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Curs: ABC de les fundacions.  
Tot el que has de saber si t’incorpores al 
patronat o a l’equip d’una fundació 
 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 5 d’octubre 2022 – 9:30-13:30 h 

Sessió 2 | 7 d’octubre 2022 – 9:30-13:30 h 
 

Objectius 

• Donar a conèixer a aquelles persones que s’incorporin per primera vegada a una 
fundació, dins el patronat o a l’equip professional, una visió dels aspectes més 
importants i diferenciadors de la gestió de l’entitat 

• Adquirir eines i recursos  per una gestió eficaç i responsable de la fundació 

• Compartir experiències per una bona pràctica de la gestió i govern de la fundació. 

A qui es dirigeix? 

Fundacions de recent creació. 

Membres dels patronats, professionals i qualsevol persona interessada a conèixer els aspectes 
bàsics del funcionament d’una fundació. 

Programa 

Sessió 1 | 5 d’octubre 

De 9.30 a 11.30 h. Comptabilitat i fiscalitat de les fundacions |  M. Eugènia Bailach 

• Elaboració i presentació dels comptes anuals de la fundació 

• Càlcul de l’aplicació dels ingressos a les finalitats fundacionals 

• Règim fiscal aplicable a les fundacions en els diferents impostos (IS, IVA, IBI, AJD...) 

• Donatius i incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002) 

De 11.45 a 13.30 h. Comunicació i captació de fons |  Irene Borràs 

• Importància de la comunicació 

• Definició del focus i selecció dels canals de comunicació més adients 

• Mix de la captació de fons 

• Eines de captació i tendències 
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Sessió 2 | 7 d’octubre 

De 9.30 a 11.30 h. Funcions i deures del patronat | Tomàs Segura 

• Funcionament del patronat (convocatòries, reunions, actes...) 

• Composició del patronat (designació de càrrecs, renovació, cessament...) 

• Conflicte d’interessos i declaració responsable 

• Actes subjectes a autorització prèvia o a comunicació 

• Normativa bàsica: obligacions de transparència i prevenció de blanqueig de capitals 

De 11.45 a 13.30 h. Com aconseguir un patronat efectiu | Frederic Cusí i Marc Botella 

• Govern: comportament ètic i criteris d’actuació, designació, renovació i relleu. 

• Rols i funcions del Patronat, com fer un pla de treball i una autoavaluació. 

• Reunions efectives (patronats, comissions, consells assessors...) i adopció d’acords. 

• Relació entre el patronat i la direcció general de la fundació 

Metodologia 

Combinació d’una part expositiva amb exemples pràctics, amb els que els participants treballen 
sobre les seves pròpies experiències i projectes en curs.  

Docents 

 

M. Eugènia Bailach 
Economista i Sòcia de l’Àrea d’Auditora a Auren Barcelona 

 

Irene Borràs 
Consultora especialitzada en responsabilitat, compromís, marca i impacte 

 

Tomàs Segura 
Advocat-Bufet Bergós 

 

Marc Botella  
Soci, consultor i formador de Inpacte, consultoria social i de Gobernanza 
Efectiva 

 

Frederic Cusí   
Soci, consultor i formador de Inpacte, consultoria social i de Gobernanza 
Efectiva 
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Requeriments tecnològics necessaris 

La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents, entorn tranquil i silenciós. 

Inscripció 

Preu per participant:  200 € Fundacions associades a la CCF  
400 € 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 05/10_ABC”. 

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