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RESUM DEL CONTINGUT 

Les Charities1 són un tipus d’empreses presents al Regne Unit. L’objecte de l’estudi és, 

principalment, donar a conèixer aquest tipus d’organitzacions tot centrant-me en la presència 

d’aquestes a Anglaterra i Gal·les. 

El treball comença estudiant les principals característiques de les Charities, continua buscant 

la manifestació d’aquestes dins l’estat espanyol i acaba fent una comparativa amb el que, 

personalment, penso que seria el seu equivalent a Espanya. 

Les conclusions a les quals s’arriba un cop realitzat l’estudi es resumeixen en què a l’estat 

espanyol no hi ha un entitat jurídica amb les mateixes característiques i requisits que 

gaudeixen i compleixen les Charities britàniques. El concepte que més s’hi acosta és el de les 

institucions sense ànim de lucre previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal 

de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge: les 

fundacions i associacions declarades d’utilitat pública. 

Per acabar, raono el per què de la no presència de Charities a l’estat espanyol, tot enllaçant-ho 

amb fets històrics, socials i polítics d’ambdós estats.  

Paraules clau: Charity, Charities, associacions, associacions d’utilitat pública, fundacions, 

prestacions socials britàniques. 

L’extensió del treball ha estat autoritzada per la tutora Lorena Ramírez Ludeña. 

1 Al llarg d’aquest treball, les terminologies anglosaxones aniran formalment distingides en cursiva. La paraula 
Charities serà l’única excepció d’aquesta norma degut a la seva constant aparició en el text.	
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1. Introducció 

	

El tema principal del meu treball versarà sobre les Charities, empreses comunes i en constant 

creixement al Regne Unit. Exposaré què són i investigaré si aquestes institucions tenen 

presència a l’estat espanyol. 

El treball està centrat en una part del Regne Unit, concretament a Anglaterra i Gal·les, en tant 

que a Escòcia i Irlanda del Nord la jurisdicció de les Charities varia i, conseqüentment, així ho 

fan els criteris i la seva definició legal. 

Què són les Charities? Per què són un tipus d’empreses tan famoses al Regne Unit? 

Existeixen realment a Espanya? El plantejament de l’existència de les Charities i de la 

presència o no d’aquestes a l’estat espanyol em va semblar prou interessant com per tractar-lo 

en el meu Treball de Final de Grau, així com el fet de saber quins són els trets principals 

d’aquests tipus d’empresa, tant a Anglaterra i Gal·les com a Espanya, si fos el cas. 

Abordar un tema relacionat amb un país estranger, m’ha obligat a recórrer majoritàriament a 

recursos electrònics i a disminuir la cerca d’informació en format físic. La legislació i 

informació utilitzada quant a les Charities del Regne Unit ha estat consultada en llengua 

anglesa a través de pàgines web del mateix país. Pel que fa a l’equivalència i plantejament 

d’aquestes a l’estat espanyol, la font d’informació ha estat bàsicament documental.  

El treball es nodreix de quatre parts, la primera és on exposo què són les Charities i n’explico, 

resumidament, el seu marc legal. La segona és on assimilo aquestes institucions amb un dels 

tres sectors d’activitats econòmiques existents a l’estat espanyol. La tercera és on descric les 

similituds que aquestes institucions tenen amb les existents en territori espanyol i a l’última 

raono el per què de la no presència de tals organitzacions a Espanya. 
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2. Charities 

2.1. Marc teòric 

2.1.1. Introducció a les Charities 

Les Charities són un tipus d’organitzacions comunes al Regne Unit, la jurisdicció de les quals 

està sotmesa al control per part de la Cort Suprema.  

El sector de les Charities a Anglaterra i Gal·les és molt variat pel que fa a la seva dimensió, 

constitució legal, estructura i propòsits (vegeu Annex 1). Cada organització té les seves 

capacitats i interessos institucionals (National Audit Office 2012a). 

La primera definició legal de Charity va recollir-se a la Charitable Uses Act 1601, la qual 

llistava aquelles activitats o propòsits que es consideraven beneficiosos per a la societat. Més 

tard, a l’any 1891, la jurisprudència va decretar quatre classes de fins benèfics: alleujament de 

la pobresa, avenç de l’educació, avenç de la religió i altres propòsits beneficiosos per a la 

comunitat (National Audit Office 2012b). 

La principal llei que regula actualment aquestes organitzacions a Anglaterra i Gal·les és 

l’anomenada Charities Act 2011 (UK Government 2011a), entrada en vigor el 14 de març de 

2012 tot substituint la Charities Act 2006 (UK Government 2006). Aquestes dues es van 

complementar amb la Charities (Accounts and Reports) Regulations 2008 (National Audit 

Office 2012c). Les lleis del 2006 i 2011 anaven enfocades a modernitzar les ja existents així 

com a proporcionar un marc legislatiu general de les Charities per Anglaterra i Gal·les 

(Chamberlain s.d.). 

La definició de Charity també va incorporar-se a la legislació tributària de tal manera que, a 

dia d’avui, estiguin registrades o no, aquestes poden obtenir cert alleujament d’impostos per 

part del departament no ministerial del Govern del Regne Unit, responsable de la recaptació 

d’impostos i anomenat HM Revenue & Customs (en endavant, HMRC).  

En els dos països objecte del meu estudi, mai es qualificaran de Charity aquelles 

organitzacions subjectes a una jurisdicció d’un país diferent al seu o les que en el seu 

document legal (vegeu apartat 2.3.2. Governing Document), no deixin clar que efectivament 

es regeixen per la legislació del Tribunal Suprem. 
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2.1.2. Què entén la jurisdicció per Charity? 

D’acord amb l’article 1 de la Charities Act 2011, s’entén per Charity aquella institució que ha 

estat establerta únicament per a fins benèfics per al benefici públic, és a dir, per al benefici 

d’altres (BusinessLegal Limited s.d.). 

A l’article 3 de la mateixa llei s’estableixen els tretze propòsits al voltant dels quals ha d’estar 

creada una Charity, si vol ser acceptada com a tal (vegeu Annex 2). 

D’entre aquests tretze propòsits podríem efectuar una doble distinció i agrupar, per una banda, 

aquelles activitats de caràcter més comercial: foment de l’educació, la salut, les arts, la 

cultura, el patrimoni i la ciència2; i per altra banda, les activitats sense caràcter comercial: 

prevenció o alleujament de la pobresa, foment de la religió, protecció o millora del medi 

ambient i benestar dels animals3 (Smith s.d.). 

És requisit legal satisfer una de les definicions que estableix l’article i a la vegada no tenir una 

mescla de propòsits coneguts com caritatius –charitables purposes–, amb d’altres no 

caritatius –non-charitable purposes– (Charity Commission 2013c).  

Així doncs, una Charity només pot tenir els propòsits que la llei reconeix com a charitable 

purposes i la raó per la qual existirà serà únicament per aconseguir els propòsits caritatius per 

la qual s’haurà creat. Aquelles Charities que ja estiguin registrades amb la Charity Comission 

–vegeu apartat 2.2 Charity Comission– d’Anglaterra i Gal·les reuniran automàticament la 

condició de ser establertes únicament per charitable purposes (UK Government 2011b). 

El requisit que estableix la Charities Act 2011 per què es compleixi el fi benèfic és que, 

efectivament, el propòsit de la Charity sigui per al benefici públic (UK Government 2011c): 

- Benefici (benefit aspect), aquest es complirà sempre que qualsevol dany o perjudici 

resultant del propòsit, no superi el benefici. 

- Aspecte públic (public aspect), fent referència al subjecte a qui beneficiarà el propòsit. 

El beneficiari sempre haurà de ser el públic en general o un sector de públic suficient. 

El benefici haurà d’arribar a una classe indeterminada de beneficiaris, no a individus 

específics. La finalitat d’una Charity no serà l’enriquiment personal, no està pensada 

principalment i únicament per lucrar-se, com sí que ho estaria una empresa.  

