
 

 

 

Compareixença a la  Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya de la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia, representada pel seu president, Joan-Francesc Pont 

Clemente, Catedràtic de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona.  

 

Per a la Fundació Ferrer i Guàrdia és un deure comparèixer davant del Parlament de 

Catalunya,  un deure que tracta sempre de complir amb lleialtat. Per a mi, es també un 

deure i al mateix temps un honor respondre per primer cop a un requeriment del Parlament 

i sotmeto, d’entrada, el conjunt del que diré al millor criteri dels membres de la Comissió.  

 

De les fundacions s’ha de dir una primera cosa ben alta i ben clara: no són ni han estat mai 

una institució sospitosa, ni un entorn favorable a la foscor o a la manca de transparència ni 

un vehicle de frau o d’evasió fiscal. No ho han estat, vull dir, per la seva pròpia naturalesa. 

Les fundacions poden ser mal utilitzades com qualsevol altre institut jurídic, però la 

responsabilitat serà de qui hagi comés la infracció o el delicte. Si resulta admissible una 

valoració relativa, les persones que s’han valgut d’una fundació per al seu lucre personal 

han incorregut en una conducta encara més censurable que la de qui ho ha fet amb un 

vehicle mercantil, perquè les fundacions han estat, són i espero que ho siguin encara molt 

més en el futur un vehicle d’exercici de la solidaritat i, per tant, una fórmula nascuda de l’ 

impuls d’una societat viva per promoure els valors superiors de la igualtat i de la llibertat, 

els camins vers  l’ideal de justícia.  

 

Ho diré de nou,  amb tot el respecte: l’exercici del dret de fundació i la garantia i protecció 

del fruit nascut d’aquell exercici mereixen l’agraïment dels ciutadans, la tutela dels poders 

públics i el foment per qualsevol mitjà dels que existeixin en cada moment. L’altra cara de 

la moneda, molt menys important que la primera, és que les maniobres, ocultacions o 

enriquiments injustos amb l’ús desviat d’una fundació són formes repugnants de 

vulneració de la confiança entre els ciutadans que és un dels fonaments d’una societat 

bona. Però, com  dic una cosa dic  l’altra, no mirin al món fundacional amb cap recel, 

perquè les virtuts públiques creadores de fundacions són la generositat i la fe en l’ésser 

humà, virtuts incompatibles amb la vulneració de l’ordenament jurídic. Les excepcions, per 
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notòries i doloroses que siguin, no poden ni enterbolir mínimament la valoració alta que 

l’esforç fundacional ha de suscitar.  

 

Les fundacions eren històricament (i són) patrimonis afectes a una finalitat. Avui, aquella 

concepció originària que es fonamentava en els bens físics posseïts per la fundació es 

completa amb la idea de que el patrimoni pot consistir en bens intangibles. Hi ha 

fundacions basades en un patrimoni i fundacions bastides sobre un projecte. El Dret català 

va ser un dels pioners d’aquesta segona i més moderna configuració. En aquest sentit, era 

molt més innovadora la filosofia de la Llei  1/1982, de 3 de març, que la del nostre Codi 

civil, de data molt recent, però de factura, en certes qüestions,  arcaica. Les reformes que 

ara planteja el projecte de Llei de modificació del Llibre tercer del Codi són un retorn al 

desig d’obertura d’horitzons de la Llei de 1982, perquè recuperen la fundació-projecte com 

una eina al servei de finalitats d’interès general, al reduir el mínim de la dotació 

fundacional i, sobretot, perquè no hi ha una diferència substancial entre 30.000 i 60.000 €, 

al permetre  fundacions in faciendo durant un període de cinc anys.  

 

En realitat, si les fundacions haguessin de viure, principalment, dels fruits del seu 

patrimoni, el mínim hauria de ser molt alt. Una fundació americana, per exemple, la Rotary 

Foundation, va calcular el capital necessari per continuar en actiu si un dia deixés de rebre 

donatius abruptament i va fixar-se l’objectiu d’assolir un capital de mil milions de dòlars. 

Estem molt lluny del mon anglosaxó, però permetin que els hi digui que una assignatura 

pendent de la nostra legislació és la capitalització  de les fundacions. Hem d’aclarir i 

hauríem de convenir  que es positiu, que és imprescindible, que les fundacions augmentin 

els seus fons propis i que, poc a poc, vagin incrementant el capital que, al meu parer, 

hauria de ser escripturat i fer-se constar als Estatuts. L’augment de capital pot originar-se 

per donacions, llegats o herències, però també per aportacions o quotes dels cercles 

d’amics, per plusvàlues en l’alienació d’immobles o per excedents pressupostaris destinats 

a reserves i, posteriorment, incorporats a capital. Hem d’ajudar a que les fundacions es 

capitalitzin, a créixer, a consolidar-se i a incrementar la seva independència del  sistema 

bancari si volem que siguin una alternativa en els moments actuals. La previsible 

desaparició o disminució radical de les subvencions públiques, un procés que ja ha 

començat,  afegeix un argument addicional i condueix a la recomanació de la millora del 
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règim fiscal de les donacions, del patrocini i del mecenatge. El legislador ha de reflexionar 

sobre la conveniència, per interès social, d’establir la deduïbilitat directa de la quota 

tributària de les contribucions a les fundacions ni que sigui fins a un topall raonable.  

