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Àgora

No és el mateix

Ens dol que notícies de persones que han utilitzat fundacions per lucrar-se embrutin la tasca d’aquestes entitats
El rei emèrit, a l’exterior del Congrés,
en el 40è aniversari
de la Constitució,
el 6 de desembre
del 2018.

Pere-A. Fàbregas
Aquests darrers dies hem
conegut algunes notícies que
fan referència a la regularització fiscal del rei emèrit,
associant la seva «conducta
incívica» a una fundació de
Liechtenstein. Des de la Coordinadora Catalana de
Fundacions ens entristeix
que, a vegades, es faci referència a aquesta forma jurídica, generant confusió i
desconfiança envers una figura que ens identifica com a
país, sota l’empara de la qual
es treballa per a l’interès de
la societat en àmbits tan fonamentals com la salut, el
social, la cultura, la recerca,
l’educació i molts altres.
En el dret civil català,
igual que en el dret espanyol,
una fundació és un patrimoni adscrit indefinidament a
una finalitat d’interès general. La fundació és l’única
entitat sense afany de lucre
per la seva naturalesa jurídica. Una vegada es funda,
aquells béns ja estaran per
sempre més dedicats a la finalitat per a la qual fou crea-

sevol moment. En definitiva,
res a veure amb les estrictes
regulacions de les fundacions a Catalunya.
Per això, des de la Coordinadora Catalana de Fundacions treballem perquè el
nom de les fundacions al
nostre país sigui reconegut
com el que són: entitats que
posen a disposició els seus
recursos, per dur a terme
una finalitat social, una finalitat que ajudi a millorar la
societat, i amb un tret diferencial: sense afany de lucre.
El rei emèrit

da, de manera que en cas de
dissolució el seu patrimoni
mai no pot revertir en el
fundador sinó que obligatòriament per llei ha d’anar a
una altra fundació de finalitats similars o bé a entitats
públiques.
Igualment per llei, no es
poden constituir fundacions
amb la finalitat principal de
destinar les prestacions als
fundadors o als patrons, o a
les persones lligades a
aquests per una relació de
parentesc fins al quart grau.
A més a més, les fundacions
estan sotmeses a unes obligacions de transparència i

control més altes que cap altra organització. ¿Per què
diem això? Perquè el que el
nostre sistema jurídic regula
com a fundació no coincideix
amb el concepte d’altres països. El que s’entén per fundació a Alemanya, a França,
o en el dret anglosaxó no és
el mateix que a Catalunya o a
Espanya.
El cas de Liechtenstein
Un cas extrem és el del principat de Liechtenstein, qualificat de paradís fiscal per
l’Agència Tributaria Espanyola, país on no existeix ni
l’impost de patrimoni, ni el

de successions, ni el de donacions. País on es pot constituir una fundació només
per beneficiar una persona o
la seva família, sense cap
necessitat d’inscriure-la en
cap registre públic, permetent que la gestioni un fiduciari que oculti les persones
que realment l’han constituït i també les persones que
en puguin ser beneficiàries.
Una fundació a Liechtenstein no està subjecta a cap
control, ni ha de dipositar els
seus estatuts enlloc i es
constitueix en un parell de
dies. També es pot dissoldre
i recuperar els béns en qual-

Som conscients que aquesta
és una precisió molt tècnica,
que costa explicar en un món
que es mou a 280 caràcters.
Però ens dol que amb notícies com les del rei emèrit o les
d’altres persones que han
utilitzat aquesta forma jurídica per lucrar-se indegudament, s’embruti la feina de
les més de 2.000 fundacions
catalanes, que treballen amb
un segell propi, arrelades al
territori, que generen més de
80.000 llocs de treball,
compten amb més de 40.000
persones voluntàries i formen part de l’ADN del nostre
país. No és el mateix. n
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