																																																													
2	Les sis activitats esmentades estan previstes a la Charities Act 2011, article 3 apartat 1 b), d) i f). 
3 Les quatre activitats que careixen de caràcter comercial estan previstes a la Charities Act 2011, article 3 
apartat 1 a), c), i) i k). 
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Degut a les seves característiques, la legislació els imposa un alt nivell de regulació i 

burocràcia. Aquestes organitzacions han de seguir estrictament la jurisdicció, fet que inclou 

haver de proporcionar informació actualitzada sobre les activitats que realitzen, tant a la 

Charity Comission com a la societat en general. També i des del principi, poden ser 

investigades per administradors per tal de constatar que no es beneficien personalment de la 

finalitat caritativa que exerceixen (Charity Commission 2014c). A més a més, malgrat la 

Charity pugui relacionar-se amb d’altres organitzacions, aquesta ha de ser totalment 

independent a l’hora de prendre les decisions sobre com dur a terme les seves charitable 

purposes. 

Conforme una guia publicada l’1 de Març de 2008 (Charity Commission 2008) per part de la 

Charity Commission i amb àmbit d’aplicació per Anglaterra i Gal·les, una Charity mai pot ser 

una organització l’activitat de la qual sigui principalment de caire polític. De fet, l’activitat 

política no és cap dels tretze charitable porpouses acceptats per llei. Ara bé, des del moment 

en que recolzant, fent activitats o exercint campanyes de caire polític aquesta acrediti que està 

aconseguint els seus fins benèfics, la guia estableix que estarà legitimada per fer-ho. Per tant, 

malgrat una organització política no pugui establir-se com a Charity, una organització 

benèfica sí que pot exercir activitats polítiques (sempre que el Governing Document no ho 

prohibeixi) quan amb aquestes estigui aconseguint les seves finalitats benèfiques. 

Tampoc tindrà consideració de Charity aquella organització que sigui il·legal o que vagi en 

contra la política pública. 

 

2.2. Charity Comission 

La Charity Comission va ser fundada l’any 1853. Actualment i conforme la Part 2 de la 

Charities Act 2011, rep el nom de Charity Comission en el cas d’Anglaterra i de Comisiwn 

Elusennau Cymru a Lloegr en el cas de Gal·les (en endavant i englobant les dues, Charity 

Comission), el departament governamental no ministerial que regula i registra les Charities en 

els dos països esmentats, per tal d’assegurar que el públic dóna suport a organitzacions 

benèfiques amb confiança. És un departament auditat per la National Audit Office, amb 

poders quasi judicials (quasi – judicial powers), les decisions del qual poden ser objecte de 

recurs davant del First-tier Tribunal i del Tribunal Suprem (Public Administration Select 

Committee (PASC) 2013). 
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Així doncs, la Charity Comission és indispensable ja que s’encarrega bàsicament i de manera 

eficient i econòmica, de decidir si el propòsit que ha triat l’organització per constituir-se com 

a Charity entra dins d’alguns dels tretze propòsits establerts legalment; de controlar que les 

institucions establertes com a tal acreditin realment ser organitzacions benèfiques; de 

registrar-les, regular-les, així com orientar-les apropiadament pel que fa a la seva 

administració i entre molts d’altres aspectes. Tanmateix, també es troben legitimades per 

actuar legalment davant de qualsevol negligència per part d’aquestes. 

 

2.3. Elements importants per establir-se com a Charity 

2.3.1. Charity trustees 

(Part 9 de la Charites Act 2011) 

Coneguts com administradors, directors o governadors de les Charities. Aquests són un 

element clau ja que els recau la responsabilitat legal, direcció, control, gestió i administració 

de la Charity. Els Charity trustees hauran d’estar degudament designats seguint el 

procediment que establirà el Governing Document. També hauran de complir requisits com 

ara acreditar una edat mínima, no estar desqualificat conforme el que estableix la Charities 

Act 2011 als seus article 178 a 184, tenir consideració de persona idònia (proper persons) i no 

tenir antecedents penals (no estar inclòs dins la barred list per part del Disclosure and 

Barring Service – DBS) (Charity Commission 2012). 

2.3.2. Governing Document 

És el document legal on s’establiran totes les regles de la Charity en qüestió (propòsits 

caritatius, qui la dirigirà –trustees–, fins on pot actuar la institució per tal d’aconseguir el seus 

fins...). Depenent del tipus de Charity que s’hagi triat ser, el model del document legal serà un 

o altre i només en aquells casos en els quals no hi hagi cap model adequat per a la Charity en 

qüestió, se’n podrà crear un de nou.  

La importància d’haver efectuat correctament el Governing Document és rellevant si després 

la Charity s’ha de registrar (Vegeu apartat 2.6. Registre). 

2.3.3. Trustees’ Annual Report 

Tota Charity ha de preparar un Trustees’ Annual Report, document on rauen els objectes de 

l’organització i on es reflecteix com els està assolint. Aquelles Charities que superin els  



	 6	

£25.000 d’ingrés brut hauran de presentar aquest informe davant la Charity Comission. 

Bàsicament, el Trustees’ Annual Report és una oportunitat per demostrar el benefici de la 

Charity al seu públic, així com demostrar als donants com s’utilitzen els seus diners i què 

s’està aconseguint amb ells. Existeixen requisits legals quant al contingut d’aquest informe i 

dependran del tipus de Charity i dels seus ingressos (Resource Centre 2015). 

2.3.4. Annual Return 

La declaració anual, Annual Return, és un formulari on-line que ha de ser completat 

anualment per aquelles Charities registrades que superin, per any, un ingrés brut de £10.000, 

així com per totes les Charitable Incorporated Organisations – CIO (vegeu apartat 2.4. 

Estructura legal de la Charity). Aquelles Charities registrades que tinguin un ingrés brut 

anual de menys de £10.000 i que no siguin CIOs, hauran de completar un Annual Update 

(Resource Centre 2015). 

 

2.4. Estructura legal de la Charity 

Una Charity pot tenir diferents estructures legals, doncs no hi ha cap requeriment legal que 

obligui aquestes institucions a adoptar una estructura en particular. Sigui quina sigui la 

naturalesa de l’organització, sempre hi haurà una estructura adequada i aquesta serà la que 

definirà el tipus de Charity (Charity Commission 2014a). 

Les estructures que es fan servir principalment són quatre. Es pot crear una organització 

benèfica incorporada (Charitable incorporated organisation – CIO), una empresa benèfica 

limitada per garantia (Charitable company – limited by guarantee), una associació no 

incorporada (Unincorporated association) o una Charitable Trust (Jean-Paul da Costa & 

Reza Motazedi s.d.).  

2.4.1. Charitable incorporated organisation – CIO 

(Part 11 Charities Act 2011) 

Les CIO van aparèixer regulades a la Charities Act 2006 i són, actualment, una recent forma 

d’entitat legal empresarial dissenyada exclusivament per a les Charities registrades al Regne 

Unit (obligatòriament s’han de registrar a la Charity Comission).  

És un organisme incorporat –incorporated body–, amb una constitució i identitat legal bastant 

separada dels seus Charity trustees. No estan sotmeses ni al dret de les empreses del Regne 
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Unit ni a les regulacions de la UE en relació a aquestes. És a dir, no s’han de confondre amb 

empreses com a tal ja que no ho són. Tenen personalitat legal i responsabilitat limitada, per 

tant, el/s Charity trustees, si hi haguessin pèrdues, quedarien protegits, no haurien de fer front 

directament a les responsabilitats derivades de l’activitat de l’organització i quedarien 

exclosos dels deutes d’aquesta. Registrar una CIO s’allarga aproximadament uns 40 dies. 

Hi ha dos tipus de CIO: l’associació CIO, on normalment els membres són diferents dels 

trustees de la Charity en qüestió; i la fundació CIO, on la mateixa gent que és trustee, n’és 

membre. 

2.4.2. Charitable company – limited by guarantee 

Una empresa Charity –Charitable company– ha de complir tant amb el Dret de Societats com 

amb la legislació referent a les Charity. Això significa que han d’aportar informació a la 

Charity Comission però també al registre mercantil (Companies House). En aquest cas ens 

referim a companyies dins les quals, en moltes circumstàncies, els seus trustees queden 

protegits davant de responsabilitats contractuals (Community Southwark 2016). 

