QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

Principals
característiques

•
•
•
•
•

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
• Una fundació no té amo, és la societat.

• Les fundacions provenen de molt antic, apareixent quan
algú aportava un patrimoni perquè amb les seves rendes
es pogués realitzar un servei necessari a la comunitat,
per exemple: un hospital, una universitat, etc.

QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

• En l'últim quart del segle XX amb la transició
democràtica, és quan es configura la situació actual, atès
que la Constitució Espanyola de 1978, explicita en el seu
article 34: “Se reconoce el derecho de fundación para
fine de interés general, con arreglo a la ley".
• En l'època moderna, és quan comencen a aparèixer les
fundacions prestadores de serveis, i també les
receptores de subvencions.

Arrels històriques

• A Catalunya, país sense estat, en que la societat civil s’ha
tingut que organitzar, hi ha una gran tradició de
fundacions. Encara hi ha algunes fundades en l'Edat
Mitjana, com l’Hospital de Sant Celoni (S.XII), o
l’Hospital de la Santa Creu (S.XV).

QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

Les fundacions i
altres
organitzacions
jurídiques

• ASSOCIACIONS
• Constituïdes, en principi, per fer coses bones pels
socis. Si fan coses bones per a la societat reconegudes
per l'Administració són Associacions d'Utilitat Pública
• COOPERATIVES
• Constituïdes, en principi, per donar ocupació als socis
cooperatius, amb regles democràtiques de decisió
• MUTUALITATS
• Constituïdes, en principi, per donar serveis als socis
mutualistes
• ONG’s – ONL’s
• Jurídicament no està definit que son. Es un terme
encunyat per la ONU pel tema de a cooperació
internacional. Hi ha una utilització molt important del
acrònim ONG per coses molt diferents. Normalment
son associacions o fundacions.
• FUNDACIONS
• Entitats sense afany de lucre, que no poden beneficiar
als seus fundadors, i que no poden tornar mai els
diners aportats, ni es pot cobrar per estar als òrgans
de govern.

QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

L’Economia Social
i el Tercer Sector

• ECONOMIA SOCIAL (èmfasi en la democràcia de
les decisions internes)
• Associació de persones
• Ajuda mútua
• Activitat econòmica
• TERCER SECTOR (èmfasi en no buscar el lucre)
• Orientació al bé públic
• Restricció legal per distribuir beneficis
• No és només tercer sector social
• [Font.- Llibre Blanc de l’Economia Social a Catalunya (2001)]

• ALTRES MODELS MÉS RECENTS
• Economia col·laborativa
• Economia circular
• etc.

FUNDACIONES
España 2012 [AEF]
Andalucía

V.A.B.
(mill.euros)
3

374

Fundaciones
(nº)
3

785

Beneficiarios
(millones)

Empleo
(miles)
3

14,5

3

2,2

Aragón

111

361

5,2

0,8

Asturias

85

182

4,3

0,6

487

169

33,5

0,5

Canarias

130

199

4,5

0,7

Cantabria

62

191

2,9

0,4

Castilla y León

165

392

9,4

1,4

Castilla-La Mancha

120

264

3,2

0,5

Baleares

Cataluña

2

1

505 (15%)

2

2

2.025 (23%) 1

78,6 (35%)

1

11,9 (40%)

Com. Valenciana

272

623

9,0

1,4

Extremadura

72

155

1,1

0,2

Galicia

168

461

8,5

1,3

Madrid

2

487

1

2.075

2

33,5

2

5,1

Murcia

97

155

2,7

0,4

Navarra

75

201

3,5

0,5

Pais Vasco

163

442

10,9

1,6

Rioja

51

55

1,2

0,2

3.424

8.735

226,3

29,7

TOTAL 09/08/2017
CCAA
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DADES
BÀSIQUES

Perfil

• El 90% de les fundacions espanyoles tenen un
pressupost inferior als 3 milions d'euros
• Les principals activitats estan a Cultura (40%) i
Educació (21%), a Catalunya hi ha més gruix de
serveis socials i hospitalaris.
• El 85% són d'iniciativa privada i el 15%
d'iniciativa pública. A Catalunya: 76% privat, 7%
públic i 15% públic/privat
• Els ingressos provenen a Espanya de:
• Donacions i Subvencions (55%),
• Serveis (35%),
• i Rendiments del patrimoni (10%)
• I a Catalunya:
• Donacions (13%) i Subvencions (19%)
• Venda de bens i prestació de serveis (63%)
• Altri (5%)
• A Catalunya el fundador ha estat una persona
física (44%), jurídica (48%), i mixt (8%)

