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Resum
LA SOCIETAT CIVIL I LES FUNDACIONS
Podem entendre la societat civil com el conjunt de ciutadans que s’organitzen per dur a terme un conjunt d’actuacions amb finalitats concretes.

geogràfic d’actuació, l’àmbit d’actuació fundacional, la manera d’operar o les
fonts de finançament per assolir els fins fundacionals.

El tercer sector és constituït per empreses no lucratives que tenen finalitats
públiques d’interès general. És, com a tal, una part de la societat civil.
QUÈ FAN I COM ACTUEN LES FUNDACIONS?
Les fundacions són un dels membres més antics i actius del tercer sector,
però no tot el tercer sector està constituït per fundacions. Les associacions
i les empreses d’inserció són organitzacions que també hi pertanyen.
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Les fundacions tenen un tractament fiscal favorable tant per a les dotacions
dels fundadors com per a posteriors aportacions de donants, cosa que en
facilita el desenvolupament, però aquests incentius fiscals no són decisius a
l’hora de decidir la creació d’una fundació.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?
Les fundacions són organitzacions sense finalitat de lucre que per voluntat
dels seus creadors tenen afectat, d’una manera duradora, el seu patrimoni
per a la realització de fins d’interès general.
Hi ha quatre elements essencials que les caracteritzen:
Absència d’ànim de lucre.
Afectació d’un patrimoni de manera duradora.
Realització de fins d’interès general.
La voluntat dels fundadors, que es tradueix en l’afectació d’un patrimoni
i la determinació dels fins que cal realitzar.
Sense aquests quatre elements, estarem parlant d’altres figures jurídiques,
però no de fundacions.
Els valors essencials de tota fundació, entesos com a qualitats que li donen
valor, són:
Generositat, manifestada pel fet de desprendre’s d’un patrimoni amb caràcter irreversible.
Altruisme i solidaritat, perquè les fundacions persegueixen interessos generals que en són la seva expressió.
Inconformisme i llibertat, per la seva voluntat de millorar de forma permanent aspectes de la societat.
Existeixen molts tipus de fundacions: segons el tipus de fundador, l’àmbit

RESUM

RESUM

Les ONG són totes les organitzacions no públiques, sigui quina sigui la seva
forma jurídica. Així, ni totes les fundacions són ONG, ni totes les ONG són
fundacions.

Les fundacions duen a terme un ampli ventall d’activitats, en àrees com els
serveis socials, la salut, l’educació, la cultura, la recerca, la cooperació internacional o el medi ambient.
Totes aquestes són activitats pròpies de les fundacions, però no exclusives.

DRETS I DEURES DE LES FUNDACIONS
El dret de fundar és un dret reconegut en la Constitució espanyola, i per tant
ha de ser respectat per totes les lleis de rang inferior. Això significa que tot i
que, com és natural, les fundacions han d’actuar d’acord amb la llei, aquesta
no pot ser tan intervencionista com per dificultar o impedir en la pràctica la
llibertat de fundar.
Com a contrapartida al dret de fundar, les fundacions tenen el deure de
transparència. Això significa donar a conèixer la voluntat del fundador, és a
dir, els fins d’interès general que es vulguin aconseguir i el patrimoni adscrit
o afectat per dur-los a terme. Aquest deure de transparència es refereix a
tota la vida jurídica de la fundació, i per tant s’ha de tenir en compte també
en la gestió eficaç i eficient de cada exercici.

QUAN ÉS ACONSELLABLE CREAR UNA FUNDACIÓ?
Bàsicament, ho serà en aquells casos en què es donin els quatre elements
essencials de tota fundació:
- El que volem fer és d’interès general.
- Ho volem fer sense ànim de lucre.
- Ho volem fer de manera duradora, no aïllada, i utilitzant un capital financer
que amb les seves rendes permeti almenys posar en marxa aquesta acció.
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- Comptem amb la persona que té la intenció inicial, i d’altres que n’assegurin la continuïtat en el temps.
Si no es donen aquests criteris, no necessàriament s’ha d’abandonar el projecte, sinó que es pot crear una associació, amb la qual es podran assolir
objectius similars.

La societat civil
i les fundacions
QUÈ ÉS LA SOCIETAT CIVIL?

Diverses raons avalen la pervivència de les fundacions, perquè són instruments bons i potents, tant per als fundadors com per a la societat, i estan al
servei de l’interès general, tasca a la qual estem cridats tots els ciutadans.

No hi ha una resposta/definició prou nítida. Però en tota organització social es poden
diferenciar tres espais: l’administratiu de l’Estat, l’autoregulat del mercat i els que es
generen a l’espai comunitari de la societat (García Roca).
Així, la societat civil es pot entendre com l’actuació de moltes persones físiques i
jurídiques privades autònomes, més o menys organitzades, que tenen un àmbit
específic d’actuació amb finalitats concretes.
Cal insistir-hi, la societat civil no la forma un conjunt de ciutadans per agregació, sinó
els mateixos ciutadans associats perquè, com diu S. Giner, “sense associacions no hi
ha societat civil”.

RESUM

QUÈ ENTENEM PER TERCER SECTOR?
El tercer sector és constituït per empreses no lucratives, és a dir, es tracta d’un sector
al qual no pertanyen ni les empreses mercantils o econòmiques ni el món de la política, que tenen finalitats públiques i globals.

L A S O C I E TAT C I V I L I L E S F U N D A C I O N S

LES FUNDACIONS I EL FUTUR

7

6

Cal mantenir l’equilibri entre els tres espais o sectors: l’administratiu de l’Estat, el del
mercat i els que es generen a l’espai comunitari de la societat. Quan es trenca l’equilibri es produeixen conseqüències socialment perverses.
- Si l’Estat “devora” els altres espais, crea dependència, inactivitat, recerca de subsidis,
clientelisme, autoritarisme, manca d’iniciativa, rebuig hostil a la innovació.
- Si domina el mercat, produeix competitivitat exagerada, alta mercantilització i
genera exclusió social.
- Si la comunicat no respecta l’autonomia dels altres dos espais, generarà familiaritats, localisme, hostilitat cap a la innovació.
Els tres espais estan relacionats i “sanament contaminats” entre ells. Els tres actuen
amb diferències mestisses, matricials, no sempre nítides.
En definitiva, el paper del tercer sector rau no pas a suplir les mancances de l’Estat,
sinó en la urgència de la solidaritat.

