QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

•
•
•
•
•

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, amb facultats
d'inspecció i sanció
Principals
característiques

• 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.

QUE ÉS
I QUE NO ÉS
UNA FUNDACIÓ

• ALTRES FIGURES JURÍDIQUES
• Associacions
• Cooperatives
• Mutualitats
• ING’s – ONL’s

• ALGUNS CONCEPTES

Figures jurídiques
i conceptes

• Tercer sector
• Economia social
• Economia col.laborativa
• Economia circular

FUNDACIONES
España 2014 [AEF]

V.A.B.
(mill.euros)

Fundaciones
(nº)
3

3

3

376

Aragón

114

342

6.275

885

Asturias

84

179

4.596

749

502

177

3.814

635

Canarias

134

192

4.981

945

Cantabria

62

184

2.919

530

Castilla y León

164

396

9.756

1.596

Castilla -La Mancha

118

252

3.298

607

Cataluña

2

1 514 (17%)

2 1.958 (22%)

16.024

Beneficiarios
(millones)

Andalucía

Baleares

853

Empleo
(miles)

1 84.441 (40%)

2.899

1 13.698 (38%)

Com. Valenciana

277

777

9.539

2.052

Extremadura

73

144

1.361

208

Galicia

169

449

9.297

1.423

Madrid

3

485

1

2.113

2

37.735

2

5.961

Murcia

99

154

3.175

548

Navarra

76

199

3.764

624

País vasco

164

434

11.012

2.049

Rioja, La

52

53

1.410

206

3463

8.856

213.397

35.615 6
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EL SECTOR
FUNDACIONAL

Dades
bàsiques

• 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 (54%),
• Serveis (36%),
• 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)
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80
60
40
20
0
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• AP0RTACIÓ AL PIB DE 505 M€
• 0,24% de Catalunya
EL SECTOR
FUNDACIONAL

• Aportació al PIB del sector de producció i
distribució de gas (476 M€)
• Aportació al PIB de la indústria tèxtil (944 M€)
• APORTACIÓ 84.441 LLOCS DE TREBALL
• 2,5-3,0 % de la ocupació de Catalunya

Importància
per
l’economia

• 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, Informe PWC/GENCAT 2015.10.15]

EL SECTOR
FUNDACIONAL

Desplegament

• SECTORS D’ACTIVITAT
• Serveis socials
• Hospitals
• Recerca
• Universitats
• Ensenyament
• Cultura
• Empresarials
• Esportives
• Tutela jurídica
• etc.
• PRESÈNCIA GEOGRÀFICA
• 50/50 entre Barcelonès i resta territori
• Hi ha fundacions a totes les comarques de
Catalunya

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

52%

50%

Barcelonès 52%

40%

Territori

30%

48%

20%
10%
0%
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9%
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3%

3%

2%

2%

2%

2%

4%
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• MARC JURÍDIC DE CATALUNYA

EL SECTOR
FUNDACIONAL

• 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 APLICABLE

Marc
Jurídic
i Fiscal

• 2002. Llei de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
• 2010. Codi Penal. Responsabilitat persones jurídiques
• 2014. Modificacions fiscals mecenatge
• 2014. Reglament anti blanqueig capitals
• 2015. Codi Penal . Corporate Compliance

EL SECTOR
FUNDACIONAL

Nivells
de
fiscalitat

• Dos aspectes de la fiscalitat:

• 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. Té dos nivells, l'estatal i l'autonòmic.

• 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)

09/05/2017
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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)

09/05/2017
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EL SECTOR
FUNDACIONAL

SItuació
autonòmica

• 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.
• ASSOCIACIONS DE FUNDACIONS
• Coordinadora Catalana de Fundacions
• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación de Fundaciones Andaluzas
• Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO
• Asociación Extremeña de Fundaciones
• Asociación de Fundaciones de Navarra

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

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 540 socis de tots els sectors, amb
tendència creixent
• Única institució de segon nivell del sector
fundacional de Catalunya

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS
(Nombre de Socis 2012-2017)
550

542

540
530

525

520
510
496

500
490

484

489

487

2013

2014

480
470
460
450
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• ALGUNS ELEMENTS PROBLEMÂTICS

LA NECESSITAT DE
REINVENTAR-SE

Situacions,
reptes
i problemes

• La crisi econòmica i social ha introduït nous reptes
• La reducció dels tipus d'interès ha afectat
negativament
• La imatge de les fundacions en els mitjans no sempre
ha estat positiva
• Enduriment dels controls de les fundacions, amb un
important allau legislatiu
• Estretor de les lleis de mecenatge espanyoles
• Fundacions Públiques en un nou context
• Les fundacions es van crear per donar, i ara s'han de
dedicar a demanar
• AEAT - Actuació directa o indirecta de les fundacions
• Reduccionisme cap el tema social
• Evolució dels conceptes de RSE
• AEAT - Inspeccions del IVA
• Discriminació positiva contractació pública serveis
socials
• S’han de recordar els conceptes bàsics?
• LA NECESSITAT DE REINVENTAR-SE

REFLEXIONS
ADDICIONALS

El canvi social

• 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”

• ALGUNS ELEMENTS DEL CANVI SOCIAL
REFLEXIONS
ADDICIONALS

•
•
•
•
•
•
•

El canvi social

•
•
•

Els millenials
El trànsit cap a l’emocional
Els coneixements dels ciutadans
La societat líquida – l’immediatesa - carpe diem
Estrès creixent, falta d’autoestima
“... 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”
La indignació perpètua
La visió en túnel

• PERÒ, ESTEM TANT MALAMENT?

REFLEXIONS
ADDICIONALS

• 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]

Estat del benestar
i
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.
• 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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REFLEXIONS
ADDICIONALS

Estat del benestar
i
Societat
del benestar

• 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
• Per generar i enfortir aquest compromís cal
aportar:
• elements culturals
• la cultura de la filantropia, donar és bo, és
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.

REFLEXIONS
ADDICIONALS

Públic
o
privat?

• Per encarar la Societat del Benestar hem de
reflexionar sobre els atributs que posem al que és
públic i al que és privat, potser fent un exercici de
unconventional wisdom.
• És un axioma que el públic és millor que el privat?
• L’àmbit públic té una mística pròpia, o, a la fi, tot
són persones?
• Quan diem public, volem dir public, es a dir de la
gent, o quan diem public volem dir estatal?
• L’afany de lucre el tindríem que considerar a la llum
dels sistemes de finançament?
• En definitiva: Perquè tenim tanta confiança en
l’Estat?
• 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

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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• MIRANT AL FUTUR, AL SECTOR FUNDACIONAL, LI
CAL AVANÇAR I CONSOLIDAR EN:

CONCLUSIONS

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, tant
Estatals com Autonòmiques.
• El reconeixement social dels donants i mecenes
• La valoració de les actituds i actuacions
filantròpiques
• La difusió i utilització de noves tècniques de
funding (fundraising, crowdfunding,
endowment, etc.)
• 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

CONCLUSIONS

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]

CONCLUSIONS

• 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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