NOVES FUNDACIONS REGISTRADES ANUALMENT A CATALUNYA
(Protectorat de la Generalitat de Catalunya – 1980/2016)

180
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100
80
60
40
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0
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• AP0RTACIÓ AL PIB DE 505 M€
• 0,24% de Catalunya
DADES
BÀSIQUES

• Aportació al PIB del sector de producció i
distribució de gas (476 M€)
• Aportació al PIB de la indústria tèxtil (944 M€)
• APORTACIÓ 65.461 LLOCS DE TREBALL
• 2,18% de la ocupació de Catalunya

IMPORTANCIA
DE LES FUNDACIONS
PER L’ECONOMIA
CATALANA

• Sector agricultura (52.400 ocupats)
• Indústria productes alimentaris (64.420
ocupats)
• Sector de la fabricació de productes
farmacèutics (20.156 ocupats)
• Sector Cooperatives (42.203 ocupats)
• [AEF i Informe PWC/GENCAT 2015.10.15]

DADES
BÀSIQUES

Exemples de
fundacions
membres de la
Coordinadora
Catalana de
Fundacions

• SOCIALS
• Fundació Banc dels Aliments
• Fundació SER.GI
• Fundació Amics de la Gent Gran
• HOSPITALS
• Fundació Hospital de Sant Celoni
• Fundació Sociosanitària de Manresa
• Sant Pere Claver Fundació Sanitària
•
•
•
•

RECERCA
Fundació Institut de Ciències Fotòniques
Fundació La Marató de TV3
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

•
•
•
•

UNIVERSITATS
Universitat Ramon Llull Fundació
Fundació Universitària Balmes
Fundació ESADE

DADES
BÀSIQUES

Exemples de
fundacions
membres de la
Coordinadora
Catalana de
Fundacions

• ENSENYAMENT
• Fundació Institució Cultural del CIC
• Fundació Escola Cristiana de Catalunya
• Fundacio BCN Formació Professional
• Fundació El Llindar
• CULTURA
• Fundació Joan Miró
• Fundació Antoni Tàpies
• Fundació Gran Teatre del Liceu
• Fundació Carulla
• EMPRESES
• Fundació Bancària La Caixa
• Fundació Gas Natural Fenosa
• Fundació Abertis
• Fundació AGBAR

DADES
BÀSIQUES

Exemples de
fundacions
membres de la
Coordinadora
Catalana de
Fundacions

• ESPORTIVES
• Fundació Balonmano Granollers
• Fundació Barcelona Olímpica
• Fundació Futbol Club Barcelona

• TUTELA JURÍDICA
• Fundació Germà Tomàs Canet
• SOM – Fundació Tutelar Aspanias
• Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella

DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA
(Directori CCF 2015)
60%

52%

50%

Barcelonès 52%

40%

Territori

30%

48%

20%
10%
0%

09/08/2017

13%

9%
4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

4%
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• MARC JURÍDIC DE CATALUNYA

MARC
JURÍDIC

• 1982. Primera Llei de Fundacions
• 2001. Nova Llei de Fundacions
• 2008.Libro tercer del Codi Civil de Catalunya, modificat
en 2012
• 2014. Llei de Transparència
• 2014. Llei del Protectorat de Fundacions

• MARC JURÍDIC ESPANYOL

Disposicions
bàsiques

• 1994. Primera Llei de fundacions i d'incentius fiscals a
la participació privada en activitats d'interès general
• 2002. Nova Llei de Fundacions
• 2002. Llei de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
• 2013. Llei de Transparència
• 2014. Modificacions fiscals mecenatge

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

Més lleis

• 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 és un
atenuant, o és beneficiós si està implantat en cas
de comissió de determinats delictes, com ara:
corrupció entre particulars, blanqueig de capitals,
etc.