QUI FORMA EL TERCER SECTOR?
Formen part del tercer sector un conjunt molt divers d’organitzacions i persones jurídiques, que presenten, però, el denominador comú de l’absència d’ànim de lucre.
Així, a l’Estat espanyol trobem incloses en aquesta denominació, entre d’altres:

QUIN PAPER TENEN LES FUNDACIONS?

- Les associacions
- Les fundacions
- Les cooperatives d’iniciativa social, no lucratives
- Les mutualitats de previsió social
- Els clubs esportius
- Les associacions professionals

Les fundacions són un dels membres més antics, genuïns i actius dels tercer sector.
La seva heterogeneïtat fa que calgui remarcar el seu fonament en uns valors i en la
voluntat de permanència.

L A S O C I E TAT C I V I L I L E S F U N D A C I O N S

Altres estudis més actuals i més analítics també hi inclouran, a més de les fundacions, les institucions religioses, les empreses d’inserció, les comunitats de propietaris, les mútues patronals, els col·legis professionals, etc. I fins i tot els partits polítics,
les organitzacions empresarials i els sindicats.
També és interessant el dibuix adjunt, que pretén plasmar gràficament la complexitat d’aquests conceptes descriptius de les entitats del tercer sector. Així veurem que
solen incloure les ONG, terme molt comú però equívoc, ja que “organitzacions no
governamentals” (ONG) ho són totes les no públiques. Sigui quina sigui la seva
forma jurídica.

Darrerament hi ha dins el tercer sector un gran augment en la creació d’associacions
i fundacions. També d’una figura nova com són les empreses d’inserció. Són majoritàriament modestes. Petites. Cal, però, preservar la seva raó de ser. I preservar-les d’una
tendència perillosa: el darwinisme social, en el sentit que la seva vitalitat no es vegi
amenaçada per l’anomenada “professionalitat” del poder de negociació de les més
grans. La força de la il·lusió. Del voluntarisme. Del sentit de pertinença. S’ha de preservar en termes de legitimitat social, igualtat d’oportunitats i absència de cotilles
burocràtiques innecessàries.

Per tenir una visió més àmplia i clara del tercer sector i el paper de les fundacions,
cal diferenciar bé:
a) Les fundacions respecte del tercer sector, societat civil, ONG, economia social, etc.
Tercer sector i conceptes afins

b) La base jurídica i de raó de ser entre fundacions i associacions (**)
c) Els interessos generals dels particulars o de grups tancats amb barreres d’entrada.
De lobbys.
d) Les entitats (empreses) lucratives versus les no lucratives.

ONG’s
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Asociaciones

Tercer Sector

e) Espais d’actuació públics versus espais d’actuació privats. Identificar com conviurehi i clarificar amb els solapaments que existeixen.

Traduïr

f) Les necessàries relacions de la societat política versus la societat civil.
Cooperatives
Mutualidades

CMAF

Economia Social

Societat Civil

Font: Lester Salomon i Helmut Anheiner, John Hopkins University (EUA). (coordinació espanyola:
J. I. Ruíz de Olabuénaga). El sector no lucrativo en España. Fundación BBVA, 2000.

(**) vegeu quadre comparatiu en l’Annex.

L A S O C I E TAT C I V I L I L E S F U N D A C I O N S

Comparar fundacions i tercer sector és una tasca quasi inabastable; és, tal com ens
deien a l’escola, sumar peres i pomes (Rafael Grasa).
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COM ES DEFINEIXEN LES FUNDACIONS?
- Segons la Llei 50/2002, de 26 de desembre, les fundacions són organitzacions
constituïdes sense fi de lucre que per voluntat dels seus creadors tenen afectat,
de manera duradora, el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

- Les fundacions són persones jurídiques que tenen drets i deures, determinats
per les lleis corresponents.
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- Les activitats de les fundacions, igual que els fins d’interès general que persegueixen, són molt diverses, tal com les de qualsevol altra persona jurídica.
- Les fundacions són uns instruments potents per servir l’ interès general amb
voluntat compromesa de permanència. El bon maneig d’aquests instruments depèn
del seu funcionament eficaç i eficient per assolir les finalitats amb criteris de bon
govern.
Són, a més, un instrument que compta amb una llarga història i tradició a l’Estat
espanyol, una història que es remunta conceptualment al segle VI, quan el bisbe
Masona de Mérida incorporà el terme “entidad sin ánimo de lucro” al seu hospital,
i formalment al segle XII, quan l’any 1120 apareix la primera fundació al registre de
“Protectorados”.

Com el nom indica, el fundador és una persona jurídica, una empresa mercantil.
Les empreses –bàsicament grans–, les entitats financeres, creen fundacions que
normalment porten el nom de l’entitat mercantil fundadora. Aquesta fa aportacions
recurrents a la fundació per finançar-ne majoritàriament els programes d’activitat.
No és freqüent, encara que possible, que rebin part de finançament d’altres fundacions o donants (públics i privats).
La raó per què una entitat empresarial crea la seva o les seves pròpies fundacions
respon a la idea que ha de consolidar la seva presència en el mercat i ampliar-lo amb
eines de comunicació menys habituals i agressives. Proporciona una projecció de la
imatge social més amigable amb més alta probabilitat de presència pública i mediàtica connectada a activitats valorades per la comunitat (salut, educació, arts, ciència,
etc.). La qual cosa fa que la comunitat valori més les entitats que ho fan possible.
Responen també a l’existència de l’estratègia empresarial anomenada responsabilitat social corporativa. Igualment, al concepte de com responen les empreses a la
demanda implícita dels consumidors que les empreses no sols han de ser –i actuar–
legalment, sinó també legítimament; a la manera com han de ser valorades i volgudes pels clients i altres involucrats. Això segurament explica en part una certa proliferació els darrers anys de fundacions d’empresa.
D’altra banda, l’allau i la continuïtat de demandes de proporcionar/pagar activitats
d’altres, fa que l’empresa decideixi institucionalitzar aquesta funció creant la seva
pròpia fundació.