2.4.3. Unincorporated association 

És la millor estructura si es preveu que no es formularan masses contractes amb proveïdors, 

persones físiques o jurídiques. Com a avantatge de ser associacions no incorporades trobem la 

disminució de paperassa a complimentar (per exemple, estan exempts de presentar els 

comptes anuals). Serà la mateixa associació la que portarà a terme la seva constitució, és a dir, 

el seu Governing Document. L’inconvenient és que els Charity trustees, els quals normalment 

seran els mateixos que els membres, no queden protegits, doncs la responsabilitat de la 

Charity no és limitada. 

2.4.4. Charitable trust 

No és una de les estructures més comunes de Charity, però sí recomanada per aquells casos en 

què el propòsit de l’organització sigui fer donatius a individus o a altres organitzacions. 

Aquesta també és útil en cas que sigui necessari tenir ben clar quant, per què i amb què 

s’estan gastant els diners. Normalment serà el mateix petit grup de persones que estan dins la 

Charity, els que actuaran com a trustees. És relativament fàcil de configurar però es requereix 

tenir ben redactat el trust document (normalment serà un trust deed o will), document que 

servirà com a full de ruta, és a dir, on s’hi establiran les condicions, s’especificarà com 

s’administraran les accions dels trustees, entre d’altres. Una Charitable trust no tindrà masses 
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membres i com a desavantatge a tenir en compte és que la responsabilitat de l’organització 

tampoc és limitada. 

 

2.5. Exempt Charities i Excepted Charities 

Basant-me en una guia publicada l’any 2013 per part de la Charity Comission (Charity 

Commission 2013a), des d’abans que aquesta Comissió fos fundada i a partir d’aleshores, han 

anat existint organitzacions benèfiques considerades exemptes. La definició d’aquestes es 

troba prevista dins la part 3 de la Charities Act 2011, concretament a l’article 22. Aquestes 

organitzacions, malgrat certs preceptes de la llei no els siguin d’aplicació, gaudeixen dels 

mateixos avantatges financers dels que pot gaudir una Charity registrada, tot i que no cal que 

ho estiguin. 

Les Exempt Charities estan exemptes de regulació directe per part de la Charity Comission en 

tant que són un tipus d’organitzacions sovint ja supervisades per altres òrgans o autoritats. 

Concretament, l’organització només serà considerada exempta si bé es troba catalogada a la 

Schedule 3 de la Charities Act 2011 o si demostra ser exempta segons una altre legislació.   

Un exemple de tipus de Charities considerades exemptes en són algunes Universitats, escoles 

o housing associations. 

Va ser la Charities Act 2006 la que va modificar la manera en que aquestes organitzacions es 

troben regulades, malgrat les provisions d’aquesta llei es trobin ara a la Charities Act 2011. 

La llei del 2006 va establir per a aquestes l’obligació de tenir un regulador principal –

principal regulator4– per tal de regular-se com a Charities i estableix que, si no en tenen, 

perdran la consideració d’exemptes i passaran a ser regulades per la Charity Comission. 

Normalment, aquest principal regulator ja és el regulador principal de l’organització benèfica 

sota un altre marc legal. 

Aquests canvis s’han anat introduint progressivament i hi ha hagut Charities que, 

efectivament, per no gaudir de cap cos adequat per actuar com a principal regulator, han 

deixat de ser considerades exemptes i es troben actualment regulades per la Charity 

Comission.  

																																																													
4 La Charities Act 2011 a la seva Part 3, Article 25 a 28 estableix el significat de “principal regulator” així com 
les seves característiques principals. 
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Quant a les Excepted Charities, aquestes no estan obligades a estar registrades amb la Charity 

Comission ja que o bé no compleixen les condicions per estar-ho o bé han estat prèviament 

exceptuades per un altre reglament o ordre, amb un ingrés de £100.000 o menys.  

Tot i que les organitzacions benèfiques exceptuades no cal que estiguin registrades, a efectes 

fiscals poden ser igualment reconegudes per HMRC i obtenir alleujaments d’impostos. El 

departament HMRC, responsable de la recaptació d’impostos, en aquests casos avaluarà si les 

Excepted Charities compleixen, entre d’altres, amb la charitable purpose i el public benefit ja 

que, al no estar registrades amb la Charity Comission, no han passat prèviament un mínim 

control (National Audit Office 2012d).  

Un exemple de tipus de Charities considerades exceptuades i que no caldrà que es registrin 

són alguns tipus d’esglésies angleses de denominació particular. 

 

2.6. Registre  

(Part 4 de la Charities Act 2011) 

A l’hora de fer el registre, la Charity Comission valorarà, entre d’altres documents, que el 

Governing Document tingui certes clàusules bàsiques com: nom, objecte, potestats (fins on 

poden moure’s els administradors per dur a terme els propòsits, per exemple la recaptació de 

fons, treball amb d’altres organitzacions...), Charity trustees (quants seran, per quant 

temps...), reunions i votacions de la Charity, membres (en cas que fos aplicable, qui pot ser-

ho...), financers (qui controlarà el compte bancari, qui podrà signar txecs i resta de controls 

financers interns), trustee benefit (de quina manera els administradors no han de beneficiar-se 

de la Charity sense l’aprovació de la Charity Comission...), esmenes (si fos aplicable, com es 

registren modificacions, de quina manera els administradors poden canviar el Governing 

Document...) i dissolució de la Charity (quan podrà ser dissolta, què passa amb el actius que 

queden vius si només poden ser utilitzats per charitable purposes...). És per aquesta raó que 

és rellevant haver efectuat correctament aquest document (Charity Commission 2014d). 

De les quatre estructures principals anomenades en l’apartat anterior, si fos el cas d’una 

organització benèfica incorporada (CIO) o si els ingressos anuals de la Charity en qüestió 

fossin majors de £5.000 i sempre hi quan l'organització estigui basada en la jurisdicció 

d’Anglaterra o Gal·les, la llei l’obliga a estar registrada amb la Charity Comission (llevat que 

en sigui un tipus especial i ja s’estableixi la no obligació de registre). 



	 10	

Actualment, totes aquelles Charities basades a Anglaterra i Gal·les que no siguin CIO i que 

no arribin a £5.000 per any, no caldrà que es registrin. Només es valorarà l’opció de registre 

en els casos en que es demostri que, estant registrada, la Charity augmentarà significativament 

i immediatament el seu fons o, en cas de no estar-ho, els perdrà (Charity Commission 2014b).  

Així doncs, tot i que les Charities esmentades no cal que es registrin, poden demanar a HMRC 

ser reconegudes com a Charities per així poder sol·licitar igualment les devolucions 

d’impostos, per exemple, en casos de donacions a través del règim Gift Aid. 

Tampoc caldrà que es registrin, o bé la Comissió té l’obligació de suprimir el registre, les 

organitzacions que passin a no ser considerades organitzacions benèfiques i les Charities que 

hagin deixat d’existir o ja no es trobin actives5.  

No serà necessari que es registrin les considerades exemptes –Exempt Charities– i en cas 

d’aquelles que deixin de ser exemptes, només estaran obligades a registrar-se amb la Charity 

Commission si el seu ingrés anual supera els £100.000. 

 

2.7. Finançament 

Les Charities només poden tenir èxit en el compliment dels seus objectius si gestionen els 

diners adequadament. Això vol dir que aquestes han de planificar i controlar tant els seus 

ingressos com les seves despeses per, a la llarga, assegurar-se aconseguir les finalitats per les 

quals s’hauran creat. Resumiré les maneres més rellevants de finançar-se que té aquesta 

organització. 

2.7.1. Finançament governamental 

El govern central o local proporciona a algunes Charities ingressos en forma de donacions o 

quotes per serveis prestats. Hi ha Charities que presten serveis públics i, aleshores, poden 

rebre ingressos de part de departaments o organismes governamentals per aquesta acció. Un 

exemple serien les Charities que proporcionen refugi a víctimes de violència domèstica, 

realitzen activitats esportives per a canalla desfavorida o donen suport i assessorament a 

persones que busquen feina.  