MARC
JURÍDIC

Constitució
d’una
Fundació
amb dret català

• ESTATUTS I DOTACIÓ ECONÒMICA
• 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 (la voluntat del fundador)
• 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 (Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya)

• Per aconseguir els beneficis fiscals assignats a les
fundacions s’ha de complir la: Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo
LA FISCALITAT
I EL MECENATGE

Bases legals

• QUE ESTABLEIX ELS SEGÜENTS REQUISITS:
• Que persegueixin finalitats d’interès general
• Que destinin a aquestes finalitats com a mínim el
70% dels ingressos
• Que la activitat realitzada no siguin explotacions
econòmiques alienes a la seva finalitat estatutària
• Que no beneficiïn als fundadors o similars amb
parentiu fins quart grau
• Que els càrrecs de Patró i similars siguin gratuïts
• Que en liquidació els bens vagin a entitats similars
o a l’Administració Pública
• Que estiguin inscrites, portin correctament la
comptabilitat, rendeixin comptes, i presentin una
memòria económica de la activitat realitzada

• Cal distingir entre dos nivells parlant de fiscalitat:
LA FISCALITAT
I EL MECENATGE

Precisions
prèvies

• L’aplicada als donants, quan fan la donació.Que pot ser, més o menys, generosa i a la que
anomenarem Mecenatge, pel nom de la llei
espanyola

• L’aplicada a les fundacions en el seu
funcionament.- Que bàsicament estableix que si
no es tenen beneficis no es paga impost de
societats, més algunes avantatges en l’IBI, l’IAE i
les plusvàlues municipals, i uns seriosos
inconvenients en el IVA

MECENATGE – ESPAÑA reforma 2014
PERSONES FISIQUES (IRPF)

Exercici 2014

Exercici 2015

Exercici 2016 i següents

-

50%

75%

25%

27,50%

30%

-

32,50%

35%

10%

10%

10%

Exercici 2014

Exercici 2015

Exercici 2016 i següents

35%

35%

35%

-

37,50%

40%

Límit deducció base liquidable

10%

10%

10%

Tipus general impost de societats

30%

28%

25%

Primers 150 €
Excés
Donacions plurianuals (a la mateixa
entitat durant com a mínim 3 anys)
> 150 €
Límit deducció base liquidable

PERSONES JURÍDIQUES (IS)
Donacions en general
Donacions plurianuals (a la mateixa
entitat durant com a mínim 3 anys)

09/08/2017
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LA FISCALITAT
I EL MECENATGE

• Impost Societats
• Rendes exemptes de l'Impost de Societats
(donatius i rendes patrimoni)
• Activitats econòmiques exemptes (IS 0%)
• Activitats econòmiques no exemptes (IS 10%).
Límit 40% ingressos totals.
• IBI (exempció)
• IAE (exempció)

Rendes, tipus i
exempcions

• Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (exempció)
• ITP i AJD (exempció)
• IVA (problemàtica de la recuperació i de les
inspeccions)

SITUACIÓ
AUTONÒMICA

Legislació pròpia

• LLEIS PRÒPIES DE FUNDACIONS
• Llei de l'Estat Central, s'aplica on no hi ha
legislació autonòmica
• Amb llei pròpia: [10 CA] Andalusia, Canàries,
Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat
Valenciana, Galícia, La Rioja, Madrid,
Navarra, País Basc.
• Sense llei pròpia: [7 CCAA] Aragó, Astúries,
Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa,
Extremadura, Múrcia
• També operen a Espanya fundacions de dret
canònic i registrades en altres estats.
• ALTRES CASOS
• Amb Consell Autonòmic de l'AEF: [8 CA]
Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castella i
Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura,
Múrcia
• Sense res: [5 CCAA] Cantàbria, Castella-la
Manxa Galícia, La Rioja, Madrid

SITUACIÓ
AUTONÒMICA

• Coordinadora Catalana de Fundacions
• 1983, Barcelona. Creada per un Grup Promotor el
1978 prenent la seva forma jurídica actual a 1983.
525 socis (dic.2016)
• Asociación Española de Fundaciones
• 2003, Madrid. Creada per la fusió del Centro de
Fundaciones (1978) i la Confederación Española de
Fundaciones (1995). 983 socis (dic.2015)
• Asociación de Fundaciones Andaluzas
• 2003, Sevilla. 262 socis (may.2016)

Associacions de
Fundacions
a Espanya

• Confederación Vasca de Fundaciones - FUNKO
• 2003, Vitòria-Gasteiz
• Asociación Extremeña de Fundaciones
• 2010, Càceres
• Asociación de Fundaciones de Navarra
• 2012, Cordovilla (Navarra)

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

La
Coordinadora
Catalana de
Fundacions

• FINALITATS
• Representació del sector davant de: la
Administració Pública, altres institucions i els
mitjans de comunicació
• Facilitar la relació entre les fundacions del país:
comissions, networking, trobades, etc.
• Serveis a les fundacions: assessorament,
formació, serveis de suport, i altri
• Assessorament als que volen constituir
fundacions
• Més de 500 socis de tots els sectors, amb
tendència creixent
• Única institució de segon nivell del sector
fundacional de Catalunya