Fundacions d’àmbit estatal o autonòmic

QUINS TIPUS DE FUNDACIONS EXISTEIXEN?

La creació de l’Estat de les autonomies ha suposat el naixement i creixement
d’una autonomia legislativa, especialment en l’àmbit del dret civil, el que regula
les fundacions.

Les fundacions es poden classificar d’acord amb diversos criteris, els més importants
dels quals són:

Això ha comportat una importància progressiva de les fundacions d’àmbit preferentment autonòmic a l’empara de la legislació autonòmica corresponent.

Pel tipus de fundadors: persones físiques o persones jurídiques.

Cal fer dues observacions: és difícil trobar fundacions d’ àmbit exclusiu autonòmic,
i el fet autonòmic està creant la necessitat de col·laboració entre les associacions
de fundacions de les diverses comunitats.

Per l’àmbit geogràfic d’actuació: àmbit estatal, autonòmic o regional (o fins i tot
supranacional)
Per l’àmbit d’actuació fundacional: assistencials, docents i de recerca, culturals,
laborals i d’altres (entre les quals, les econòmiques).
Per la forma d’operar: de suport (també anomenades patrimonials o grant-makers),
operacionals i mixtes.
Per les fonts de finançament per assolir els fins fundacionals: rendes del seu propi
capital fundacional, donacions i altres aportacions de tercers i d’ingressos provinents
de la mateixa activitat fundacional.
Ens referim tot seguit a les que creiem més importants o que necessiten algun
aclariment:

De la mateixa manera, la progressiva harmonització de la legislació europea està
donant força a les associacions nacionals de fundacions.

Fundacions públiques
Són aquelles en què el fundador o fundadors són les administracions públiques,
i es creen, la majoria de vegades, per poder actuar de manera més flexible que amb
les normes de l’Administració, o per raons relacionades amb el pressupost públic.
Hi ha una clara tendència de creixement de les fundacions públiques, en part pel
desenvolupament autonòmic a l’Estat espanyol.
Aquesta tendència ha determinat que es vulgui regular d’una manera separada
aquestes fundacions, que passarien a regir-se pel dret administratiu.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

Què són
les fundacions?

Fundacions d’empresa
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En aquests moments, a Catalunya es considera que són fundacions públiques aquelles que compleixen alguna de les condicions següents:

Absència d’ànim de lucre.
Una fundació no té accionistes. No té socis. No té finalitat de lucre.

a) Que s’hagin constituït amb una aportació majoritària de l’Administració de la
Generalitat, dels ens locals de Catalunya o d’organismes públics o altres que en
depenguin, tant si l’aportació es fa d’una manera directa o indirecta.
b) Que més del 50% del patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter permanent, per béns o drets aportats o cedits per les entitats a què fa referència la lletra a.
c) Que més de la meitat dels membres de l’òrgan de govern siguin nomenats per
l’Administració de la Generalitat, pels ens locals de Catalunya o per organismes
públics o altres que en depenguin.

Absència de finalitat de lucre no vol dir que no puguin tenir excedents. Si n’hi ha,
cal revertir-los a la mateixa fundació i/o a les seves activitats (programes) directament. Aquests excedents mai no es poden repartir.
Absència d’ànim de lucre, que no exclou l’eficàcia de la gestió d’un patrimoni, sinó
que, ben al contrari, l’exigeix.

Afectació d’un patrimoni de manera duradora.
El patrimoni es desprèn o separa i s’independitza del dels fundadors.

Fundacions de suport i fundacions operacionals
És molt important fer distinció, per moltes raons, entre les fundacions que assoleixen
els seus fins fundacionals finançant o donant suport financer a altres fundacions o
entitats sense ànim de lucre i que persegueixen/busquen els mateixos objectius, de
les fundacions que duen a terme directament les activitats amb la seva pròpia organització per assolir-los.
És a dir, una fundació de l’àmbit d’actuació assistencial, per exemple hospitalària, pot
dedicar-se a finançar un hospital gestionat per una altra entitat o bé gestionar-lo
directament.
El més freqüent és que les fundacions siguin alhora de suport i operadores, però
poden ser purament de suport o bé operacionals i són fàcilment identificables.

Els fundadors designen els membres del patronat, que serà qui el gestionarà.
El patrimoni pot estar constituït per tota mena de béns i drets, els de caràcter
immaterial degudament valorats, inclosos sempre que l’explotació o la gestió
permeti aconseguir els fins establerts.
Històricament, ha estat un element genèric i bàsic. L’acte de cessió gratuïta de la
dotació inicial és el primer pas –i fonamental– per a la creació d’una fundació. És,
en tot cas, un acte irreversible i en cap cas aquesta aportació inicial pot retornar al
fundador.
Hi ha afirmacions sobre el “rol” del patrimoni que cal comentar.
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Normalment també les fonts de finançament de les patrimonials o de suport són
principalment les rendes del seu propi fons fundacional, mentre que les operacionals
són finançades, en major o menor part, amb la seva pròpia activitat.

QUINS SÓN ELS SEUS ELEMENTS ESSENCIALS?
Hi ha quatre elements essencials que les fundacions han de complir per ser considerades com a tals:
· Absència d’ànim de lucre.
· Afectació d’un patrimoni de manera duradora.
· Realització/consecució de fins d’interès general.
· La voluntat dels fundadors: l’afectació d’un patrimoni i la determinació/concreció
de les finalitats que cal assolir.
La fundació, amb aquests elements essencials, constitueix un nou ésser, una nova
entitat de la qual ningú no és el propietari, ja que té el seu propi cos (el patrimoni
afectat) i la seva pròpia ànima (la voluntat dels seus fundadors).
Veiem ara amb més detall cadascun d’aquests quatre elements essencials.

a) “El Patrimoni és l’element que assegura l’assoliment de la finalitat.” És cert en part.
Assolir la finalitat pot dependre de moltes i variades circumstàncies (fertilització
d’actius intangibles, aportacions, donacions públiques/privades, etc.). No només de
disposar de capital tangible inicial.
b) Actualment s’entén legalment suficient la quantitat de 60.000 € per crear una
fundació. Les rendes raonables d’aquest capital fundacional són baixes, d’on s’infereix que el legislador admet d’antuvi que aquest patrimoni no solament no és, de fet,
ni l’única font de finançament ni la fonamental. Aquest és el cas de la immensa
majoria de les fundacions de l’Estat. També a Europa.
c) De facto, el patrimoni perd protagonisme. La suficiència d’aquest ha estat substituïda per l’argument que la fundació ha de disposar de “recursos suficients”, o bé
tenir la “capacitat d’obtenir-los”. El que s’entén com capacitat de fund raising.
d) Manca una legislació positiva, més fina, per discriminar positivament la creació de
les fundacions patrimonials, aquelles en què les rendes del patrimoni són suficients
per a l’assoliment raonable dels fins fundacionals.

