANTROPIA PRIVADA 
• % del PIB: 
•  USA 2%, Espanya 0,1% 

• % del pressupost de l’Estat per assumptes 
socials: 
•  USA 10%, Espanya 0,55% 
 

• DONANTS A ESPANYA 
• realment fan una donació 1 de cada 7 ciutadans 

que fan declaració d’IRPF, equivalent a un 7% de 
la població 

 

EL  
 

MECENATGE 
 

 I  
 

LA  
 

FILANTROPIA 



• Amb llei pròpia de fundacions: [10] Andalucía, 
Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunidad 
Valenciana, Galícia, La Rioja, Madrid, Navarra, País 
Vasco . 

• Sense llei pròpia de fundacions: [7] Aragón, 
Asturias, Balears, Cantàbria, Castilla La Mancha, 
Extremadura, Múrcia 

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

 
• Amb Associació Autonòmica: [5]Andalucía, 

Catalunya, Extremadura, Navarra, País Vasco 
 

• Amb Consell Autonòmic de l’AEF: [8] Aragón,  
Asturias, Balears, Canarias, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Múrcia 
 

• Sense res: [5] Cantàbria, Castilla La Mancha 
Galícia, La Rioja, Madrid 

 

LA  
 

SITUACIÓ  
 

AUTONÓMICA  
 

DE LES  
 

FUNDACIONS  
 

A ESPANYA 



• En el cas de Catalunya, un pais sense estat, hi ha 
una gran tradició de fundacions 
 

• Primer van ser les fundacions patrimonials des de 
el segle XII, amb imaginatius sistemes de 
finançament 

• Desprès han anat apareixen les fundacions 
prestadores de serveis 
 

• La situació actual ve de la transició democràtica: 
• 1978. Constitució espanyola, article 34: 
• “Se reconoce el derecho de fundación para 

fines de interés general, con arreglo a la ley” 
• 1979. Estatut d’Autonomia de Catalunya 
• 1982. Primera llei de fundacions a Catalunya 
• 1994. Primera llei de fundacions a Espanya 
• 2001. Nova llei de Fundacions catalana 

LES FUNDACIONS 
VENEN DE LLUNY 

 
 

arrels històriques 



• MARC JURIDIC CATALÀ: 
 

• 2008. Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya 
• 2008. Decret Pla de comptabilitat fundacions 
• 2012. Modificació llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya 
• 2014. Llei de Transparència catalana 
• 2014. Llei de Protectorat de les fundacions 

 
 

• MARC JURIDIC ESPANYOL 
 

• 2002. Ley de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo 

• 2002. Nova llei de Fundacions espanyola 
• 2013. Llei de Transparència espanyola 
• 2014. Modificacions fiscals mecenatge 

MARC 
 

 JURÍDIC  
 

VIGENT  
 

(2016) 



• Fundacions actives (2013) 
• 1.880 fundacions 
 

• Tipus de fundador 
• privat (76%) 
• públic (7%) 
• coŀlaboració public-privat (15%) 
 

• Tipus de fundador 
• persona física (44%) 
• persona jurídica (48%) 
• mixt (8%) 

 
• Catalunya vs. Espanya (2012) 
• Població (16%) 
• Nombre de fundacions (23%) 
• Ocupació a fundacions (40%) 
• Beneficiaris de activitats de fundacions (40%) 

LES  
 

FUNDACIONS 
 

 A 
 

CATALUNYA  
 
 

estadístiques 



• SEGONS LA LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA I EL 
PROTECTORAT QUE VETLLA PER LES SEVES 
ACTUACION, A CATALUNYA HI HA FUNDACIONS: 
 
 
• de dret català  

 
• de dret espanyol 

 
• de dret canònic 

LES  
 

FUNDACIONS 
 

 A 
 

CATALUNYA  
 
 

protectorats 



• Constituïda per les pròpies fundacions en el 1983 
(33 anys) 
 

• Finalitats: 
• Representació del sector 
• Networking entre fundacions 
• Serveis : assessorament, formació i altri 
 

• Més de 500 socis de tots els sectors 
 

• Única institució de segon nivell del sector 
fundacional de Catalunya 
 

LA  
 

COORDINADORA 
 

 CATALANA  
 

DE  
 

FUNDACIONS 



• SOCIALS 
• Fundació Banc dels Aliments 
• Fundació Marianao 

• HOSPITALS 
• Fundació Hospital de Sant Celoni 
• Fundació Sociosanitària de Manresa 

