
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE GOVERN 
CORPORATIU 2021 
Basat en el model proposat per la Coordinadora Catalana de Fundacions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Introducció  

La Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i 
verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, va 
establir un conjunt d’obligacions de transparència i bon govern per a les 
fundacions.  

D’acord amb aquesta Llei, es va atribuir al departament competent la facultat 
per determinar el nivell de subjecció de les fundacions i associacions obligades 
a aquestes exigències en funció de la seva dimensió i l’origen dels seus fons.  

El 12 de setembre de 2018 es va aprovar l’Ordre JUS/152/2018121, que va 
establir el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades 
d’utilitat pública als instruments de transparència.  

L’Ordre/152/2018 classifica les fundacions en tres grans grups en funció de la 
seva dimensió i de si reben fons públics2. D’acord amb l’Ordre, les fundacions 
de dimensió gran13 que rebin fons públics estan obligades a publicar un 
informe de govern corporatiu (IGC).  

En el dret comparat no existeix una exigència d’aquest tipus a les fundacions o 
organitzacions no lucratives. No obstant això, als Estats Units la majoria de les 
organitzacions no lucratives que han obtingut la qualificació d’entitats exemptes 
per part de l’autoritat fiscal —l’International Revenue Service (IRS)— estan 
obligades a presentar un informe anual, conegut com a IRS Form 990, que 
inclou aspectes relacionats amb el funcionament de l’òrgan de govern.  

D’altra banda, la pràctica de l’IGC sí que s’exigeix a les empreses cotitzades. El 
seu contingut, salvant les lògiques diferències existents entre l’empresa 
lucrativa i les entitats no lucratives, respon al mateix objectiu de 
l’Ordre/152/2018.  

L’Ordre/152/2018, no obstant això, no detalla, a diferència del que ocorre amb 
les empreses cotitzades, l’estructura i contingut de l’IGC, i es limita a expressar 
de manera genèrica els àmbits que han de ser objecte de l’informe.  

En l’article 2.1 p) de l’Ordre/152/2018 es defineix l’informe de govern corporatiu 
com una “avaluació emesa per l’òrgan de govern de les entitats sobre la forma 
d’elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la 
manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura”.  

D’acord amb el que es disposa en l’article 2.1 p), l’informe de govern corporatiu 
és un document que:  

1) Se centra en l’avaluació. És a dir, la naturalesa de l’informe no és 
merament descriptiva, sinó que requereix un cert judici valoratiu sobre el 
funcionament i contribució de l’òrgan de govern.  

                                                            
1 ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les 
associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de 
desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. 
DOGC núm. 7707 de 17/09/2018 
2 Segons l’Ordre/152/2018, les fundacions de dimensió gran són aquelles que compleixen almenys dues de les tres 
condicions següents en els dos últims exercicis: a) Tenir uns actius superiors als 2.800.000 euros; b) Tenir un volum 
enir un volum d’ingressos superiors als 5.700.000 euros, i c) Tenir una mitjana de 50 treballadors.  
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2) És emès pel patronat. El responsable últim de l’elaboració i publicació de 
l’informe és el patronat. Se sobreentén, també, que correspon al patronat 
l’aprovació d’aquest informe.  

3) El contingut del qual està centrat en quatre àrees principals: sistemes 
d’elecció dels seus òrgans de control i gestió, funcionament d’aquests 
òrgans, relació entre ells i estructura.  

 

Donat que no existeix un model normalitzat per l’elaboració del IGC, la 
Fundació adopta la proposta creada per la Coordinadora Catalana de 
Fundacions (CCF), que ha considerat oportú desenvolupar un model d’IGC 
dirigit a les fundacions que estiguin legalment obligades a publicar-lo d’acord 
amb l’esmentada Ordre/152/2018.  

Responent a la mateixa filosofia que ha adoptat en relació amb el codi de bon 
govern i bones pràctiques de gestió, la CCF ha estimat també convenient 
proposar uns continguts de nivell bàsic i uns altres de nivell avançat amb la 
finalitat que les fundacions puguin anar adoptant aquests instruments de 
transparència de manera progressiva. 

Contingut 

El model d’IGC proposat a les fundacions està estructurat en sis seccions 
diferents, que tracten de donar resposta a les exigències de l’article 2.1 p) de 
l’Ordre/152/2018.  

En cadascuna de les seccions es presenten dos tipus de nivells d’informació:  

1. Bàsica  

Es considera una informació mínima indispensable per oferir una visió dels 
aspectes fonamentals del govern de la fundació. Es tracta d’aspectes que la 
totalitat de les fundacions podrien reflectir sense gaires dificultats i 
l’emplenament dels quals donaria resposta a l’obligació establerta per l’Ordre 
152/2018. 

2. Avançada  

Es refereix a aspectes més complexos des del punt de vista de l’organització 
o que van més enllà de les obligacions legals esmentades. (en el cas 
d’aquest informe es formularà en lletra cursiva) 

 

Als efectes d’aquest informe, es mantenen els indicadors en l’ordre i numeració 
proposats en el model de la CCF. Hi consten tots aquells que tenen la 
consideració d’informació bàsica i només s’inclouen els considerats informació 
avançada quan procedeix. 

 

La primera secció es refereix als fundadors i la dotació fundacional. Com és 
conegut, la fundació no té propietaris, però sí fundadors, la voluntat dels quals 
cal garantir. Conèixer qui són els fundadors constitueix un element 
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indispensable per poder interpretar correctament la voluntat fundacional. D’altra 
banda, a vegades, els fundadors es reserven determinades facultats, com el 
nomenament o confirmació dels patrons, que resulta convenient tenir en 
compte. Finalment, conèixer la dotació fundacional, que gaudeix d’una 
protecció especial en el dret de fundacions, resulta igualment indispensable per 
garantir la viabilitat econòmica de la fundació i el compliment de les seves 
finalitats. 