Realització/consecució de fins d’interès general.
Les fundacions han de beneficiar un col·lectiu genèric, identificat però no determinat. En queden excloses les finalitats que beneficien destinataris concrets. És obvi
que l’interès general ve determinat per l’agregació d’interessos personals i concrets.
Aquests, però, no poden predeterminar-se en la finalitat fundacional.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

Els fundadors en perden la propietat, que passa a ser de la nova entitat jurídica.
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Els fins d’interès general poden estar coberts parcialment per l’Estat o bé estar desatesos o ignorats (principis de complementarietat, subsidiarietat) i també inclouen
una certa transgressió de l’espai públic.
El legislador pot i cal que prevegi mecanismes de comprovació que “l’interès general”
ho sigui de debò inicialment i durant la vida de la fundació: necessitat de supervisió
i transparència.
“Interès general” no és el mateix que “interès públic”. El contrari de “particular”
no és “públic” sinó “general”.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

L’interès general és una característica substantiva pròpia de les fundacions a diferència de les associacions, ja que aquestes poden constituir-se també per defensar els
interessos particulars dels associats.
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QUINS SÓN ELS SEUS VALORS PRINCIPALS?
Entenem com a valor una qualitat –o conjunt de qualitats– que fan que una cosa
o persona sigui respectada, “valorada”.
Els valors fonamenten seriosament una acció, un projecte, una vida, una col·lectivitat.
No és necessàriament allò que agrada: el que ve de gust. Cadascú té els seus gustos.
Aquests no poden ser referents socials.
Els elements essencials constitueixen, al mateix temps, les qualitats que donen valor
a les fundacions.
Aquestes qualitats són: altruisme, solidaritat, servei, llibertat, justícia, responsabilitat,
generositat, transparència, compartir i inconformisme.

Parlem d’aquelles que són més rellevants:
La voluntat dels fundadors: l’afectació d’un patrimoni
i la determinació/concreció dels fins que cal realitzar

Generositat
Manifestada pel fet de desprendre’s d’un patrimoni, amb caràcter irreversible.

És el primer element necessari per crear una fundació. Els fundadors poden ser
persones físiques, jurídiques o combinació d’ambdues.

“Donar vida” a aquest patrimoni amb caràcter indefinit, per satisfer necessitats
d’interès general i sense ànim de lucre.

Aquesta voluntat constitueix la base legítima fonamental. Òbviament, respectant
les lleis positives de cada moment històric per poder actuar.

Aquesta donació de patrimoni no és simple, en el sentit que comporta la responsabilitat (obligació) d’aconseguir objectius determinats.

La voluntat dels fundadors es concreta en l’adscripció de bens i/o drets de la seva propietat a l’assoliment d’unes finalitats d’interès general definides i amb esperit i vountat
de permanència mitjançant el naixement d’una nova persona jurídica: la fundació.

Altruisme i solidaritat

També es concreta condicionant-ne la vida a través dels estatuts que estableix
el fundador, els quals regulen la composició de l’òrgan de govern –patronat–
i la renovació d’aquest en el temps.
El pes del fundador, el carisma, el fet de comprometre-hi voluntàriament els recursos
propis, són trets distintius de cada fundació. La voluntat fundacional ha de romandre
en el temps. Cada patró l’ha de protegir, reinterpretar-la, si escau, lligant passat, present i futur.
El servei a la voluntat fundacional pels patrons ha d’estar fonamentat en criteris
de fidelitat, adaptabilitat, prudència, creativitat. Cal entendre, creure i identificar-se
amb el fi fundacional. Ser i estar propers a les necessitats de la fundació. Llibertat
i coresponsabilitat d’actuació.
Els fundadors són voluntàriament autèntics empresaris “sense ànim de lucre”
que creen una entitat al servei de l’interès general amb una estructura de govern
–patronat– que trien ells mateixos i no sotmesa a eleccions. En aquest sentit,
orgànicament, no és democràtica.
Els patrons, excepte en casos excepcionals, no poden modificar ni deixar de complir
la voluntat dels fundadors.

QUÈ SÓN LES FUNDACIONS?

Atès que constitucionalment no es delimita ni es classifica quines són les finalitats
d’interès general, això permet que la seva elecció quedi a voluntat del fundador.
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Els beneficiaris de l’activitat d’una fundació són terceres persones sense cap lligam
amb els fundadors.
Les fundacions persegueixen interessos generals que són expressió de solidaritat.
I aquest altruisme i generositat la continua manifestant al llarg del temps el patronat de la fundació com a òrgan encarregat de seguir la voluntat del fundador. Per
això el patronat és l’òrgan de govern pròpiament dit.
I també per això l’honestedat, l’eficàcia i la transparència són els trets característics
més genuïns, essencials, de les fundacions.
Inconformisme i llibertat
Voluntat de millorar d’una manera permanent aspectes de la societat que els fundadors creuen que es poden i s’han de millorar.
Suposa una actitud rebel i fins i tot transgressora, amb la finalitat de modificar la
realitat en benefici del bé general.
Les fundacions són inconformistes, però no ho són per ideologia, sinó per la seva
decidida voluntat de fer o actuar.
Naturalment que les fundacions estan subjectes a les lleis corresponents, però amb
inconformisme i llibertat descobreixen nous camps que el legislador haurà de reordenar per al bé comú.

Les principals activitats que duen a terme les fundacions catalanes (1)

Tipus
d’activitat

QUÈ FAN I COM ACTUEN LES FUNDACIONS?

