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Curs: Comença un programa d’herències i llegats 
per a la teva fundació 

 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 23 de març 2022 – 9:30-12:30 h 

Sessió 2 | 30 de març 2022 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Aprendre què representa i què pot aportar a la fundació la captació de fons a través 
d’herències o llegats. 

• Assentar les bases d’una estratègia de captació de fons específica. 

• Conèixer els aspectes legals i jurídics que cal tenir en compte una fundació per accedir 
a bens o drets per via testamentària. 

A qui es dirigeix? 

Membres dels patronats, direccions generals, gerències i responsables de captació de fons o 
comunicació. 

Aquest curs s’adreça a fundacions que encara no han desenvolupat una estratègia de captació 
de fons d’herències i llegats o que estan en una fase inicial. 

Programa 

Sessió 1 | 23 de març, de 9:30 a 12:30 (Irene Borràs) 

1. Herències i llegats, una oportunitat de captació de fons? 
a. Algunes dades 
b. Actituds davant les herències i llegats 

2. Com incloure herències i llegats dins el mix de captació de fons 
3. Com muntar un programa d’herències i llegats: estratègia i elements 
4. Exemples i casos pràctics. 
5. Per on començar. Recomanacions. 

Sessió 2 | 30 de març, de 9:30 a 12:30 (Irene Borràs i Tomàs Segura) 

1. Aspectes jurídics que ha de preveure la fundació beneficiària d’una herència o un 
llegat 

a. Diferències entre herències i llegats 
b. Mode i condició 
c. Acceptació i renúncia d’herència 
d. Aspectes legals i fiscals a tenir en compte 
e. Rols i funcions dels diferents agents intervinents 

2. Treball de grup. Compartim idees i sumem. 
3. Idees a posar en marxa. 

mailto:info@ccfundacions.cat


A2: Aprèn i Aplica 

 Captació de fons      

 

Pau Claris, 167 Pral.2a. B 08037 Barcelona – T.934 881 480 – info@ccfundacions.cat - ccfundacions.cat 

 

Entre les dues sessions els/les participants hauran de fer un treball de reflexió per avançar en 
el programa d’herències i llegats de la pròpia fundació. Aquest treball es compartirà en la 
segona sessió online. 

Metodologia 

Combinació de l’explicació teòrica amb exemples reals de diferents fundacions. Es demanarà a 
les alumnes que dissenyin el seu pla d’herències i llegats i es compartirà amb la resta 
d’assistents. 

Docents 

 

Irene Borràs 
CAUSES, consultora especialitzada 
en responsabilitat, compromís, 
marca i impacte  

Tomàs Segura 
Advocat-Bufet Bergós 

Amb la col·laboració de Itxaso Ferreras, fundraiser especialitzada en Testaments Solidaris.  

Requeriments tecnològics necessaris 

Ordinador i connexió internet. El curs es farà per Zoom. 

Inscripció 

Preu per participant:  150 € Fundacions associades a la CCF  
300 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 23/03_herencies i llegats”. 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre. 
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