SITUACIÓ
AUTONÒMICA

• 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

Protectorats
a
Catalunya

• LA COORDINADORA AGRUPA LES FUNDACIONS
QUE FAN FEINA A CATALUNYA, SIGUI QUINA SIGUI
LA LLEI DE REFERÈNCIA I PER TANT EL
PROTECTORAT D’ADSCRIPCIÓ

ESPANYA - PRINCIPALS ASSOCIACIONS
(Evolució socis, 2013=100)
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LA NECESSITAT DE
REINVENTAR-SE

• La crisi econòmica i social ha introduït dificultats:
reducció del finançament, tant públic, com privat. I,
d'altra banda, augment espectacular de la demanda de
serveis per la societat
• La dràstica reducció dels tipus d'interès ha afectat
negativament els rendiments de les fundacions
patrimonials
• La imatge de les fundacions en els mitjans de
comunicació, no sempre ha estat positiva

Principals
problemes

(I)

• L'enduriment dels controls de les fundacions, amb un
allau legislatiu, major en unes zones que en altres, difícil
d'administrar principalment per les fundacions de petita
dimensió, incloent disposicions en certs casos
contradictòries o amb nivells d'indefinició.
• L'estretor de les lleis de mecenatge espanyoles en
qualsevol comparança internacional

LA NECESSITAT DE
REINVENTAR-SE

Principals
problemes
(II)

• Les Fundacions Públiques amb les noves regulacions de
transparència i les normes comptables europees sobre
com es computa el dèficit estan patint un procés
d'identificació amb l'Estat que pot posar en qüestió la
seva utilitat.
• Les fundacions es van crear per donar a partir d'un
patrimoni i el seu rendiment, i ara s'han de dedicar a
demanar, a buscar fons amb què poder desenvolupar la
seva activitat.
• L'Administració en certs moments ha dubtat que una
fundació pugui realitzar la seva activitat indirectament, a
través de tercers, requerint una activitat operativa que
moltes fundacions no poden desenvolupar.
• Tot s'orienta, de manera reduccionista, al tema social, a
l'ajuda social, però moltes fundacions realitzen activitats
bones per a la societat en terrenys de cultura, educació
o investigació. Altres institucions poden ser una
competència important per l'activitat de les fundacions.

LA NECESSITAT DE
REINVENTAR-SE

• El gran desenvolupament de la Responsabilitat Social de
l'Empresa (RSE), s'està començant a orientar no a la
filantropia, sinó al desenvolupament de conceptes
d'activitat responsable i sostenible internament,
inserides en el propi procés empresarial
• "Avui la responsabilitat d'una empresa es mesura per les
accions en el seu propi negoci abans que per el seu
altruisme"

Principals
problemes
(III)

• "La RSC avui ha d'estar molt implicada en totes i
cadascuna de les actuacions de l'empresa, des del seu
govern fins a la gestió del risc ... El repte és com íntegres
i com gestiones el compromís social"
• [LV 2016.10.30, “Sí, la ética crea valor en la empresa”]

• El canvi és una constant, deia Heràclit (500 aC):
• "L'única cosa permanent és el canvi"

LA NECESSITAT DE
REINVENTAR-SE

El canvi
imprescindible

• I requereix preparació i tensió positiva, no avançar, és
retrocedir. A Alícia a través del mirall, Lewis Carrol, fa
que la reina li expliqui a Alicia les regles del seu país,
dient:
• "El que és aquí, com veus, cal córrer tot el que un
pugui per romandre en el mateix lloc"
• "Si es vol arribar a una altra banda cal córrer almenys
dues vegades més ràpid"
• Però pot ser creatiu i il·lusionant, indicava Bernard
Shaw:
• "El teu veus coses i dius: ¿per què? I jo son coses que
mai han existit i pregunto: per què no? "
• Potser és l'hora d'abandonar les zones de confort, i
innovar per competir

EL
CANVI
SOCIAL

Les raons
de tot plegat

• La greu crisi econòmica viscuda aquests últims
anys, barrejada amb la intensa corrupció aflorada,
i l’augment de les diferencies en la distribució de
la renda, han accelerat el permanent canvi
sociològic, amb la aparició de nous partits polítics
de tall populista:
• de dretes al nord d’Europa (èmfasi amb la
immigració)
• d’esquerres al sud (èmfasi amb la inclusió social)
• El tema de la bona gestió de la cosa pública ja ve
de lluny, en Ciceró, deia l’any 55 aC:
• “Les finances públiques tenen que ser sanes, el
pressupost té que estar equilibrat, la deute
pública ha de ser reduïda, la arrogància de la
administració te que ser combatuda i
controlada, i l’ajuda als estrangers te que ser
disminuïda per por de que Roma no caigui en
fallida. La població te encara que aprendre a
treballar en lloc de viure de l’ajuda pública”