QUINES ACTIVITATS DUEN A TERME?
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Són àmplies, diverses i heterogènies. De fet, qualsevol activitat legal que serveixi als
interessos generals de qualsevol societat o, més concretament, d’un col·lectiu genèric
de persones.

Reproduïm, per la seva claredat i el grau de síntesi, dos quadres:
Àmbits temàtics d’actuació de les fundacions catalanes (1)

Coop.
TOTAL Serveis Salut Educació Cultural Recerca Des. Mediambient
Medi
socials
socials (Hospit)
ambient
Int.

Cursos,
congressos,
conferències

51,0

32,9

50,9

68,1

68,6

92,1

66,7

69,4

Publicacions

29,6

17,9

31,8

34,8

43,7

51,4

57,3

57,1

Serveis socials

29,5

73,4

35,5

16,1

10,8

13,6

18,7

20,4

Beques i premis

30,3

17,6

25,5

38,8

41,5

49,1

37,3

36,7

Ensenyament

26,7

18,6

25,5

52,8

25,5

26,2

36,0

44,9

Recerca

21,9

12,3

40,0

29,0

22,2

58,9

49,3

55,1

Àmbits temàtics

Fundacions

%

Serveis socials

301

37,3

Salut (hospitalària)

110

13,6

Exposicions

17,5

10,3

10,0

17,7

36,3

21,0

28,0

34,7

Educació

379

46,9

Cultura

325

40,2

Ajuts projectes,
entitats

15,7

17,3

15,5

17,9

23,1

20,1

26,7

28,6

Recerca

214

26,5

Coop./Des./Int.

75

9,3

Serveis de
documentació

14,6

6,6

12,7

18,5

22,8

27,6

41,3

26,5

Medi ambient

49

6,1

13,4

20,3

72,7

8,4

3,1

18,2

14,7

8,2

Base

808

100

Assistència
sanitària
Sensibilització

13,4

15,6

13,6

14,0

14,5

16,8

42,7

49,0

9,3

10,9

13,5

9,5

18,2

74,7

44,9

Projectes de
10,5
cooperació i
desenvolupament

El quadre de la pàgina següent, posa de manifest la pluralitat d’objectius/finalitats
fundacionals, agrupats en tipus d’activitats que reflecteixen també les estratègies
plurals d’actuació.
Creiem que aquesta classificació feta amb una base real de 808 fundacions que
actuen a Catalunya és plausiblement induïble a l’àmbit de l’Estat.

(1) Coordinadora Catalana de Fundacions. Estudi de les fundacions a Catalunya. 2001

Ajuts individuals,
família

10,0

19,6

10,0

10,8

9,2

4,2

12,0

10,2

Activitats
de lleure

8,4

14,6

10,0

10,8

9,8

3,7

16,0

24,5

Esports

5,7

6,6

4,5

9,0

9,5

3,7

9,3

14,3

Art
i espectacles

7,3

5,3

6,4

8,2

17,8

6,5

14,7

30,6

Altres

6,4

11,0

2,7

5,0

6,2

2,8

12,0

8,2

Base

808

301

110

379

325

214

75

49

QUÈ FAN I COM ACTUEN LES FUNDACIONS?

Què fan i com actuen
les fundacions?
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Algunes fundacions tenen com a activitat, prioritàriament, facilitar recursos a altres
entitats o persones perquè siguin aquestes les que emprenguin les activitats necessàries per assolir els fins o satisfer els interessos generals que el fundador ha establert en el moment de la seva creació. Són les fundacions anomenades “patrimonials”, segons alguns, o també conegudes amb el nom de grant-makers, segons
denominació anglesa.
Les altres centren els seus esforços a fer directament les activitats per aconseguir
els seus fins. Són les anomenades “operacionals”.
El més freqüent és que totes les fundacions facin simultàniament les dues activitats. El que varia és la seva proporció o prioritat.
Constituiria un gran pas, per al desenvolupament de totes, que la legislació recollís
plenament aquests dos tipus i les seves diferències. La legislació actual no afina
aquestes dues realitats. Vàlides, ambdues, gaudeixen de mèrits diferents per part
dels fundadors i en la forma d’actuar. Caldria discriminar positivament, de forma
legal, les fundacions patrimonials en relació amb les altres, tant de fundació pública
com privada.
Aquesta ordenació evitaria, al mateix temps, la confusió de les fundacions amb
altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Si els particulars assumeixen a càrrec seu activitats d’interès general en comptes
de fer-ho els poders públics, o conjuntament amb aquests, els recursos públics
“alliberats” poden ser aplicats a altres actuacions.
Hi ha –no només a l’Estat espanyol– dos enfocaments ideològics bàsics: l’un contrari
al règim fiscal específic basant-se en els principis d’igualtat de la contribució a les
despeses públiques. I l’altre respon a la idea que és millor desgravar que no subvencionar, i –més positivament– propiciar també fiscalment l’existència i l’activitat d’aquestes entitats perquè substitueixin en part i/o complementin el sector públic en
la prestació de serveis d’interès general. Les legislacions fiscals concretes responen
a diverses barreges dels enfocaments assenyalats, d’acord amb criteris ideològics
i de relació de forces polítiques.
Però també aquí ha de regir la “regla de l’equilibri”: si del finançament de les necessitats o els interessos generals, se n’encarrega el poder polític mitjançant subvencions a
les fundacions, aquestes perden de facto la seva independència i, per tant, la llibertat.
I un apunt final: els incentius fiscals és clar que faciliten el desenvolupament del
món fundacional, però encara és més clar que, afortunadament, no són decisius a
l’hora de decidir la creació de noves fundacions.

QUÈ FAN I COM ACTUEN LES FUNDACIONS?