La segona secció de l’informe comprèn les qüestions relatives a l’estructura i 
composició del patronat. En aquest apartat se solꞏlicita informació sobre les 
persones que ostenten les principals funcions de representació en l’òrgan de 
govern (presidència, vicepresidència, secretaria) i, si escau, en les diferents 
comissions. Aquesta informació es complementa amb l’exigència de 
proporcionar un breu perfil dels patrons que permeti avaluar-ne la idoneïtat, la 
data en la qual van ser nomenats i, si escau, el seu caràcter independent.  

La informació sobre el funcionament del patronat constitueix l’objecte de la 
tercera secció. En aquest apartat se solꞏlicita informació sobre l’existència de 
termes en els mandats, així com dels principals processos de selecció, 
formació i avaluació del patronat. Aquesta informació es completa amb la 
relativa a l’assistència dels patrons a les reunions del patronat i els assumptes 
tractats en aquestes reunions.  

La informació sobre les relacions entre els òrgans de gestió i control s’aborda 
en la secció quarta, que es refereix a les relacions amb la direcció executiva. La 
via a través de la qual el patronat supervisa la gestió de la fundació serà 
sempre a través de la persona responsable de la seva direcció general. El 
control efectiu del primer executiu per part del patronat es fa assegurant 
l’existència de processos rigorosos i eficaços de nomenament, retribució, 
avaluació i successió.  

La secció cinquena es refereix a la informació relacionada amb la gestió de 
riscos de l’organització, que constitueix una de les principals responsabilitats de 
supervisió de l’òrgan de govern. Encara que el patronat no sigui responsable de 
gestionar les activitats ordinàries, facultat que sol atribuir-se a la direcció 
general, sí que li correspon identificar i aprovar les polítiques generals de 
control de riscos de l’organització.  

L’última secció comprèn la informació relativa a les operacions vinculades. Si 
bé el càrrec de patró és gratuït, entre la fundació i els patrons pot haver-hi 
transaccions econòmiques de les quals resulta necessari informar per evitar 
possibles conflictes d’interessos que puguin afectar la reputació i el bon nom de 
l’organització. 
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Model d’informe de govern corporatiu per a les fundacions 

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 

18-03-2022 

 

1. FUNDADORS  

En aquesta secció s’informa de qui són els fundadors; de si s’han reservat en 
els estatuts o en l’acte de constitució de la fundació alguna facultat o 
competència específica, com, per exemple, el nomenament dels patrons, i, 
finalment, de la dotació fundacional. 

  

1.1. Indiqueu el nom i cognom dels fundadors  

a) Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

b) Diputació de Barcelona 

c) Cruz Roja Española  

d) Tecsal S.A.  

 

1.2. Drets dels fundadors  

Indiqueu si els fundadors s’han reservat alguna facultat o dret  

No  

 

1.3. Indiqueu la xifra de la dotació fundacional 

  30.000,00 € 
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2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT  

Aquesta secció informa sobre l’estructura i composició dels membres del 
patronat. La fundació ha de proporcionar informació sobre el nombre màxim de 
patrons fixat en els estatuts, el nom i perfil professional dels patrons actuals 
amb la data del seu nomenament i, si escau, el seu caràcter (independents, 
executius de l’empresa fundadora, familiars del fundador o per raó del càrrec).  

 

 

2.1. Indiqueu el nombre màxim de patrons fixat en els estatuts 

15 

2.2. Indiqueu el nombre dels patrons actuals, especificant el nom, càrrec 
(presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies), data de l’últim 
nomenament, professió i, si escau, la categoria3 dels vocals  

 

Nom Cognoms Càrrec Data 
nomen. 

Professió / 
Titulació 

Categoria 

Antonio Balmón 
Arévalo 

President 05-11-2005 Representant 
polític 

Per raó del 
càrrec que 
exerceixen 

Lluïsa Moret 
Sabidó 

Vicepresidenta 05-06-2020 Representant 
polític 

Per raó del 
càrrec que 
exerceixen 

Isabel Collado 
Soler 

Vocal 05-06-2020 Gestora Executiu 

 

 

2.4. Indiqueu si el patronat ha aprovat la creació de comissions  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3
 Els vocals poden ser familiars si són familiars del fundador, executius si són directius de l’empresa fundadora i per raó 

del càrrec si són nomenats en funció del càrrec que exerceixen 
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3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONAT  

Aquesta secció informa sobre les principals polítiques relacionades amb el 
funcionament del patronat: selecció, renovació, formació, terme dels mandats i 
avaluació.  

 

3.1. Indiqueu si hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del 
patronat  

No  

 

3.2. Indiqueu si hi ha un límit d’edat per ser membre del patronat  

No 

3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el 
patronat aquest any  

1) 24-03-2021 (Sessió 01/2021) 

2) 20-04-2021 (Sessió 02/2021) 

3) 20-04-2021 (Sessió 03/2011) 

 

3.7. Indiqueu si l’organització té un sistema formal adequat per 
seleccionar els patrons  

No  

 

3.8. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del patronat 

66% 

3.12. Indiqueu si la fundació està obligada o no a auditar els comptes  

Sí  

En el cas que la fundació hagi auditat els comptes, indiqueu el resultat:  

Amb excepcions 
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4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA  

Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció 
executiva.  

 

4.1. Indiqueu si el patronat ha nomenat un director executiu i, en cas 
que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives  

Sí  