• ELS MILLENNIALS

EL
CANVI
SOCIAL

• Els nous ciutadans i ciutadanes tenen perfils
nous
• digitals, crítics i exigents,
• són autosuficients i es volen sentir
protagonistes,

Els
millennials

• valoren la participació i la col·laboració,
• prefereixen compartir a posseir,
• exigeixen nous valors: transparència,
sostenibilitat i compromís social
• [Forbes: 6 rasgos clave de los millennials, 2014.12.22]

EL
CANVI
SOCIAL

El trànsit
cap a
l'emocional
(I)

• Les opinions dels ciutadans i de les ciutadanes, estan, cada
vegada més, basades en emocions i menys en raonaments.
• La gent ja no arriba la conclusió que li agrada una cosa per
arguments lògics, sinó perquè senzillament ho sent així.
• Això implica qüestionar-se els valors del món occidental
basats en la Il·lustració del segle XVIII:
• La raó com a forma d'establir un sistema ètic.
• La Encyclopedie de Diderot i D'Alembert
• El mètode científic d'Isaac Newton
• La recerca de la superació per la raó de les tradicions, les
supersticions i les irracionalitats, en definitiva: la
modernitat.
• La Il·lustració és el que ha fet prevaler la cultura occidental
sobre altres cultures encara ancorades en moments
anteriors més obscurs.

EL
CANVI
SOCIAL

• Adaptats a la nova situació, els polítics no fan el que creuen
que és bo per a un país sinó el que creuen que és necessari
per guanyar-se les emocions dels ciutadans, i així
aconseguir els vots.

• Recorda George Steiner que:

El trànsit
cap a
l'emocional
(II)

• "En la civilització de l'espectacle, la política ha
experimentat una banalització potser tan pronunciada
com la literatura, el cinema i les arts plàstiques, i això vol
dir que la publicitat i els seus eslògans, llocs comuns,
frivolitats, modes i tics ocupen ara gairebé enterament la
tasca abans dedicada a raons, programes, idees i
doctrines "
• [LV.2016.10.29]

• Els ciutadans cada vegada més volen tenir més opinió de
tot, volen ser consultats. Estan assumint molta
responsabilitat, i més si els polítics ja depenen d'ells.

EL
CANVI
SOCIAL

Els
coneixements
dels
ciutadans

• Però, ¿quin és el seu nivell de coneixements? Uns
exemples:
• Un 51% dels nord-americans creien el 2012 que
una tempesta podia afectar el "cloud
computing” [Business Insider, 2012.08.30]
• Només un de cada tres espanyols pot comprendre
un text llarg o comparar ofertes. Els altres dos
terços els costa molt treure conclusions d’un
text [OCDE, PIACC, 2013.10.08]
• Un 25% dels espanyols creuen que el Sol gira al
voltant de la Terra [FECYT. Enquesta de la Percepció Social
de la Ciència, 2015]

• Explica Zygmunt Bauman que hem passat:

EL
CANVI
SOCIAL

• de una societat SOLIDA (amb seguretat,
continguts, valors)
• a una societat LIQUIDA (amb mobilitat,
incertesa i relativitat dels valors)
• anem buscant una identitat cada cop més
esmunyedissa, i això, ens fa dependre cada
vegada més dels altres
• Amb conseqüències com que:

La societat
líquida

• Les actuacions es fen cada vegada més des de
una visió de “carpe diem”
• Estrès creixent, falta d’autoestima
• No es troba res bé: recordes quan has trobat
quelcom bé per última vegada?
• “Para qué se va a perder el tiempo en pensar si
se puede salir a correr”
• “La pornografía de la transparència”

EL
CANVI
SOCIAL

La indignació
perpètua
La visió
en túnel

• LA INDIGNACIÓ PERPÈTUA, l'antropòleg francès
René Girard, indica que:
• "La confusió que genera una societat en què
tanta gent es proclama víctima d'alguna cosa"
• "Les víctimes banals impedeixen veure les
víctimes de les grans injustícies"
• LA VISIÓ EN TÚNEL, l'escriptor nord-americà
Daniel Pink explica que:
• "La revolució digital genera la visió en túnel de
comunitats ideològiques aïllades que no
escolten a les altres"
• "La majoria està les 24 hores sense veure ni
sentir opinions que no siguin les seves"
• "La visió en túnel radicalitza les opinions"
• [LV.2016.10.25]

• La societat europea es queixa permanentment de
la crisi i les seves conseqüències, però ..., estem
tant malament?:
EL
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Però, estem
tant
malament?

