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Benvolguts/des companys/es, 

 

El proper  dilluns, 2 de juliol de 2018, de 18.00h a 19.30h hi haurà sessió del grup d’Entitats sense ànim de 
lucre a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona. 

Aquesta sessió anirà a càrrec de  

 Joan-Anton Abad, economista, Soci d’Auditing Abogados y Economistas SL 

Pere Tarrés, economista, consultor del Bufet Bergós.  

I us parlarem de l’esborrany de la proposta de càlcul de l’aplicació obligatòria del 70% a les finalitats 
fundacionals a les fundacions catalanes.  

En l’actualitat, el servei de Supervisió i Protectorat de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya està elaborant unes directrius per que les fundacions 
catalanes puguin disposar d’una guia per calcular el 70% de les rendes i els ingressos anuals que obtenen, al 
compliment de les finalitats fundacionals. Donat que,  fins el moment, no existeixen unes normes ni en el 
marc del Codi Civil ni en el Pla General de Comptabilitat adaptat a les entitats sense finalitats lucratives de 
com realitzar aquest càlcul, hem considerat que es tracta d’una eina d’enorme utilitat pels directors 
financers/administratius de fundacions, assessors fiscals i auditors especialitzats en aquest tipus d’entitats.  

Tractarem, doncs, en la sessió,  l’esborrany d’aquest document així com casos pràctics dels diferents supòsits 
contemplats. 

Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a col·laboradors pagant 

una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència de places lliures a la sala (el 

dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, 

és imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant el link a la nostre web que 

s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 29 de juny de 2018. Recordar-vos que les places són limitades. 

IN SITU A BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitat/sessio-del-grup-entitats-no-lucratives-1  

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents 

Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços 

següents: 

  

GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grup-entitats-no-

lucratives-sobre-lesborrany-de-la-propo  
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LLEIDA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grup-entitats-no-

lucratives-sobre-lesborrany-de-la-propo  

TARRAGONA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-del-grup-

entitats-no-lucratives-sobre-lesborrany-de-la-pr  

 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns 

abans de les 13.30h 

Rep una forta abraçada, 

Joan Anton Abad Ribalta 

Cap de grup d’Entitats sense ànim de lucre 

 de la Delegació Catalana-AEDAF 
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