Cal remarcar que aquestes activitats són, òbviament, pròpies de les fundacions, però
no exclusives. Altres entitats jurídiques de l’anomenat tercer sector –bàsicament
associacions– també les poden exercir. Òbviament, també les administracions públiques. Els trets singularitzadors més rellevants són per què, com i amb quin origen
de recursos les duen a la pràctica.
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QUINA FISCALITAT TENEN?
Les fundacions tenen un tractament fiscal favorable, especialment respecte dels
impostos que afecten la seva activitat o rendes, la major part de les quals queden
exemptes de tributació en l’impost de societats.
També hi ha deduccions per a les aportacions dels benefactors, ja siguin els fundadors o bé donants posteriors.
Actualment els beneficis fiscals es regeixen per la Ley de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (49/2002, de 23 de desembre).
El tractament fiscal de les fundacions creades d’acord amb la Llei catalana estan
–fiscalment– sotmeses a aquesta Llei d’àmbit estatal.
La legitimitat del tracte fiscal favorable ve determinat per dedicar-se a finalitats
d’interès general; al fet de contribuir a aquestes finalitats amb recursos privats.
Suposa un reconeixement més o menys explícit i/o generós i l’acceptació, pel poder
polític, que les fundacions privades poden dur a terme –moltes vegades amb més
eficiència que no pas les administracions públiques– la consecució de determinats
fins d’interès general.
En ser –configurar-se– el dret de fundar un dret fonamental, obliga el legislador a
preservar i fer possible l’exercici d’aquest dret pels ciutadans. La incentivació fiscal
favorable n’és un mitjà valuós.

EL DRET DE FUNDAR
Reconegut en la Constitució espanyola de 1978.

DRETS I DEURES DE LES FUNDACIONS

El dret d’associar-se es reconeix a l’article 22, secció primera, Capítol segon, “Derechos
y Libertades”, i “el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la
Ley” hi és reconegut a l’article 34, secció segona “de los derechos y deberes de los ciudadanos”.

Les fundacions són, en el moment de la creació, una manifestació altruista del ius
disponendi –béns i drets– que el propietari té sobre la seva propietat, però la funció
social de la qual està emparentada amb els fins d’interès general que la Constitució
incorpora al derecho de fundar.
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El dret constitucional de fundar ha de ser respectat per totes les lleis de rang inferior.

No es coneixen antecedents en la història constitucional, del derecho de fundación que
reconeix la Constitució del 1978. Es tracta, en definitiva, del dret del ciutadà de poder
dedicar el seu patrimoni i crear l’organització pertinent per satisfer interessos de caràcter general col·laborant amb l’esfera pública o exclusivament en l’àmbit privat.

DEURE DE TRANSPARÈNCIA
És una contrapartida del dret de fundar.
El dret de fundar comporta el deure de donar a conèixer quina és la voluntat del fundador en afectar permanentment un patrimoni a una finalitat d’interès general.
La societat té ple dret a conèixer quina és la voluntat dels fundadors: fins d’interès
general que vulguin aconseguir i patrimoni adscrit o afectat, de manera duradora,
per a aquest fi.
El deure de transparència s’entén per a tota la vida jurídica de la fundació. S’estén
també a les finalitats, al patrimoni afectat i a la gestió eficaç i eficient de cada exercici.
La transparència, per tant, s’exigeix tant per als fins com per al patrimoni afectat per
tal d’aconseguir-los, i per als successius recursos pressupostaris i per a les seves fonts.
Aquest deure cal que vagi molt més enllà dels requeriments legals que en cada
etapa determina el protectorat corresponent.
Sempre, però, mantenint la “regla de l’equilibri: llibertat i transparència”.
La transparència ha d’arribar de manera recurrent als diversos involucrats de dins
i de fora de la fundació, tot donant comptes suficients, clars i rellevants, bo i respectant la llibertat.

Sintetitzant la configuració d’aquest dret, podem dir:
Implica crear la persona jurídica de “fundació”.
És un dret de llibertat i una manifestació de l’autonomia, de la voluntat del fundador
sobre els seus béns, o una part.
El fi ha de ser assolir “l’interès general”, la qual cosa no exclou la idea de l’obtenció
d’excedents patrimonials. Però exclou el lucre com a finalitat real de la fundació.
No es delimita ni classifica quins són en concret els fins d’interès general. La finalitat
pot ser legalment qualsevol.
Dit això, el legislador podrà –i caldrà que ho faci– preveure mecanismes que comprovin inicialment, i durant la seva vida, aquest interès general. Aquesta és la funció dels
protectorats que –a Catalunya– exerceix la Generalitat, per mitjà de la Conselleria
de Justícia.
La legislació cal que sigui protectora i estimuladora de les fundacions perquè compleixin interessos generals dignes de foment i facin realitat la posada en pràctica de
la funció social de la propietat.
Tot i que, com és natural, les fundacions han d’actuar d’acord amb la llei, aquesta no
pot ser tan intervencionista com perquè, en la pràctica, dificulti o arribi a impedir la
llibertat de fundar. Cal preservar els màxims desitjables graus de llibertat.

Una de les raons de l’existència d’un cert estereotip social negatiu d’opacitat envers
la figura i les activitats reals de les fundacions rau en el compliment insuficient del
deure de transparència, prou analític i segmentat envers els diferents involucrats.