Aquest finançament se’ls pot proporcionar de manera directa o a través d’algun organisme 

(Charity Commission s.d.). 

																																																													
5 La Charities Act 2011 estableix aquesta obligació al seu article 34. 
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2.7.2. Subvencions provinents d’altres Charities o organitzacions privades 

Hi ha moltes organitzacions que proporcionen fons o donacions a Charities. Un exemple n’és 

la National Lottery’s Big Lottery Fund6. 

2.7.3. Herències i testaments 

Algunes persones decideixen establir una Charity gràcies a la recepció d’una suma inesperada 

de diners. Qualsevol individu pot deixar, en el seu testament, capital per a una Charity (això 

és conegut com a llegat). A partir d’aquí, tota organització benèfica pot acceptar rebre aquest 

tipus de donacions.  

La pregunta a realitzar-se en aquest apartat seria si els diners provinents d’herències i llegats 

compten per als 5.000£ que ha de reunir una Charity (que no sigui CIO) per registrar-se amb 

la Charity Comission (vegeu apartat 2.6. Registre). La resposta és que sí. 

2.7.4. Inversions 

Les Charities fan inversions bé per rebre un retorn financer i gastar-lo en els seus objectius, bé 

per promoure directament els esmentats objectius. Algunes formes de finançament faran les 

dues funcions. 

Les organitzacions benèfiques poden invertir en elles mateixes per tal d’aconseguir una 

rendibilitat i així poder avançar amb els seus objectius. Aquestes inversions les cataloguen 

com a financial investment, inversió financera i com a programme related investment (PRI), 

inversions relacionades amb programes.  

En el cas d’aquelles inversions que no encaixin dins les dues categories anteriors, les 

Charities podran realitzar mixed motive investments, inversions amb motius mixtes (Charity 

Commission 2011). 

- Financial investment. El propòsit de la inversió financera és obtenir, d’una inversió 

concreta, el millor rendiment financer dins del nivell de risc acceptat. Tot el què 

extreguin d’aquesta inversió podrà ser invertit en els objectius de la Charity.  

Els trustees, en el moment d’invertir els actius de l’organització per tal d’aconseguir-

ne un rendiment, hauran de complir amb certs requisits i obligacions legals. 

- Programme related investment (PRI). L’objectiu d’una inversió relacionada amb 

programes és l’ús directe dels actius d’una Charity per aconseguir les seves finalitats 

de forma que, al mateix temps, es produeixi un rendiment financer per l’organització. 
																																																													
6  Podeu consultar què és la National Lottery’s Big Lottery Fund a través de la seva pàgina web:  
https://www.biglotteryfund.org.uk/  
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El PRI és diferent de la inversió financera en tant que la justificació per dur-lo a terme 

és promoure els objectius de la Charity en qüestió. Així doncs, com que fer un PRI 

consisteix en aplicar els actius directament a la consecució dels fins de la Charity, 

aquestes no estan obligades pel mateix marc legal de la financial investment. 

- Mixed motive investments. És el cas d’inversions que duen a terme els trustees partint 

de la base que no poden ser totalment justificades ni com a financial investment ni 

com a PRI, ja que tenen elements tant d’un com de l’altre. Generalment, els trustees 

han de poder demostrar que les inversions que realitzaran són de màxim interès per a 

l’organització benèfica. 

2.7.5. Recaptació de fons 

La recaptació de fons és, per a moltes Charities, una font important d’ingressos. En algunes, 

inclús la única. És per aquest motiu que és rellevant que la Charity Commission ajudi a les 

organitzacions i als seus trustees a recaptar fons de manera eficaç i legal.  

Exemples de recaptació de fons seria el que es coneix com anar de porta en porta, recapta de 

fons al carrer, jocs d’atzar com ara loteries, rifes...  

A l’hora de recaptar es recomana que les organitzacions siguin honestes i transparents. No 

només això sinó que, sigui quina sigui la manera o les activitats amb les què es decideixin 

recaptar els fons, s’ha de ser fidel a la llei i seguir, en la pràctica d’aquest, les normes legals. 

En aquest sentit existeixen lleis generals però també lleis i directives especifiques segons el 

tipus d’activitat que la Charity vulgui dur a terme. Alguns tipus de recaptació requereixen 

gaudir de llicències o portar identificació (Charity Commission 2013b). 

Institute of Fundraising7 té varis codis de pràctica que les Charities poden escollir depenent, 

per exemple, de si volen utilitzar màrqueting directe o fer el que es coneix com a recaptació 

de fons cara a cara (face-to-face fundraising – F2F). 

 

Comerç per recaptar fons 

Els ingressos que s’obtenen del comerç realitzat per recaptar fons proporcionen béns i 

serveis al públic, a la comunitat. El motiu principal d’aquesta acció és aconseguir diners 

per a la Charity i es podria dir que, quan s’està realitzant, satisfer les necessitats dels seus 

beneficiaris passa en un segon pla. Un exemple en serien els esdeveniments com ara focs 
																																																													
7  Podeu visitar Institute of Fundraising a través de la seva pàgina web: http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/home/  



	 13	

artificials o concerts, també podria ser-ho el fet de disposar d’una cafeteria dins la Charity 

en qüestió destinada als seus visitants. La característica distintiva és que, a la vegada que 

es recapten diners, el donant rep alguna cosa cosa a canvi. 

2.7.6. Ingressos d’activitats pròpies de les Charities 

Tal com defineix el seu mateix títol, aquest apartat fa referència als ingressos que una Charity 

obté per realitzar aquelles activitats per les quals s’ha creat. El que pretén l’organització 

realitzant-les és aconseguir els seus objectius o aconseguir ingressos per acabar-los assolint. 

Engloba, entre d’altres, els ingressos obtinguts de la venda de béns o serveis com a part de 

l’activitat de la Charity en qüestió; subvencions rebudes específicament per aprovisionar béns 

o serveis en els casos en que aquesta activitat sigui la que permeti a l’organització aconseguir 

els seus objectius, o també subvencions per poder prestar serveis a beneficiaris. 

Cal fer esment de l’existència del règim Gift Aid. Gift Aid és la forma que tenen les Charities 

d’incrementar el valor d’una donació que els hagi fet algun contribuent del Regne Unit. És a 

dir, si s’ha realitzat una donació sobre la qual s’ha hagut de pagar impost sobre la renda, el 

règim Gift Aid permet a aquestes organitzacions reclamar la devolució d’un tant per cent 

prèviament establert a HMRC (en concepte d’impost). Concretament, per cada £1 que donin, 

la Charity podrà reclamar 0,25 pounds extra. 

Resumint, els ingressos que obté una Charity poden agrupar-se en: 

- Ingressos voluntaris – Voluntary income. Es parla, entre d’altres, de donacions 

rebudes incloent-hi els llegats, de qualsevol import reclamat per quantitats rebudes a 

través del règim Gift Aid i de subvencions del govern o d’organitzacions benèfiques 

que proporcionen finançament bàsic. En aquests casos el donant no rep res a canvi. 

- Comerç per recaptar fons – Trading to raise funds. Es fa referència a, per exemple, 

esdeveniments culturals, rifes o concerts. El donant rep alguna cosa a canvi. 

- Ingressos d’inversió – Investment Income. 

- Ingressos provinents de les activitats pròpies de la Charity – Charitable activities 

income.  

- Altres. 

Així ho reflecteix el gràfic recollit a l’Annex 3 del present treball, on es poden veure les 

maneres d’obtenir ingressos que més predominen dins les Charities d’Anglaterra i Gal·les. 
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2.8. Avantatges fiscals 

Les regles fiscals que s’atorguen a les Charities com a entitats sense ànim de lucre 

d’Anglaterra i Gal·les no es troben regulades en un sol lloc sinó al contrari, estan totalment 

disperses, intercalades al llarg de les lleis fiscals que composen el sistema fiscal al Regne Unit 

(UK Government 2015a). 