• RECERCA 
• Fundació Institut de Ciències Fotòniques 
• Fundació La Marató de TV3 

• UNIVERSITATS 
• Universitat Ramon Llull Fundació 
• Fundació Universitària Balmes 

• ENSENYAMENT 
• Fundació Institució Cultural del CIC 
• Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

• MUSEUS 
• Fundació Joan Miró 
• Fundació Antoni Tàpies 

EXEMPLES  
DE  

FUNDACIONS  
MEMBRES  

DE LA  
COORDINADORA 



• ESTATUTS 
• Denominació.- Incloent la paraula Fundació 
• Domicili.- Ha de estar a Catalunya 
• Durada.- Indefinida o per un temps definit 
• Dotació inicial.- 30.000 euros 
• al comptat o 25% i resta en 5 anys 
• en diners o bens (amb valoració de perit) 

• Finalitats fundacionals 
• activitats i àmbit territorial principal 

• Regles bàsiques 
• de aplicació dels recursos a les finalitats 
• de determinació de les persones beneficiaries 

• Patronat 
• designació i regles de substitució i funcionament 

• En cas de dissolució, destí dels bens 
 

• PLA D’ACTUACIÓ DELS DOS PRIMERS ANYS 
 

• INSCRIPCIÓ 
• En el Registre del Protectorat 

CONSTITUCIÓ 
 

 D’UNA  
 

FUNDACIÓ 



• Es l’òrgan de govern i administració de la Fundació 
 

• Els patrons: 
 
• Poden ser reelegibles indefinidament 
 
• Son càrrecs gratuïts 
 
• Responen del danys que amb els seus actes 

causin a la Fundació o a terceres persones 
 

• Poden anomenar un director no patró, amb la 
retribució que pertoqui 

 

PATRONAT 



• S’han de destinar als fins fundacionals el 70% dels 
ingressos anyals obtinguts, en un màxim de 4 anys 

• Sinó s’utilitzen passen a incrementar els fons 
propis i no se'n pot disposar lliurement 
 

• Una fundació pot constituir societats filials,  però 
han de ser societats sense responsabilitats 
personals pels deutes socials 
 

• Es obligatòria auditoria externa si durant dos anys 
consecutius, concorren al menys dos de les 
següents circumstancies: 
• Actiu superior a 6 milions d’euros 
• Ingressos ordinaris de mes de 3 milions d’euros 
• Nombre mitjà de treballadors més de 50 
• Al menys 40% dels ingressos provinents 

d’Administracions Públiques 
• Al menys 60.000 euros ingressos provinents 

d’Administracions Publiques 

REGLES  
 

DE  
 

FUNCIONAMENT 



• Mecanisme especial de la reforma del 2012 per 
simplificar les tramitacions 
 

• Format totalment definit 
 

• Aplicable a: 
 

• Conflicte d’interessos i autocontractació 
• Relacions laborals o professionals amb patrons 
• Actes de disposició de bens 
 

DECLARACIONS 
 

 RESPONSABLES 



• La transparència ha tenir un abast suficient per a 
permetre ... d'accedir a informació rellevant, 
actualitzada i veraç sobre l'entitat. ... fàcilment 
localitzable en el web de l’entitat i en altres mitjans 
accessibles al públic. 

• El nivell de subjecció de les fundacions  ... als 
instruments de transparència ... s’ha de fixar per mitjà 
d'una ordre del conseller ... en funció de la dimensió 
de les entitats i de l’origen de les fonts de 
finançament. 

•  ... cal tenir en compte la tipologia d’entitats que 
estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions ..., 
cal tenir també en compte, els casos en què les 
entitats estan legalment obligades a fer auditar llurs 
comptes. 

