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Les fundacions presenten un model 

consensuat de balanç social 
 

 La iniciativa de la CCF dona resposta al nou requeriment normatiu 
 
 

Barcelona 8 de novembre de 2019. La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) ha 
presentat avui, davant el món fundacional, la seva proposta de model de Balanç Social 
que pretén donar resposta als nous requeriments de transparència que exigeix la 
societat. Si reben fons públics, les fundacions tenen l'obligació de rendir comptes de 
les seves actuacions al conjunt de la societat i als actors que hi participen, tal 
com recull l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre. En aquest sentit, el model 
presentat avui reflecteix la relació entre els recursos i les actuacions, però també 
ofereix l'oportunitat de comunicar de quina manera generen impacte a la societat. 
 
Xavier Bernadí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques ha agraït 
la col·laboració permanent per part de la Coordinadora a l'hora de consensuar les 
obligacions de transparència de les fundacions i ha encoratjat a un sector molt 
rellevant per al desenvolupament social a "no només a veure les normes com una 
obligació legal sinó com una oportunitat de millora. De fet, és una necessitat de 
supervivència en un món cada cop més exigent amb les activitats de les 
organitzacions". 
 
Pere Fàbregas, president de la CCF, ha destacat que el treball realitzat compleix 
amb els requisits legals, és senzill i gradual i afavoreix que ho compleixi tothom. "La 
transparència i l'ètica han vingut per quedar-se i les fundacions hem d'estar a 
primera línia a l’hora de mostrar-ho" ha conclòs.  
 
En el cas de les empreses, un balanç econòmic contempla un actiu, que recull els béns i 
drets de la companyia, en què inverteix i de quins mitjans econòmics disposa, i un 
passiu que mostra l'endeutament i el capital, és a dir, els mitjans financers i l'origen de 
les fonts de finançament. En el cas d'algunes fundacions, els recursos econòmics 
provenen de les administracions públiques, per mitjà de subvencions, ajuts, convenis o 
altres formes, que es proveeixen perquè es dediquin a finalitats d'interès general. 
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Tanmateix, poden rebre aportacions dels donants que, a canvi, esperen que l'entitat 
compleixi amb la seva missió. En el Balanç Social s'ha de recollir un actiu que fa 
referència a les inversions de les fundacions en termes de governança, repercussió 
social i medi ambient i un passiu on es plasma d'on s'han obtingut els recursos. 
 
El model, presentat per la Dr. Silvina Vázquez, contempla set àmbits d'actuació que 
afecten la missió, les persones, el bon govern, la comunitat, el medi ambient, els 
proveïdors i altres. Aspectes com la paritat, la conciliació, les millores mediambientals 
o la compra responsable estan recollits fins a un total de 84 conceptes, segons els 
nivells d'indicadors. 