Remuntant a l’any 2010 i quant a una legislació creada aleshores, anomenada Finance Act 

2010, es va definir un nou concepte genèric de Charity8 als efectes de l’impost sobre la renda, 

impost sobre els guanys de capital, impost de societats, impost sobre el valor afegit, impost 

sobre l’herència –Inheritance Tax–, impost de timbre –Stamp Duty–, Stamp Duty Land Tax i 

Stamp Duty Reserve Tax. En aquest àmbit i malgrat la nova definició de Charity, certs 

preceptes de varies lleis encara fan referència a l’antiga definició (Smith s.d.). 

En el marc d’aquestes organitzacions, com que no poden ser configurades per beneficiar a 

grups tancats ja que han d’existir obligatòriament per al benefici públic, se’ls permet que 

paguin reduïdes business rates, menors impostos (impost sobre la renda, impost de societats, 

impost sobre el patrimoni –Capital Gains Tax–, impost de timbre –Stamp Duty–, IVA (no en 

tots els casos), tarifes, impost de successió...) i tenen la possibilitat d’obtenir certes 

subvencions i finançament.  

Bàsicament, per tal que la Charity pugui beneficiar-se dels avantatges fiscals disponibles i fer 

sol·licituds de devolució d’impostos, aquesta ha de ser reconeguda per HMRC com a 

organització benèfica a efectes fiscals. Per demostrar l’interès de ser reconeguda com a tal, 

l’organització haurà de completar un formulari anomenat CHA1 i enviar-lo a HMRC 

Charities. 

La Charity Comission anima a les organitzacions benèfiques a aprofitar els avantatges fiscals 

que aquestes poden obtenir, malgrat no sigui competència d’ella proporcionar-los-hi 

assessorament fiscal.  

En aquest sentit, és molt important la planificació fiscal, la qual implica l’estructuració de les 

transaccions per tal de fer el millor ús possible de les disposicions fiscals que se’ls hi 

apliquen. Un exemple de planificació fiscal seria estructurar les transaccions de manera que es 

reduís al mínim l’IVA irrecuperable que paga la Charity. 

																																																													
8 La definició la trobem a la Schedule 6 de la Finance Act 2010.		
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Les Charities no han de participar en cap moment ni amb l’evasió fiscal ni amb el frau fiscal. 

Així doncs, gaudir d’una planificació fiscal prudent i raonable és part dels deures dels Charity 

trustees i, en determinades circumstàncies, sempre que es consideri oportú pels interessos de 

la Charity, la Comissió podrà autoritzar acords relacionats amb aquest tema.  

La Charity Comission utilitzarà el poder que li dóna la Charities Act 2011, Part 5, articles 54 

a 59 per intercanviar informació amb HMRC (Charity Commission 2015).  

En general, per obtenir un alleujament d’impostos (tax relief), la Charity haurà d’estar 

radicada al Regne Unit, UE, Islàndia, Liechtenstein o Noruega; estar establerta únicament per 

charitable purposes; estar registrada, si fos el cas, amb la Charity Comission o un altre 

regulador; estar dirigida per persones idònies (fit and proper persons) i reconeguda per 

HMRC. 

A partir d’aquí, aquesta podrà no pagar impostos sobre la majoria d’ingressos sempre i quan 

aquests diners s’utilitzin pels charitable purposes. També podrà demanar devolucions 

d’aquells impostos que ja hagin estat pagats, per exemple, interessos bancaris o donacions a 

través del règim Gift Aid.  

En canvi, sí que estarà obligada a pagar impostos i per tant, fer-ne la declaració, si arriba el 

moment de pagar-los i els ingressos de l’organització no estan qualificats per a la reducció 

d’impostos o si els diners de la Charity s’han gastat per non-charitable purposes. 

Resumint, si la Charity fa servir els seus ingressos pels charitable purposes, no pagarà 

impostos sobre la majoria dels seus ingressos i guanys. Això es coneix com a despesa social, 

charitable expenditure.  A partir d’aquí, per tots aquells diners que es facin servir per altres 

propòsits que no siguin els charitable purposes, haurà de pagar impostos. Això es coneix com 

a despesa no social, non-charitable expenditure. 

Impostos i despesa social – charitable expenditure: exemples d’impostos d’ingressos i guanys 

que la Charity pot reduir fiscalment (HM Revenue and Customs s.d.): 

- Desgravació fiscal de les donacions rebudes a través del Règim Gift Aid. Tota Charity 

pot reclamar l’exempció d’impostos a HMRC, així com la devolució de l’impost, si ha 

rebut ingressos per part de persones o empreses (companyies) a traves de Gift Aid 

donations. 

- Payroll Giving Donations. Aquest és un sistema que permet a les empreses, sempre de 

previ acord amb els treballadors, retirar directament de la seva nòmina mensual –

payroll– donacions destinades a Charities. 
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- Exempció fiscal sobre els ingressos per lloguer i sobre la renda de la terra i la propietat 

(income from land and property). Tota Charity està exempta de l’impost sobre els 

ingressos rebuts del lloguer d’un terreny o d’una propietat, sempre i quan els posseeixi 

amb fins benèfics. 

- Exempció fiscal sobre els interessos i altres ingressos d’inversió (investment income). 

Les Charities del Regne Unit estan exemptes d’impostos en la majoria dels tipus 

d’ingressos d’inversió. 

- Exempció fiscal sobre els guanys de capital. 

- Exempció fiscal pels beneficis d’explotació. Tot benefici provinent de qualsevol 

activitat de comerç que dugui a terme l’organització, pot estar subjecta a impostos. No 

obstant això, hi ha excepcions que poden ser aplicables en funció de la naturalesa de 

les activitats comercials. L’organització pot beneficiar-se de l’exempció d’impostos 

sobre els beneficis de:  

- Primary purpose trading exemption. Activitats de comerç que estiguin 

relacionades amb el seu propòsit principal. 

Si fos el cas d’una Charity que estigues involucrada en el comerç (venda de béns o 

serveis a clients/beneficiaris) com a part de l’assoliment del seu objectiu principal 

(primary purpose activity), aquesta estarà exempta d’impostos sempre i quan els 

beneficis es facin servir únicament per als fins de la Charity. En aquest cas, un 

exemple de Charity l’objectiu principal de la qual implicaria normalment activitats 

de comerç podria ser un cinema que cobra entrada per poder veure les seves 

produccions. 

També entrarien en aquest apartat i estarien exemptes d’impostos aquelles 

Charities que duen a terme activitats comercials que no són realment part de 

l’objectiu principal de l’organització, sinó que són activitats addicionals al propòsit 

principal, és a dir, activitats que ajudaran a acomplir el propòsit principal de la 

Charity; el seu objectiu. Per exemple, una cafeteria d’un teatre dins les 

instal·lacions d’aquest.  

- Les activitats de negociació comercial dutes a terme pels beneficiaris de la Charity, 

sempre que els beneficis s’utilitzin per als fins benèfics de l’organització.  

A tall d’exemple, imaginem una organització que ajuda a persones discapacitades. 

Aquesta té un cafè o restaurant integrat principalment (no per tothom) pels mateixos 

discapacitats beneficiaris de la Charity. Els guanys que provinguin del cafè o 

restaurant podran estar exempts d’impostos sempre i quan els beneficiaris siguin els 
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que realment facin la major part de l’obra i no altres persones com ara el gerent de 

l’organització, supervisors o altres empleats. 

- Tot i que una Charity obtingui guanys que no tinguin cabuda dins de cap exempció 

d’impost específic, tampoc massa relació amb el seu propòsit principal ni 

involucrin cap beneficiari, també podrien estar exemptes de pagar impostos. Per tal 

d’averiguar-ho, l’organització hauria de comprovar si l’ingrés brut de les seves 

activitats entra dins de certs límits preestablerts (HM Revenue and Customs s.d.). 

- El petit comerç per aquelles Charities que, de l’explotació de l’esmentat comerç 

només aconsegueixen una certa proporció del seu ingrés total. 