•  ... cal tenir en compte els casos en què almenys el 
40% dels ingressos de les entitats provenen de les 
administracions públiques ..., i també si han rebut 
ingressos ... de qualsevol administració pública per un 
valor superior a 60.000 euros [al any]. Cal tenir també 
en compte, ..., els casos en què les entitats estan 
subjectes al control financer de la Intervenció General 
de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 

TRANSPARÈNCIA 
 
 

abast  
 

de la 
 

transparència 



• Informació rellevant: Les dades sobre la missió de 
l’entitat, l’estructura directiva i de govern i els 
resultats de les activitats acomplertes 
 

• Pot formar part de la informació rellevant : 
• Els fins de les entitats i llurs activitats. 
• Les principals línies estratègiques d’actuació. 
• Els estatuts, la composició dels òrgans de govern i 

de l’equip directiu, i l’estructura organitzativa. 
• El web i les adreces de correu postal i electrònic a 

les quals es pot adreçar el públic en general. 
• El programa i la memòria anual d’activitats. 
• El col·lectiu de beneficiaris atesos. 
• Els estats financers, les auditories, si escauen, i la 

memòria econòmica. 
• El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió. 
• El balanç social. 
• L’informe de govern corporatiu. 
• L’informe anual del codi de conducta. 
• Els concursos, els contractes i les licitacions. 
• Les altres qüestions que estableixin les lleis. 

TRANSPARÈNCIA 
 
 

Informació  
rellevant 



• Reglament anti blanqueig de capitals : controls a 
partir de 100 euros 
 
 

• El Codi Penal de 2010 incorpora la responsabilitat 
de les persones jurídiques 
 
 

• El Codi Penal de 2015 no exigeix obligatòriament 
un sistema de Corporate Compliance, però es un 
atenuant, o es beneficiós si està implantat en cas 
de comissió de determinats delictes, per exemple: 
corrupció entre particulars, blanqueig de capitals, 
etc 

BLANQUEIG 
CAPITALS 

 
CODI  

PENAL  
 

CORPORATE  
COMPLIANCE 



• Per aconseguir els beneficis fiscals assignats a les 
fundacions s’han de complir una sèrie de requisits 
i acollir-se a les disposicions de la: 
 
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines de lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo 

FISCALITAT 
 
 

introducció 



• Rendes exemptes del Impost de Societats: 
 
 
• donatius i donacions 
• quotes de coŀlaboradors i benefactors 
• subvencions 
• provinents de patrimoni mobiliari 
• provinents de patrimoni immobiliari 
• provinents de adquisicions o transmissions 
• obtingudes d’explotacions econòmiques 

exemptes 

FISCALITAT 
 
 

de las   
activitats  

de la   
Fundació 



• servicios de promoción y gestión de la acción social 
• servicios de hospitalización o asistencia sanitaria 
• investigación científica y desarrollo tecnológico. 
• bienes declarados de interés cultural, así como 

museos, bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias establecidas en dicha normativa, en 
particular respecto de los deberes de visita y 
exposición pública de dichos bienes. 

• organización de representaciones musicales, 
coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses. 

• parques y otros espacios naturales protegidos de 
características similares. 

• enseñanza y de formación profesional 
• organización de exposiciones, conferencias, coloquios, 

cursos o seminarios. 
• elaboración, edición, publicación y venta de libros, 

revistas, folletos, material audiovisual y material 
multimedia. 

• prestación de servicios de carácter deportivo a 
personas físicas que practiquen el deporte o la 
educación física 

FISCALITAT 
 
 

explotacions  
econòmiques 

exemptes 



• Tipus impost de societat de les activitats 
econòmiques exemptes: 0% 

• Tipus impost de societats de les activitats 
economiques no exemptes: 10% 
 

• Exempció de l’Impost de Bens Immobles 
 

• Exempció de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 

• Exempció de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana 
 

• Exempció de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 

• Problemàtica de la recuperació del IVA 
 

FISCALITAT 
 
 

tipus i exempcions 
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MECENATGE – ESPAÑA reforma 2014 

PERSONES FISIQUES (IRPF) Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents 

Primers 150 € - 50% 75% 

Excés 25% 27,50% 30% 

Donacions plurianuals (a la mateixa 
entitat durant com a mínim 3 anys) 
> 150 € 

- 32,50% 35% 

Límit deducció base liquidable 10% 10% 10% 

PERSONES JURÍDIQUES (IS) Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i següents 

Donacions en general 35% 35% 35% 

Donacions plurianuals (a la mateixa 
entitat durant com a mínim 3 anys) 

- 37,50% 40% 

Límit deducció base liquidable 10% 10% 10% 
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MECENATGE – Comparació Espanya vs França 