 

El meu suggeriment és que la interpretació dels preceptes sobre percentatges de destinació 

de fons als fins fundacionals accepti sempre que s’ha complert el requisit si s’han dotat les 

reserves o el compte de capital. Al mateix temps, el Protectorat promouria bones 

pràctiques en el sentit d’ajudar i incentivar a les fundacions a augmentar el seu capital, 

rectificant, si cal, algunes visions restrictives originades des d’una concepció molt estreta 

d’una norma que només va néixer, al dret comú, per evitar despeses alienes a l’objecte o 

càrregues excessives associades a la gestió que podien reduir l’abast del compliment 

efectiu dels objectius fundacionals.    

 

La reforma proposa excloure el concepte de fundacions públiques del Codi civil, una 

mesura que ha de ser valorada positivament, perquè les fundacions públiques, pròpiament, 

giren al voltant del Dret administratiu. No es nega, però, la possibilitat de les persones 

jurídiques públiques per a crear fundacions, doncs es manté l’article 331.2.1 del Codi: 

 

“Poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, 

privades i públiques. Les persones jurídiques públiques només ho poden fer 

conjuntament amb persones privades, d’acord amb llur normativa”.  

 

Què diu aquest article? Al meu parer, que les persones jurídiques públiques poden 

constituir fundacions (primera frase, autorització general), però que si ho fan conjuntament 

amb persones privades, hauran de fer-ho d’acord amb llur normativa (la de les persones 

jurídiques públiques i no amb la dels altres cofundadors, persones jurídiques privades). La 

segona frase és un cas particular de la primera i aclareix la legislació aplicable, però no es 

una restricció de l’autorització general. De forma sorprenent, el Protectorat ha vingut 

interpretant que les persones jurídiques públiques només podien crear fundacions si ho 

feien amb el concurs d’entitats privades (ni que aquest fos mínim), un criteri que no pot 

derivar-se del text de la norma i que hauria de ser abandonat pel Protectorat. Si el 

legislador hagués volgut reduir l’àmbit de la capacitat per a crear fundacions de les 

persones jurídiques públiques no hagués posat un punt a la fi de la primera frase i hagués 
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començat la segona amb la conjunció adversativa, que implica restricció, “però”, dient, per 

exemple, “però les persones jurídiques públiques només ho poden fer amb el concurs 

necessari d’altres persones jurídiques que necessàriament hauran de ser privades”.  

 

Una de les qüestions més atractives de la reforma és la substitució de les autoritzacions 

prèvies (que havien de ser resoltes expressament o per alguna fórmula de  silenci 

administratiu) per les anomenades declaracions responsables. Sense perjudici de que 

l’adjectiu és innecessari (què diferencia una declaració d’una declaració responsable  si li 

atorguem el valor que mereix a la paraula donada?), malgrat que imagino que és el 

transsumpte laic de les antigues declaracions jurades (que eren una altra barbaritat), el 

mecanisme de la declaració o comunicació prèvia de certs actes rellevants de la vida de la 

Fundació és el més adequat per no generar entrebancs a la vida d’aquestes entitats i per 

garantir l’exercici de les potestats administratives de comprovació. La manca de declaració 

serà un incompliment greu, si es produeix, i mereixerà una mesura sancionadora. Les 

fundacions adoptaran responsablement (ara sí) les seves decisions i no hauran d’esperar un 

acte administratiu. Desapareix el problema del silenci administratiu (que és sempre un 

indicatiu de baixa qualitat en el servei públic) i s’evita haver-li d’atorgar significat positiu 

o negatiu. El Protectorat rep així de forma regular les informacions prèvies sobre els actes 

de les fundacions que tenen una certa rellevància i pot exercir la seva tutela amb 

anterioritat o amb posterioritat a la seva realització.  

 

La regulació del conflicte d’interessos experimenta amb la reforma proposada una millora 

notable, perquè es transita de l’evocació genèrica al conflicte a la concreció que ha 

d’acreditar-se, en certs supòsits de vinculació, la necessitat de l’operació i la prevalença 

dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Un 

exemple ens pot ajudar: si un patró cedeix gratuïtament o a un preu inferior al de mercat un 

local a una fundació no pot dir-se que hi ha conflicte d’interessos, perquè en realitat hi ha l’ 

interès del patró posat al servei de l’ interès de la fundació. El Protectorat pot jugar un 

paper important d’ajut a les fundacions sobre la comprensió cabal d’aquest tema i les 

declaracions de les fundacions s’han de prendre com un tràmit ordinari del que el anglesos 

anomenen disclosure: el descobriment espontani de les vinculacions, l’explicació sobre 

l’opció escollida i la justificació sobre el preu pactat eliminen qualsevol malicia i qualsevol 
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deshonestedat.  