- Els beneficis provinents de certs esdeveniments de recaptació de fons per a 

l’organització. Aquests podran estar exempts d’impostos sempre i quan, per una 

banda, l’esdeveniment estigui qualificat per l’exempció de l’IVA conforme les regles 

d’IVA per esdeveniments de recaptació de fons i, per altra, tots els guanys siguin 

utilitzats per als propòsits caritatius de la Charity en qüestió. Un exemple en podria ser 

la realització d’un sopar o la posada en marxa d’un esdeveniment (per exemple, una 

fira) amb l’objectiu de recaptar diners per a la Charity. 

- Els beneficis provinents de loteries organitzades de la mà de Charities. Les loteries 

organitzades per part d’organitzacions benèfiques amb l’objectiu de recaptar fons per 

a aquestes mateixes, estaran exemptes d’impostos si es compleixen dos requisits. Que 

estiguin promogudes i dutes a terme amb loteries que acreditin tenir llicència per 

funcionar i que tots els guanys siguin utilitzats pels propòsits caritatius –charitable 

purposes– establerts en el seu Governing Document.  

- Alleujament de l’impost sobre el Patrimoni. Les Charities estaran exemptes de 

l’impost sobre els guanys de capital sempre i quan aquests s’utilitzin únicament per les 

charitable purposes. 

 

Despesa no social – non-charitable expenditure: 

El que es considera com a despesa no social i per tant, no pot deixar de ser pagat per les 

Charities, inclou (HM Revenue and Customs s.d.): 

- Despeses per qualsevol cosa que no sigui per als propòsits prèviament establerts en el 

seu Governing Document. 

- Pagaments a un òrgan estranger quan la Charity no pugui demostrar a HMRC que ha 

pres mesures raonables per tal d’assegurar i garantir que els diners s’utilitzaran pels 
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propòsits caritatius de l’organització. Per tant, la Charity serà la responsable 

d’assegurar que les finalitats de l’organització es compleixen per part de l’òrgan 

estranger ja que, en cas contrari, la despesa podrà ser tractada com a no caritativa 

(non-charitable). 

- Qualsevol inversió i préstec que realitzi la Charity, quan aquest no sigui caritatiu 

(charitable). 

- El cost de certes transaccions que assumeix la Charity i que no són plenament 

caritatives. Aquest seria el cas, per exemple, d’una persona que dóna una gran 

quantitat de diners a la Charity però, a canvi, l’organització li ven una propietat a 

menys valor de mercat. 

Per últim i pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit, és rellevant esmentar que les 

organitzacions benèfiques estan generalment subjectes a les mateixes regles d’IVA com ho 

estaria qualsevol altra organització. Ara bé, malgrat que amb certes condicions i restriccions, 

aquestes tenen disponible una sèrie d’alleujaments i exempcions del ja anomenat impost 

indirecte (HM Revenue and Customs s.d.).   

 

2.9. Estadística 

Una recent estadística mostra que a data 31 de Març de 2016 el total de Charities entre 

Anglaterra i Gal·les ascendeix a 165,277 (Charity Commission 2016a). 
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3. Les Charities a l’estat espanyol 

3.1. Sector no lucratiu o tercer sector 

“La finalitat d’una organització sense ànim de lucre és produir un canvi en les persones i en la 

societat.” (Drucker 2000: 17)  

A Espanya veiem classificades les activitats econòmiques atenent a tres sectors: el públic, el 

privat i el no lucratiu (també anomenat tercer sector). Les Charities s’assimilen a aquest últim, 

més concretament, a les organitzacions no lucratives o sense ànim de lucre. 

A l’estat espanyol, el tret que distingeix les institucions sense ànim de lucre és que duen a 

terme una labor molt diferent de la que efectivament exerceixen les empreses o el govern. Les 

empreses subministren béns i serveis sota el control del govern. El govern té un objectiu i és 

el de crear polítiques efectives. Quina és, doncs, la funció d’una institució sense afany de 

lucre? Segons Drucker (2000: 55), “La institució sense ànim de lucre no té com a única 

finalitat la prestació d’un servei, sinó que pretén que l’usuari final no sigui simplement això, 

un usuari, sinó un membre actiu. La institució utilitza un servei per a produir un canvi en un 

ésser humà.” 

Per associació o organització no lucrativa entenem aquella que ha estat constituïda per prestar 

un servei que mantindrà o millorarà la qualitat de vida de la societat. Aquesta associació o 

organització es considera privada i estarà formada per individus que, d’una banda, aportaran 

el seu treball de forma voluntària per liderar l’entitat, doncs aquesta no estarà encaminada al 

lucre personal de cap dels seus membres, familiars, socis o fundadors i per altra, no tindrà 

caràcter governamental (Vernis i Domènech 1998: 32).  

Dit això, per tal que les organitzacions no lucratives realitzin les seves finalitats és necessari 

que aquestes disposin de mitjans econòmics, és a dir, mitjans que ajudin a fer créixer el seu 

camp d’actuació i bàsicament, permetin la seva activitat present i futura. Per tant, és 

imprescindible fer esment a la captació de fons, que no seria possible sense les persones i les 

relacions que amb elles s’estableixen.  

Els dos elements anteriors representen un dels principals fonaments de la prèviament 

esmentada captació de fons: persones i relacions. La relació que resulta del contacte amb les 

persones és l’essència de les organitzacions no lucratives. És a dir, quan es capten fons, el 

diner no és el que es busca ni principalment ni exclusivament, doncs sí que ho és el suport i 
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compromís, factors que s’acabaran traduint en recursos per a l’organització (Montraveta, 

Isabel ; Valls Riera, Ricard ; Sánchez Parodi, F Gabriel 2003: 13-14, 40, 48).  

A tall d’exemple, l’autor Drucker (2000: 58) ens resumeix quina és la part important de la 

recapta de fons: “La finalitat d’una estratègia per col·lectar fons és precisament permetre 

que la institució dugui a terme la seva missió sense haver-se de subordinar a la recerca dels 

fons. Aquesta és la raó per la qual a les institucions sense ànim de lucre ja no es parla de 

«col·lectar fons», sinó de «fomentar l’aportació de fons». (...) col·lectar fons té connotacions 

massa properes a l‘acció de pidolar o demanar caritat i implica una gran manca de diners. 

En canvi, fomentar l’aportació de fons implica crear una espècie de clientela fixa que doni 

suport a l’organització amb el convenciment que val la pena(...)”. 

Els termes més utilitzats a l’hora de referir-se a aquestes organitzacions són, tal com vinc 

emprant, o bé organitzacions no lucratives o bé associacions. En territori espanyol trobem les 

entitats del tercer sector classificades de diferent forma, per exemple, atenent a les persones a 

qui van dirigides o bé en funció de la seva forma jurídica. Tractaré les dues formes jurídiques 

d’organitzacions no governamentals (ONG) més comunes: l’associació i la fundació.  

 

3.2. Associació i fundació 

Per tal de poder efectuar una comparació raonable entre les entitats espanyoles del tercer 

sector i les Charities del Regne Unit, procediré a destacar els punts bàsics de les associacions i 

fundacions compreses a Espanya. 

Principalment i sent aplicable a les dues formes jurídiques, l’element essencial d’una 

organització no lucrativa és l’acció voluntària. Tant en el cas de les associacions com en el de 

les fundacions, si s’arriba a resultats positius no hi ha un repartiment entre els associats, 

fundadors, membres, familiars o administradors, sinó que els beneficis es reinverteixen en el 

compliment de l’objectiu social o en noves activitats de l’organització.  

3.2.1. Associació  

Un dels drets fonamentals continguts a la Constitució Espanyola de 1978 (en endavant, 

Constitució Espanyola) és el dret d’associació, que li és reconegut a tots els residents en 

territori espanyol independentment que aquests gaudeixin de la nacionalitat espanyola o no. 
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L’anomenat dret d’associació està actualment desenvolupat a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 

de març, reguladora del Dret d’Associació (en endavant, Llei Orgànica 1/2002), la qual 

estableix que, a banda de la llibertat d’associar-se, el dret també compren la llibertat de crear 

associacions sense autorització prèvia. Tanmateix, al ser un dret fonamental, els ciutadans es 

troben legitimats a l’hora d’impugnar, a través d’un recurs d’empara davant del Tribunal 

Constitucional, els actes que el violin9. 