PERSONES FÍSIQUES Deducció Espanya Deducció França Espanya vs França 

Donació 1.000 euros  37 % 66 % 56 % 

PERSONES JURÍDIQUES Deducció Espanya Deducció França Espanya vs França 

Donació 10.000 EUROS 35 % 60 % 58 % 

França: IRPF (66% deducció, amb límit 20% base imposable) i IS (60% deducció, amb límit 5% de la xifra de 
negocis) 
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MECENATGE – ESPAÑA altres formules 

PERSONES FISIQUES  (només 
empresaris o professionals) 

Benefici fiscal 

Conveni de coŀlaboració 
(aportació econòmica a canvi de 
difusió del coŀlaborador) 

•  Deducció del 100% de la aportació com a despesa deduïble 
•  No subjecte a IVA 
•  Sense límit de deducció 

Contracte patrocini publicitari •  Deducció del 100% de la aportació com a despesa deduïble 
•  Subjecte a IVA 
•  Sense límit de deducció 

PERSONES JURÍDIQUES Benefici fiscal 

Conveni de coŀlaboració 
(aportació econòmica a canvi de 
difusió del coŀlaborador) 

•  Deducció del 100% de la aportació com a despesa deduïble 
•  No subjecte a IVA 
•  Sense límit de deducció 

Contracte patrocini publicitari •  Deducció del 100% de la aportació com a despesa deduïble 
•  Subjecte a IVA 
•  Sense límit de deducció 



• La reducció dels tipus d’interès ha afectat als 
endowments 
 
 

• La crisi econòmica i social ha aportat dificultats 
 
 

• La imatge de les fundacions 
 
 

• L’enduriment dels controls 

PROBLEMES  
 

DEL  
 

SECTOR  
 

FUNDACIONAL 



 
• EL CANVI SOCIOLÒGIC 

 
• LA FIXACIÓ PER LA TRANSPARENCIA 

 
• L’OBSESSIÓ PER L’EMPODERAMENT 

 
• LA SOCIETAT LIQUIDA (Zygmunt Bauman) 

 
• EL RADICALISME DE LES FORMES ES ADOLESCENT 

 
• LA INDUSTRIA 4.0 

 
• LA CORRUPCIÓ 

 
• PUBLIC VS. PRIVAT 

 

ALGUNES  
 

REFLEXIONS 
 

SOBRE  
 

LA 
 

 SOCIETAT 



• EL PAS DE l’ESTAT DEL BENESTAR A LA SOCIETAT 
DEL BENESTAR 
 
 

• L’ORGANITZACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL 
 
 

• EL PAPER DE LES FUNDACIONS 
 

L A 
 

 APORTACIÓ 
  

FUTURA 
 

 DE LES 
 

 FUNDACIONS 



 
• LES FUNDACIONS SON EL MILLOR 
• Les fundacions poden i deuen conduir el 

progrés social. Tenen el potencial de fer un ús 
més eficient dels recursos escassos que els 
donants individuals o el govern 

• lliures de pressions polítiques, les fundacions 
poden explorar noves solucions als problemes 
socials amb una independència que el govern 
mai no pot tenir ...  

• I en comparació amb els donants individuals, 
les fundacions tenen l'escala, l'horitzó de 
temps, i la gestió professional per crear 
beneficis per a la societat de manera més 
eficient 
 

• CREAR VALOR 
• Una fundació crea valor quan aconsegueix un 

benefici social equivalent, amb un menor 
nombre de dòlars o crea un major benefici 
social amb costos comparables  

LES  
APORTACIONS  

DE 
 MICHAEL  
PORTER  

 
 

 “Philanthropy’s 
New Agenda: 

Creating Value” 



 
• MENYS IMPOSTOS 

 
 

• MILLOR IMATGE 
 
 

• SORTIR DE LA DISCUSSIÓ PUBLIC Ó PRIVAT 
 
 

• MES FACILITATS PER SUBVENCIONS O 
CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS 
 
 

LES  
 

AVANTATGES  
 

DE FER 
 

 UNA  
 

FUNDACIÓ 



• COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS 
 
• http://www.ccfundacions.cat/ 
 

• GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE 
JUSTICIA 

 
• http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_enti

tats_juridiques/fundacions/ 
 

• EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 
 
• http://www.efc.be/ 

WEBS  
 

DE  
 

 SUPORT 
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GRÀCIES 

pfabregas@ccfundacions.cat 
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