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1 Segons l’Art. 3 c) del DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya es consideren entitats de dimensió 
reduïda aquelles que durant dos exercici consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les 
tres condicions següents: 
 

1a. Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros. 
2a. Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris no superi els dos milions d'euros. 
3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu. 

 
 

BENEFICIA’T DE LES BEQUES DE FORMACIÓ 2020 

 

La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) posa en marxa un programa de 
beques amb l’objectiu de facilitar a les fundacions amb menys recursos l'accés a les 
accions formatives de l’any 2020. 

 

Qui se’n pot beneficiar? 

Qualsevol professional o membre del patronat de les fundacions associades. 

 

Quin és l’import de la beca? 

La beca pot anar des del 50% fins al 90% de l’import del preu d’inscripció. 

 

Àmbits prioritaris  

Enguany es prioritzarà la concessió de beques als cursos amb temàtiques 
relacionades amb el bon govern, la transparència i la captació de fons. 

 

Quins són els requisits per a participar al Programa de beques de la CCF? 

1. Ser una fundació associada. 
2. Estar al corrent de pagament de la quota associativa. 
3. Ser una fundació de dimensió reduïda.  
 

Com puc presentar la meva solꞏlicitud? 

La presentació de la solꞏlicitud s’ha de fer a través del següent enllaç  

 
Termini de solꞏlicitud 

Fins el 14 de febrer de 2020 per tots els cursos becats del 1r quadrimestre  

 
 
Si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment respecte el formulari d’inscripció o 
la informació solꞏlicitada, podeu posar-vos en contacte amb la Montse Oliveras a 
través del correu electrònic moliveras@ccfundacions.cat  o del telèfon 934 881 480 

 

https://forms.gle/4JqfALTnU94L3zJP7