Les associacions són agrupacions de persones físiques o jurídiques, siguin aquestes públiques 

o privades, formalment independents de l’estat, partits polítics i empreses (Alberich Nistral 

2006: 24-25). 

Les associacions, a diferència de les fundacions, poden ser creades amb una doble intenció: 

amb l’objectiu de satisfer a la comunitat en general o amb l’objectiu de defensar interessos 

propis dels seus associats. És per això que es parla d’associacions d’interès general.  

Per a totes aquelles associacions constituïdes amb l’objectiu d’assolir fins d’interès general, 

se’ls recomana demanar ser declarades associacions d’utilitat pública, a través d’una 

instància. Per tal que els hi acceptin, aquestes hauran d’acreditar el compliment de certs 

requisits10, com ara tenir finalitats que siguin efectivament d’interès general i acreditar que les 

activitats que exerceixen no estan restringides als seus socis. D’associacions, doncs, n’hi ha 

de dos tipus: d’interès general o d’interès particular. Aquesta condició els comportarà drets 

(per exemple, gaudir d’avantatges fiscals - vegeu apartat 3.2.3. Fiscalitat de les associacions 

i fundacions) i obligacions. 

Per formar una associació, al marge de comptar imprescindiblement amb l’Acta Fundacional 

o de Constitució i amb els estatuts de l’associació, es requereix la presència i acord de tres o 

més persones físiques o jurídiques11.  

Aquestes organitzacions no han de gaudir obligatòriament de dotació inicial per a la seva 

creació. Per tant, com a principal mètode de finançament i únic ingrés estable d’una 

																																																													
9 La regulació estatal més rellevant sobre les associacions és l’article 22 de la Constitució Espanyola, així com 
els articles 9 i 10 de la mateixa. Aquestes, doncs, es regiran per la Constitució Espanyola, la Llei Orgànica 
1/2002, l’article 35 del Codi Civil i la resta de l’ordenament jurídic. 
10 En quant a la Declaració d’Utilitat Pública, és rellevant el Capítol VI (articles 31 a 36) de la Llei Orgànica 
1/2002. Els requisits que les associacions necessàriament han de complir per tal de ser declarades associacions 
d’utilitat pública estan previstos a l’article 32 de la llei esmentada. Els drets i obligacions que gaudiran un cop 
ho hagin estat, rauen a l’article 33 i 34, respectivament.			
11 La informació relativa a l’acord de constitució de l’associació, a l’acte fundacional i als Estatuts es troba al 
Capítol II, articles 5, 6 i 7 de la Llei Orgànica 1/2002.  



	 22	

associació trobem les quotes dels associats, malgrat aquestes després puguin obtenir 

subvencions, donacions... (Alberich Nistral 2006: 55). 

El funcionament d’aquestes és democràtic. Com a òrgans de govern s’ha de fer esment a 

l’Assemblea General dels associats i a la Junta Directiva, la qual estarà elegida per aquesta 

mateixa Assemblea. La citada Assemblea podrà, entre d’altres i en qualsevol moment, 

renovar la Junta, variar-ne els Estatuts... 

Una associació serà legal, des del punt de vista administratiu, quan estigui inscrita al Registre 

General d’Associacions que li pertoqui segons el seu àmbit i serà considerada associació no 

registrada, que no il·legal, quan no ho estigui (tot i no ser obligatòria, la inscripció és 

convenient).  

Així doncs, una associació no requereix d’un acte de reconeixement estatal per funcionar, la 

inscripció de l’associació al Registre només és a efectes de subministrar publicitat a la creació 

de l’associació en qüestió12. 

En conclusió, la personalitat jurídica de les associacions té lloc abans de la seva inscripció al 

Registre General i ve determinada per la voluntat col·lectiva dels seus promotors. Les 

associacions existeixen des del moment en que les persones s’apleguen amb l’afany de crear-

la i no existeix cap òrgan de control més enllà del Registre General d’Associacions 

(Montraveta, Isabel ; Valls Riera, Ricard ; Sánchez Parodi, F Gabriel 2003: 13-14, 40, 48).  

3.2.2. Fundació 

Actualment, les fundacions es troben regulades i definides al Capítol I de la Llei 50/2002, de 

26 de desembre, de Fundacions (en endavant, Llei 50/2002), així com emparades sota 

l’article 34.1 de la Constitució Espanyola13. No obstant, hi ha altres entitats designades com a 

fundacions que es troben excloses de l’àmbit de la normativa anteriorment citada14. 

Tanmateix, i sempre respectant els articles bàsics i d’aplicació general continguts a la ja 

nombrada 50/2002, les Comunitats Autònomes poden desenvolupar la seva pròpia llei en 

aquesta matèria. Per tant, per les fundacions d’àmbit autonòmic de CCAA que hagin 

desenvolupat la seva pròpia legislació, la 50/2002 no serà aplicable. Aquest, entre d’altres, és 

el cas de les fundacions catalanes (Asociación Española de Fundaciones s.d.).  

																																																													
12 Tal com s’estableix al Capítol II, article 10 de la Llei Orgànica 1/2002 i article 22 Constitució Espanyola, la 
inscripció serà “a los solos efectos de publicidad”.	
13 El dret fonamental de fundació és reconegut a la Constitució Espanyola, concretament als articles 22 apartat 2 
i 4 i 34, així com a l’article 35 del Codi Civil. 
14 Un exemple en són les fundacions de Patrimoni Nacional.  
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Les fundacions, com el seu propi nom indica, són fundades per persones físiques o jurídiques 

(o una mescla de les dues) amb la finalitat d’aconseguir un objectiu de caràcter social 

determinat i orientat a l’interès general. Parlem d’institucions autònomes privades o públiques 

que tenen finalitats no lucratives i han estat creades i finançades de la mà de persones també 

privades o públiques (Montraveta, Isabel ; Valls Riera, Ricard ; Sánchez Parodi, F Gabriel 

2003: 131-132).  

Bàsicament, per acte de fundació s’entén l’afectació de béns, drets o recursos de la mà dels 

fundadors, la qual va encaminada a la realització d’una obra d’interès general i amb un 

propòsit no lucratiu. 

Com a principal mode de finançament i mecanisme que els permet obtenir llibertat financera i 

institucional, les fundacions han de comptar amb un capital fundacional o inicial (aportació 

dinerària o patrimoni inicial) adequat i suficient per al compliment dels seus objectius15. Així 

doncs, són organitzacions que administren un determinat patrimoni i el seu corresponent 

rendiment, amb un objectiu prèviament establert. A part de la dotació inicial, també poden 

comptar amb altres fonts de finançament com ara subvencions, patrocinis, donacions... 

(Alberich Nistral 2006: 55). 

Hi ha varies modalitats de constitució i tipus de fundacions. La fundació podrà constituir-se 

per actes inter vivos o mortis causa16. Un criteri per diferenciar-les és agrupar, per una banda, 

les que distribueixen fons (grant making foundation) i per altra, les que gestionen un 

patrimoni i també recapten fons (operating foundations) (Montraveta, Isabel ; Valls Riera, 

Ricard ; Sánchez Parodi, F Gabriel 2003: 132). 

Les fundacions, doncs, es regeixen per la voluntat del fundador, pels seus Estatuts i, en tot 

cas, per la llei. Aquestes no tenen socis, com a òrgans de govern gaudeixen d’un patronat 

rector que s’encarrega de vetllar per l’objectiu fundacional. Per patronat ens referim als 

patrons que hauran escollit les persones fundadores, seguint un criteri totalment lliure, i que 

formaran el patronat de la fundació. És a dir, al consell de persones que representen l’entitat 

(mínim de tres persones), les mateixes que decideixen com s’identificarà la fundació, quins 

objectius i quines estratègies duran a terme.  

																																																													
15 L’article 12 de la Llei 50/2002 estableix la dotació adient pel compliment dels objectius fundacionals.	
16 L’article 9 de la Llei 50/2002 estableix les modalitats de constitució de les fundacions. 
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Serà en els Estatuts de la fundació on s’hi establirà el funcionament, la periodicitat i la manera 

en que aquests patrons es renovaran17.  