DRETS I DEURES DE LES FUNDACIONS

Drets i deures
de les fundacions

També, el dret de fundar pertany tant als ciutadans individualment com a les empreses mercantils i al poder públic en igualtat de condicions i amb els elements essencials que ja hem assenyalat.
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És fàcil saber-ho si pensem quins són els elements essencials de la fundació i si els
tenim o no.
Primer de tot: tenint clar i ben definit què volem fer que pugui ser d’interès general,
és a dir, per satisfer una necessitat general o quelcom que pugui representar una
millora per a una comunitat de persones no identificada individualment sinó només
genèricament.
Tot seguit, que ho volem fer sense ànim de lucre, és a dir, que fer-ho no reportarà
cap guany o benefici per a nosaltres o, dit d’una altra manera, que no pensem a
desenvolupar una activitat econòmica per obtenir-ne un benefici personal.
A més de tot això, que ho volem fer d’una manera duradora en el temps i no com a
acte aïllat o individual que, un cop realitzat, ja es dóna per finalitzat. Com a exemple,
fer un donatiu o realitzar una donació per a un fi d’interès general.
Considerem ara altres aspectes: si es tracta de satisfer necessitats generals utilitzant,
almenys en part, recursos materials d’una manera no ocasional, sinó duradora,
necessitem no sols un capital financer les rendes del qual permetin com a mínim
posar en marxa l’acció desitjada, sinó que, d’alguna manera, es pugui col·laborar
significativament al seu propi futur.
I el que és segur que també necessitem, a més de la persona que té la intenció
inicial, són d’altres que n’assegurin la continuïtat en el temps, atès que, com ja hem
assenyalat, es tracta d’una acció duradora en el temps, és a dir, no esporàdica.
No ha de ser raó fonamental per crear una fundació el règim fiscal favorable que
pugui tenir en cada moment.
Si es compta amb tots aquests elements, si es compleixen tots aquests requisits
i no solament alguns, llavors és quan es pot pensar a FUNDAR, és quan es pot pensar
a crear una fundació.
Perquè FUNDAR és una cosa seriosa i és per això que les fundacions tenen una
imatge de solidesa, gratuïtat i altruisme en el temps.
I no només pel fet, pel requisit de desprendre’s d’un capital que passa del fundador
o fundadors a ser patrimoni perenne de la fundació, sinó també perquè aquesta
és la penyora o garantia de permanència del compromís de la fundació en el temps.
Certament que el capital mínim necessari per constituir una fundació la determina
la legislació vigent, que de fet ha anat canviant al llarg del temps, però precisament
l’existència d’aquest capital –que es posa definitivament a disposició per satisfer
desinteressadament necessitats d’interès general– és l’element més diferencial de
les fundacions respecte d’altres entitats.
Perquè, com és natural, hi ha altres maneres de contribuir, també desinteressadament, a satisfer necessitats de la societat: la més semblant seria crear una associació

Per resumir, el nostre consell seria que, si no es disposa de tots els elements indicats
per crear una fundació, no s’ha d’abandonar el projecte per al bé comú, sinó estudiar
la possibilitat de crear una associació amb la qual es podran assolir objectius similars
i, a més –això és important destacar-ho–, pot servir com a primera experiència o com
a rodatge per constituir, posteriorment, una fundació que, tornem a insistir-hi, és una
entitat que implica un compromís molt fort pel que suposa de:
- Manteniment dels fins que expressen la voluntat del fundador o fundadors.
- Continuïtat o permanència en el temps.
Una conclusió final: crear una fundació ofereix al seu fundador o fundadors una
satisfacció, la del goig de la paternitat, perquè és crear una nova persona jurídica
amb tots els seus drets i deures, amb finalitats sempre d’interès general, escollides
per ell o ells mateixos, per beneficiar tercers.

QUAN ÉS ACONSELLABLE CREAR UNA FUNDACIÓ?
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Quan és aconsellable
crear una fundació?

en alguna de les seves múltiples varietats. Com a annex figura un quadre comparatiu
entre fundacions i associacions.
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Les fundacions
i el futur
Diverses raons avalen la pervivència, el creixement genèric i la creació de noves fundacions en el futur.
Una raó històrica.
Amb unes o altres classes jurídiques. Amb entorns polítics, socials, religiosos o econòmics diferents han perdurat.

Col·laborar més frec a frec entre el sector privat –mercat– i les fundacions en projectes concrets. És una estratègia win to win: per a les fundacions, que aconsegueixen
recursos addicionals per a projectes; per a les empreses, perquè afavoreix l’objectiu
d’assolir més responsabilitat i legitimitat social.
En l’entorn europeu caldrà més homogeneïtzació legal i fiscal que avui no aporta
prou el dret comparat. La tendència creixent a desenvolupar activitats més enllà
de les autonomies i dels estats és un fet. Ja ho és significativament en fundacions
de cooperació al desenvolupament. Són necessaris el benchmarking d’experiències
i l’aprenentatge del treball en xarxa per millorar en eficiència.
La reestructuració derivada d’una certa crisi de l’Estat del benestar.
La consolidació progressiva de l’Estat de les autonomies.
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Una raó de fonaments.
El desig comunitari de contribuir des de la llibertat i la individualitat a l’interès general. Al be comú. Homo homini lupus deia Hobbes. A vegades sí, però també podem
dir, amb un entorn contradictori i ple de drames reals, Homo homini frater. La força
de voler ajudar el proïsme que sempre és “l’altre, els altres”, no es fondrà.

Una raó de supervivència.
Són conceptes que van lligats. L’ésser humà no és darwinista ad limitum. No destrueix aquell que no respon al paradigma de la normalitat. L’ésser humà es caracteritza per defensar íntimament el feble. Això en molts casos es tradueix en un actuar
solidàriament, fraternalment. També per raons de supervivència. Una societat que
depreda el diferent, el feble, és una societat que acaba destruint-se.

Una raó de subsidiarietat necessària.
Les fundacions serveixen causes d’interès general actuant en col·laboració amb
les administracions públiques, amb criteris de subsidiarietat o complementarietat:

a) ex-ante, allò que les administracions haurien de fer, però que no pertany a les
seves prioritats.
b) ex-post, aquelles necessitats que han de ser cobertes per l’Administració pública
però no ho fa suficientment.
En ambdós criteris, hi actuen les fundacions.

Una raó d’innovació i progrés social.
Conseqüència del criteri ex-ante. Els fundadors no accepten passivament l’entorn
que els ha tocat viure, amb un determinisme total. Ni la política ni el mercat tenen
l’última paraula. La societat és, des de la llibertat, transformable: amb innovació, a
vegades amb conflictes, però generadors de progrés social a través d’innovacions
transgressores.
També hi ha alguns factors actuals addicionals que afavoreixen la tendència
al creixement de fundacions.

Previsibles canvis normatius freqüents, però que respectin la voluntat i la independència.
Previsió des del poder polític de la instal·lació de la fundació com un instrument
jurídic flexible. Apareixen i creixen noves figures: fundacions d’empresa, de cartera,
de desenvolupament local (community foundations). També l’augment de creació
de fundacions públiques.
Augment del paper de les fundacions en activitats del mercat, bàsicament en l’assistència a col·lectius més vulnerables.
Augment de la consciència de no fragmentar el sector fundacional i sí col·laborar en
projectes comuns, amb prou massa crítica per a diverses fundacions.
Sense oblidar, però, que també hi ha alguns reptes importants per a les fundacions
en un futur proper:
Clarificar què són, que fan i què poden fer les fundacions tant davant els polítics com
dels diferents segments de la societat. La tasca de comunicar amb missatges adequats als diversos targets de públics és fonamental. La no informació adient produeix
un obscurantisme nefast, generador de sospites.
Augment de la professionalitat en la manera d’actuar, juntament amb una clarificació
transparent dels objectius. Això amb independència de la seva dimensió i la tipologia.
Clarificació de la taxonomia. Hi ha fundacions pràcticament inactives. Caldrà aprendre a arribar a acords estratègics, incloent-hi absorcions i fusions entre elles, sense
vulnerar l’esperit fundacional de cada una.