• Els països de la UE que concentren
aproximadament el 7% de la població i el 25% del
PIB del món, acumulen el 50% de les despeses
social del planeta.
• Al mateix temps, els resultats del Pla del miŀlenni
de la Nacions Unides diuen que hi ha 1.000 milions
menys de pobres de pobresa extrema que fa 20
anys (1995/2015). Han passat de 1.900 a 836
milions. [Pobre de pobresa extrema es el que te ingressos de
menys de 1,25 US$ al dia]

• Potser l’individu tindria que estar mes “centra’t en
el que té i no en el que li falta” [Enhamed Enhamed, La
Vanguardia, 2016.03.23]

• I la resiliència i el ser sofert?
• [Resiliència: capacitat d'adaptació d'un ésser viu davant d'un
agent pertorbador o un estat o situació adversos]

EL
CANVI
SOCIAL

• Les demandes socials sempre son creixents i a més
cada vegada s’entén menys que el que una persona
s'imagina que li es necessari, no ho rebi de forma
pràcticament gratuïta i immediata.
• A més, amb la actual crisi, l’Estat del benestar ha
quedat tocat, i s’ha arribat a anunciar el seu final:
“L'era del treball segur i l'estat del benestar a Europa
ha arribat a la seva fi” [Mario Draghi, Wall Street Journal,
2012]

De l’estat
del benestar
a
la societat
del benestar

• Els Estats difícilment podran dedicar més diners a més
serveis quan la seva deute pública ja es molt gran, i la
capacitat de recaptar més impostos també ja està
clarament limitada. Segons F. Trías de Bes: “Pateixes
una pressió fiscal del 80%: pels teus ingressos et toca
el tipus fiscal del 40%, més un altre 21% en els preus
del que compres, més un altre 19% en taxes diverses”
[La Vanguardia, 2015.11.02]
• Potser sense perdre tota la confiança amb l’Estat del
benestar es l’hora de anar desenvolupant la societat
civil, per construir una alternativa complementaria, la
Societat del Benestar

ESPANYA – NIVELL DE DEUTE PÚBLIC - % PIB
(EUROSTAT)
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El públic
i
el privat
[1]

• Per encarar la Societat del Benestar hem de
reflexionar sobre els atributs que posem al que es
públic i al que es privat [veure Andreu Mas-Colell, Públic i
privat, ARA, 2016.06.12]

• A la nostra societat, tenim assumit com a axioma
que el públic es millor que el privat.
• Una primera qüestió a esbrinar es si quan diem
public, volem dir public, es a dir de la gent, o quan
diem public volem dir estatal. És ben diferent.
• El tema es complica quan apareixen al bell mig de
l’administració pública i les empreses, les
fundacions, que son institucions que intenten fer
coses bones per la societat, sense afany de lucre

• A la fi, la cosa pública la fan persones, amb el nivell
de professionalitat i eficàcia que toqui, com al sector
privat
EL
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El públic
i
el privat
[2]

• La diferència està en la mística, no es el mateix
servir a la societat en general, que a interessos
particulars. Es un raonament un pel teòric quan
intervenen els partits polítics o els moviments
populistes amb interessos tanmateix particulars, o
de minories dinamitzades
• L’afany de lucre el tindríem que considerar a la llum
dels sistemes de finançament:
• Els diners utilitzats els hem de tornar amb
interessos (cas privat), o son impostos que no es
pensen tornar ... (cas públic) ?
• En definitiva: Perquè tenim tanta confiança en
l’Estat?