 

Els conceptes de fundació i de protectorat són complementaris, per dos raons, al meu parer. 

La primera, perquè les fundacions són una excepció al principi d’ordre públic de prohibició 

de les mans mortes, que comença a ser concebut per Jaume I i adquireix carta de naturalesa 

amb la Il·lustració (Campomanes, Floridablanca, Jovellanos, Cabarrús), amb l’article 321 

de la Constitució de Cadis, de la que commemorarem el bicentenari el proper 19 de març i 

amb la desamortització de Mendizábal de 1836, raó per la qual es lliga l’excepció des de 

1849 a  alguna mena d’intervenció administrativa. La segona, perquè la fundació ha de 

servir l’ interès general per les vies volgudes pel seu creador i els poders públics han de 

garantir que això sigui efectivament així.  

 

La relació entre fundació i protectorat és completament natural i, com descriu la memòria 

de la proposició de llei presentada pel Grup Socialista, la figura del Protectorat ha d’ésser 

el garant del desenvolupament correcte del dret de fundació i, com es raona a l’exposició 

de motius, ha de complir les funcions d’assessorament, de registre i de supervisió. 

Concedeixo una gran importància a que la proposició de llei situï en primer lloc la funció 

d’assessorament, per que posa de manifest la prioritat en la promoció del vincles de treball 

en comú entre els poders públics i les fundacions.  

 

La proposició de llei és una aportació important a la configuració del Protectorat com una 

funció administrativa digna de ser dotada de recursos personals i materials i de potestats 

nítidament delimitades. M’agradaria que aquest reforçament del Protectorat tingués com a 

resultat, precisament, el reforçament de les fundacions. Una bona política de fundacions 

parteix del foment i continua per la pedagogia de les bones pràctiques. Crec que avui 

aquest ha de ser l’esforç principal.  

 

L’aparició d’algunes ovelles negres constitueix, com deia al principi, un fenomen 

minoritari, i no ha de desenfocar els lents amb els que contemplem el sector.  

 

Òbviament,  el Protectorat ha de comptar amb mitjans per complir les seves funcions, però 

no és menys cert que les fundacions estan subjectes, com tots els operadors jurídics, a les 
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potestats de comprovació i investigació de la Hisenda Pública no solament sobre el 

compliment dels deures tributaris i sobre els requisits per gaudir d’exempcions o beneficis, 

sinó també en matèria de bona utilització de les subvencions rebudes i de la correcció de la 

seva comptabilitat. No és menys cert, tampoc, que les fundacions estan obligades a 

l’auditoria de comptes dins dels mateixos límits que qualsevol altra persona i que moltes 

fundacions sol·liciten una auditoria voluntària, una bona pràctica que el Protectorat hauria 

d’incentivar i, fins i tot, finançar parcialment. Les fundacions no són un illot descontrolat o 

un forat negre, raó per la qual,  més eficaç que carregar el Protectorat amb plans 

d’inspecció d’abast general, pot ser la coordinació entre els diferents departaments o 

ministeris i, sobretot, la col·laboració mútua  entre el Protectorat i la Hisenda Pública.  

 

Deixi’m que els hi digui que les meves reflexions d’avui són el fruit de vint-i-cinc anys de 

treball voluntari al si dels patronats de diverses fundacions o de posta de la meva 

experiència al servei d’altres fundacions, unes de caràcter més patrimonial i altres, més 

basades en un projecte. He vist a les fundacions il·lusió, compromís amb el combat per un 

món menys injust, més equitatiu, i capacitat de les persones per donar el millor d’elles 

mateixes. He vist com les fundacions han patit com un greuge el descrèdit d’algunes 

d’elles, excepcions sense cap virtualitat de desmerèixer la valoració general. Estic a la seva 

disposició, a títol personal i com a president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 

creada el 31 de desembre de 1987, per a tot allò que puguin necessitar. I, només els hi 

demano  que, a l’hora de legislar, alguns fraus importants i greus que han colpit la nostra 

opinió pública siguin tinguts en compte com les conductes reprovables que han estat, sense 

cap referència al vehicle jurídic emprat, doncs el rebuig es refereix als fets i no a la 

condició dels autors, i que pensin només en la xarxa de fundacions que vertebren el nostre 

país i en la xarxa de les persones que fan possible el seu funcionament.  

 

Parlament de Catalunya, 1 de març de 2012.  