Com a conclusió, s’ha de remarcar la capacitat notòria, lliure, altruista i vigent de les
fundacions d’actuar. Són instruments bons i potents. Tant per als fundadors com per
als agents. Al servei de l’interès general, tasca a la qual estem cridats tots els ciutadans. Uns amb més recursos que d’altres. Tots amb capacitat i desig de dedicar-noshi amb seny, entusiasme i esparpillament.

LES FUNDACIONS I EL FUTUR

LES FUNDACIONS I EL FUTUR

Canvis demogràfics i moviment migratoris.
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· M. A. Cabra de Luna ¿Qué son y qué quieren ser las fundaciones españolas?
Ed. Fraguas. Fundación Vodafone España, 2004

· Javier Gomá Lanzón, directivo de la Fundación Juan March. ¿Qué es una Fundación?
(Propuesta a una aproximación realista a su estudio. Letrado del Consejo de Estado.
Premio Nacional de Ensayo 2004.)

· Coordinadora Catalana de Fundacions. Estudi de les fundacions a Catalunya. Anàlisi
de 808 Fundacions. 2001. (Lectura reflexiva recomanada.)
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Annex
QUADRE SINÒPTIC DIFERÈNCIES ASSOCIACIÓ-FUNDACIÓ

Associació

Fundació

Agrupació de persones per aconseguir
una finalitat.

Adscripció d'uns béns per a la realització d'una finalitat d'interès general predeterminat per la persona/es que ha/n
aportat el patrimoni inicial.

Fundadors.- Poden ser persones
físiques i/o jurídiques (mínim 3).

Fundadors.- Poden ser persones físiques i/o jurídiques (mínim 1 persona).

Patrimoni inicial.- No és necessari.

Patrimoni inicial (Dotació).- A la
pràctica 60.000 euros

Órgans de govern.- Junta Directiva.
Assemblea General integrada per tots
els socis (decisions assembleàries,
algunes indelegables). Durada en el
càrrec màxim de 5 anys renovables.
No poden tenir cap retribució.

Órgans de govern.- El Patronat, compost per un mínim de 3 persones. El
Patronat és l’òrgan sobirà i pren totes
les decisions, llevat de les que vulgui
delegar. El primer patronat és
designat pel fundador/s. Durada en
el càrrec segons els estatuts.
Els patrons podran ser retribuïts per
tasques executives.

Explotacions econòmiques.- Llibertat
per realitzar-les, però els possibles beneficis han de reinvertir-se en l'activitat.

Explotacions econòmiques.- Llibertat
per realitzar-les. No es poden distribuir
els beneficis.
Aplicació de les rendes (70%) als fins
durant els 4 anys següents.

Finalitat.- Qualsevol que sigui admissible en dret (interès general/interès
particular).

Finalitat.- D'interès general reconegut
i estable.

Funcionament.- Totalment democràtic.
L'assemblea és sobirana i pot destituir
la Junta Directiva, modificar els
Estatuts, canviar la finalitat, etc.

Funcionament.- No té base assembleària. La voluntat dels fundadors és llei.
Les persones són al servei del patrimoni
adscrit a una finalitat.

· José Luís Yuste, Patrono de la Fundación Juan March. “Fundaciones”. La Economia
Social en España. Madrid: Fundación ONCE, 2005

· Miguel Angel Cabra de Luna. El Tercer Sector y las Fundaciones en España hacia el
nuevo milenio. Madrid: Escuela Libres Editorial, 1998

· Coordinadora Catalana de Fundacions. Bon govern de les fundacions. 2006

· Coordinadora Catalana de Fundacions. Codi ètic per a les fundacions catalanes. 2003
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Beneficis fiscals.- Pràcticament no en
tenen, llevat que sigui declarada d'utilitat pública.
Tipus impositiu a l'IS sobre les rendes
que obtinguin 25%.
Han de portar 2 anys funcionant
per ser declarades d’utilitat pública. La
declaració la fa el Ministeri de l’Interior
(en les catalanes la Conselleria de
Justícia). Només n’hi ha unes 1.500
declarades.

Beneficis fiscals.- Importants beneficis
fiscals en l'impost de societats, impost
de successions, IBI, IAE i per a aquelles
persones que donin donatius a la fundació (vegeu annex).

Forma de constitució.- No exigeix
escriptura pública, llevat que s’aportin
béns immobles (a Catalunya) i/ o la
constitueixin persones jurídiques.
Personalitat jurídica des de la seva
constitució.

Forma de constitució.- Requereix
la constitució en escriptura pública.
Personalitat jurídica des de la seva
inscripció al Registre de fundacions.

Rendició de comptes.- No ha de retre
comptes, ni liquidació de l'impost de
societats si els seus ingressos no
superen els 100.000 euros.

Rendició de comptes.- Cada any ha de
retre comptes davant del Protectorat
de la Generalitat de Catalunya i, si ha
optat pel règim fiscal especial de la Llei
49/2002, sempre ha de presentar l'IS
per tots els seus ingressos exempts
i no exempts i, a més, una memòria
econòmica davant l'Agència Tributària.

La major part de les rendes queden
totalment exemptes i aquelles que
han de tributar (per exemple explotacions econòmiques alienes a finalitat
fundacional tributen al 10%).
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Nombre d'associacions a Espanya
(aprox.).- 400.000

Nombre d'associacions a Espanya
(aprox.).- 6.000

Associacions declarades d'utilitat
pública (aprox.).- 1.500

Comptabilitat.- Llibre de caixa, llevat
que tingui explotacions econòmiques
i/o sigui declarada d'utilitat pública.

Comptabilitat .- Pla comptable especial
per a entitats no lucratives.

29
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fundació
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