L'Estat ha de tenir la responsabilitat principal a l'hora d'assegurar que tots els
ciutadans puguin gaudir d'un nivell de vida digne
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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Creu vostè que l'Estat ha de tenir molta responsabilitat a l'hora de ...?
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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Els ingressos haurien de ser més equilibrats, encara que això pot significar que les
persones que s'esforcen més i les que s'esforcen menys guanyin quantitats similars
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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• Per caminar cap a la Societat del Benestar hem
d’esperonar que les persones, les PIMES, les grans
empreses i les diferents entitats de la societat
civil, s’involucrin, actuïn i aportin
• Sartre deia que la llibertat és també una
responsabilitat i un compromís [Jean Paul Sartre, La
EL
CANVI
SOCIAL

La Societat
del Benestar

Nàusea]

• Per generar i enfortir aquest compromís cal
aportar:
• elements culturals
• la cultura de la filantropia, donar es bo, es
ajudar a construir la societat.
• l’Estat te les seves missions, però no es pot
esperar que tot ho faci l’Estat, la gent s’ha
d’espavilar.
• elements fiscals
• una política activa de deduccions fiscals amb
una llei de mecenatge de tall europeu
• Probablement el millor instrument per aquest
camí de futur son les FUNDACIONS.

• França abans del 2003 era un pais amb molt poca
sensibilitat pel mecenatge.

LA
FISCALITAT

• El mecenatge a França es defineix com: "le soutien
matériel apporté, sans contrepartie directe de la
part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une
personne pour l'exercice d'activités présentant un
intérêt général."
• La situació va canviar amb una llei moderna i ben
plantejada la: Loi du 1er août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations

L’exemple
de França

• El nou marc introduïa diferents mecanismes fiscals
permetent la deducció del 66% a les persones
físiques i el 60% a les persones jurídiques, com a
grans novetats
• També es va posar en marxa un PLA EDUCATIU per
ajudar a canviar la visió que tenia la societat del
mecenatge

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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LA
FISCALITAT

Resultats
a França

• PERSONES FISIQUES
• El 2002 feien donacions fiscals 4,3 milions de llars,
al 2014 el nombre era de 5,7 milions, amb un
increment de més del 30%
• Les donacions declarades han passat en el període
2004/2014 de 900 milions d’euros a 2.000, més
del doble.

• PERSONES JURÍDIQUES
• El nombre d’empreses que fan mecenatge ha
passat del 2003 al 2014, de 2.000 a 44.000,
majoritàriament PIMES.
• Les donacions declarades d’empreses han passat
en el període 2004/2014 de 150 milions d’euros a
1.200, quasi 10 vegades més

LA
FISCALITAT

• Hi ha actualment una iniciativa a Catalunya de la
Fundació Catalunya Cultura, la CECOT i moltes
altres institucions per intentar portar l’experiència
francesa al nostre país, proposant unes bases per
a la redacció d’una nova llei d’incentius fiscals per
la participació de la societat civil en activitats
d’interès general.
• Proposant deduccions una mica més generoses
que les franceses, i incorporant nous conceptes.

Una
proposta
actual

• La situació política global a Catalunya i a Espanya
fa difícil, malgrat tot, que prosperi qualsevol
iniciativa legislativa e el curt termini.
• Però, les inquietuds, la iniciativa, la cerca de
camins i l’aportació de nous conceptes, sempre es
positiva.

EL
FINANÇAMENT

Les noves
tècniques

• Amb la reducció del pressupostos públics i també
dels mecenes privats cal trobar nous camins
alternatius i complementaris per el finançament
de les fundacions
• S'han d'estudiar noves vies, com:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crowfunding - micromecenatge
Macromecenazgo - pressió cultural
Transnational Giving Europa
Tècniques de fundraising
Endowment
Giving Tuesday (29 de novembre)
actes promocionals
Dia Europeu de les Fundacions i Donants (1
d’octubre)

• Les fundacions necessiten ser un instrument eficaç al
servei de la societat, per a això han d'adoptar les millors
pràctiques a nivell del seu funcionament intern:

EL GOVERN
I
LA GESTIÓ

Nous
requeriments

• Codi de Bon Govern
• Codi Ètic
• Selecció de Patrons i Directius
• Professionalitat de l'òrgan de govern i de la direcció
• Transparència
• Honestedat
• Transformació digital
• Millors pràctica de gestió, aplicant l'avanç del
management modern d'organitzacions
• Capacitat de lideratge social
• Disposar de canals d'innovació permanent
• Preservació dels valors de reputació
• Per aconseguir-ho s'han promocionar els estudis de
nivell universitari sobre fundacions, per poder disposar
del millor talent, amb la millor formació.

• Es evident que hi ha necessitats a la societat
LA CULTURA
DE DONAR,
LA
FILANTROPIA

• També es evident que hi pot haver mes o menys
estímuls fiscals
• Pero el veritablement important es com
s’esperona la voluntat de ajudar, de col.laborar, de
donar?
• Com s’implanta una cultura de generositat
interpersonal?

Alguns
elements

• Com es genera aquest sentiment, i com ho fem
per tirar-ho endavant?
• O, no cal, i podem estar tranquils perque l’Estat ja
ho farà tot?

LA CULTURA
DE DONAR,
LA FILANTROPIA

• La arrel etimològica ve de philos i anthropos, amor
a la humanitat
• L’industrial nord-americà Andrew Carnegie,
aconsellava en el 1889: “to spend the first part of
your life getting as much education as possible, to
spend the second part making all the money you
could, and to spend the last part giving it all away
for worthwhile causes” [Paula Goldman, How a New
Generation of Business Leaders Views Philanthropy, HBR]

Alguns
elements

• La filantropia no es només diners, l’important es
el temps: “Para nosotros, la filantropia es una
persona que esta dispuesta a donar su tiempo, su
talento, su trabajo, su creatividad para el entorno
en el que vive, para el bienestar general” [Manuel

Arango, Compromiso social y filantropia, Fundación Arte y
Mecenazgo, 2014]. Aquí apareix l’important concepte

del voluntariat

LA CULTURA
DE DONAR,

• NIVELL DE CONCIÈNCIA FILANTRÒPICA
(Fundació Britànica Charities Aid)
• El primer país de l’estudi es USA
• Entre els 10 primers: UK i Irlanda
• España només es el número 62 de 100 països

LA
FILANTROPIA

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

Algunes
xifres

• % del pressupost de l’Estat per assumptes
socials: USA 10%, Espanya 0,55%
• La incidència de la filantropia privada a USA
sempre es unes 20 vegades mes gran que a
Espanya en xifres relatives
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(milions) [AEAT]
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CREIXEMENT DONANTS IRPF
(Índex 2005 = 100) [AEAT]
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PERCENTATGE DECLARACIONS IRPF AMB DONACIÓ
[AEAT]
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DEDUCCIÓ MITJANA DE L’IRPF
(euros per donant) [AEAT]
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DEDUCCIÓ GLOBAL DE L’IRPF
(milions d’euros) [AEAT]
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DONANTS IS
(mils) [AEAT]
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DEDUCCIONS IS
(milions d’euros) [AEAT]
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• MIRANT AL FUTUR, AL SECTOR FUNDACIONAL, LI
CAL AVANÇAR I CONSOLIDAR:
EL FUTUR
DE LES
FUNDACIONS

Línies
de millora

• La modernització, professionalització i
transparència de les fundacions
• La millora de les avantatges fiscals a les
donacions i a la gestió de les fundacions
• El reconeixement social dels donants i mecenes
• La valoració de les actituds i actuacions
filantròpiques
• La difusió i utilització de noves tècniques de
funding
• La creació de estudis superiors d’experts en
fundacions
• La clarificació de la importància del sector
fundacional en l’economia i la societat catalana i
espanyola
• La millora dels valors reputacionals de les
fundacions

EL FUTUR
DE LES
FUNDACIONS

La opinió
de
Michael Porter
(Harvard)

• 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
• [Michael Porter, Philanthropy’s New Agenda: Creating Value,
Harvard Business Review]

EL FUTUR
DE LES
FUNDACIONS

• Les Fundacions han portat a terme una
immensa tasca en el país, tant a nivell històric,
com actual, amb un ampli reconeixement del
ciutadans i de les institucions. Les vora del
centenar de Creus de Sant Jordi atorgades a
Fundacions des de el 1981 ho fan ben palès.
• El pais sense la tasca diària de les Fundacions no
podria funcionar ni en atenció als més
desfavorits, ni en ensenyament, ni en recerca, ni
en cultura, i tampoc en tantes altres coses

Reconeixement
de la
tasca

• Cara a un futur, en que encara farà més falta la
actuació de la millor societat civil, les
Fundacions son un dels millors instruments,
sinó el millor, per desenvolupar les activitats
necessàries per ajudar a tirar endavant la
societat, des de una perspectiva de generositat,
esforç, competència, servei i altruisme

• Un expert holandès, el professor Dr. Theo Schuyt,
proposava no fa gaire, millorar aquella expressió
de l'època de la Revolució Francesa: Liberté,
égalité, fraternité, enriquint-la amb qui hauria de
treballar per avançar en cada cas, de la següent
manera:
• Liberté, (Freedom: the market)
EPÍLEG

• Égalité, (Equality: governement)
• Fraternité (Brotherhood: philantropy)

• El futur es pot construir amb esforç, tenacitat i
il·lusió.

MOLTES GRÀCIES
pfabregas@ccfundacions.cat
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