En alguns casos, la col·laboració amb d’altres entitats per aconseguir els fins fundacionals 

passarà de ser un acte voluntari, a ser una obligació estatutària. 

Quant a registre, és rellevant la inscripció de les fundacions al corresponent Registre de 

Fundacions donat que, per llei, aquestes adquiriran personalitat jurídica i podran utilitzar la 

denominació de Fundació, un cop hagin realitzat la inscripció de l’escriptura pública de la 

seva constitució18.  

Per últim, cal recalcar la potestat que té l’Administració Pública a l’hora de fer servir la figura 

de protectorat (Servei de Protectorat) per així exercir un control sobre les fundacions. Aquest 

organisme públic és el que, entre d’altres, garanteix la fidelitat de l’entitat als seus objectius 

estatutaris, s’ocupa de registrar la constitució de la fundació, controla les adquisicions i 

fiscalitza els comptes. A més a més, la fundació haurà de retre comptes amb l’esmentat 

organisme19. 

3.2.3. Fiscalitat de les associacions i fundacions 

En relació a la fiscalitat del tercer sector, aquesta es troba regulada per dues vies i se 

n’acabarà aplicant una o altre en funció de l’estructura jurídica de l’entitat i del compliment o 

no de certs requisits (Argote et al. s.d.). 

Per una banda, les organitzacions no lucratives tenen un règim fiscal previst a la Llei 49/2002, 

de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius 

Fiscals al Mecenatge (en endavant, Llei 49/2002)20, que substitueix l’anterior Llei 30/1994, 

de 24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitat 

d’Interès General. En aquest cas, per tot el que no estigui previst a la 49/2002 s’aplicaran les 

normes tributaries generals i, amb caràcter supletori, la norma de l’Impost sobre Societats21.  

D’entrada, quines fundacions i associacions podran acollir-se a la Llei 49/2002 i, per tant, 

decantar-se per aquesta via? Tal com deixa clar l’article 2 d’aquesta llei, s’hi podran emparar 

les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública. Així doncs, si efectivament 

																																																													
17 Capítol III de la Llei 50/2002, sobre el govern de la fundació. 
18 Les precisions esmentades s’estableixen a l’article 4 de la Llei 50/2002, sobre la personalitat jurídica de la 
fundació. 
19 La figura del Protectorat està desenvolupada al Capítol VII de la Llei 50/2002.	
20 Rellevant article 2 de la Llei 49/2002. 
21 Les Entitats sense ànim de lucre estan subjectes a l’Impost sobre Societats en tant que són considerades 
persones jurídiques. 
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acrediten ser-ho, només els restarà complir amb els requisits que estableix l’article següent 

(article 3)22. 

El règim contingut a la Llei esmentada i en el seu reglament és el més beneficiós per les 

entitats sense ànim de lucre. Aquesta n’és la primera via.  

La segona via és acollir-se al règim previst en la normativa fiscal general i al Capítol XIV del 

títol VII sobre Règim de les entitats parcialment exemptes previst als articles 109 a 11123 de 

la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost Sobre Societats, quant a l’aplicació d’aquest 

impost.  

Per tant, si acrediten complir amb els requisits establerts a la mateixa Llei 49/2002, podran 

optar acollir-s’hi o no. Ara bé, si no trien acollir-se a la llei esmentada, els serà d’aplicació la 

normativa fiscal general i el ja citat Règim de les entitats parcialment exemptes, en el cas de 

l’Impost sobre Societats. 

Un exemple d’entitats a les quals d’entrada se’ls aplicarà la normativa fiscal general són, 

doncs, aquelles que, tenint la possibilitat de regir-se per la Llei 49/2002 no ho facin, així com 

aquelles associacions que no hagin estat declarades d’utilitat pública. 

Exposades les dues vies només cal deixar clar que, malgrat pugui dependre de la forma 

jurídica i de l’acompliment o no de certs requisits, són vies potestatives, seran les mateixes 

fundacions i associacions les que triaran acollir-se a la primera o a la segona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
22 La Llei 49/2002 no només és d’aplicació a les fundacions i associacions d’utilitat pública. Al mateix article 2 i 
a les Disposicions Addicionals de la Llei, es preveuen altres entitats.  
23 Els equivalents articles 120 a 122 de l’antic Text Refós en la Llei sobre l’Impost sobre Societats aprovat per 
Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.  
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4. Comparativa: Charities, associacions i fundacions espanyoles 

	

Un cop exposades les Charities i analitzades, a la segona part del treball, les dues entitats 

jurídiques més comunes del tercer sector en territori espanyol, puc concloure que el concepte 

d’institucions sense ànim de lucre previst a la Llei 49/2002 és el que més similituds té en 

relació al de les Charities del Regne Unit. Per tant, són les fundacions i les associacions 

declarades d’utilitat pública les que, en territori espanyol i segons el meu parer, s’assimilen 

més a la figura de Charity prevista a Gal·les i Anglaterra. 

A grans trets, al llarg del meu treball m’he referit a les finalitats, beneficis, beneficiaris, 

activitats que duen a terme, estructura legal, mode de finançar-se i tractament fiscal de les 

Charities, fundacions i associacions (d’utilitat pública). Arribats en aquest punt, diferenciaré 

els aspectes que comparteixen les entitats d’un país amb altre així com els punts en que, 

personalment, penso que més discrepen. 

Les finalitats, els beneficis i els beneficiaris, les activitats que exerceixen i el tractament fiscal 

són els aspectes que, segons el meu criteri, tenen més similituds entre els països en qüestió. 

Seguidament explicaré per què.  

 

1.- Finalitats, beneficis i beneficiaris  

A l’hora de posar en comú les finalitats dels tres tipus d’organitzacions estudiades s’ha de 

prendre en consideració la diferència entre les associacions d’interès particular i les 

associacions declarades d’utilitat pública, prevista a l’apartat 3.2.1. Associació del present 

treball. Aquest és un dels dos apartats on la distinció mostra part de la seva rellevància (vegeu 

apartat 3.- Fiscalitat). 

Malgrat molts cops s’englobi a les fundacions i associacions espanyoles i es parli de la funció 

bàsica comuna de millorar o mantenir la qualitat de vida de la societat en general i no d’un sol 

individu, no per totes dues és ben bé així. Així doncs, el terme associació s’utilitza de manera 

inexacta en tant que en el seu cas no només es parla d’una posada en marxa d’activitats per a 

la comunitat en general (associacions d’interès general) sinó també de l’exercici d’activitats 

per l’estricta defensa dels interessos propis dels seus associats (associacions d’interès 

particular).  
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Certament, en el cas de les fundacions, les finalitats haurien de ser sempre d’interès general a 

diferència de les associacions, que podran contenir totes les finalitats admeses en dret: tant 

generals com específiques. És per això que, d’ara en endavant, al parlar d’associacions, em 

referiré únicament a aquelles declarades d’utilitat pública. 

L’objectiu d’una Charity és exercir activitats que aconsegueixin assolir el propòsit pel qual 

s’hauran creat (charitable purpose) i el qual generarà beneficis per al públic en general o 

sector del públic suficient, no a individus específics. Tanmateix, l’objectiu de les dues formes 

jurídiques d’organitzacions no lucratives ja tractades és millorar o mantenir la qualitat de vida 

de la societat en general, tampoc d’un individu determinat. N’és un exemple clar el nom que 

engloba aquestes dues últimes: organitzacions no lucratives, doncs es prohibeix el lucre 

personal de cap dels seus individus ni familiars d’aquests. 

Cal insistir que, en aquest sentit, les tres organitzacions no és que tinguin prohibida l’obtenció 

de beneficis sinó que, d’entrada, aquesta no serà o no hauria de ser la seva principal acció. 

Així mateix i en cas d’existir, tenen l’obligació de reinvertir els excedents en la mateixa 

entitat, de destinar tots els recursos existents a les finalitats per les quals es van crear. En 

altres paraules, tenen la prohibició de repartir-se el benefici entre ells.  

Resumint, les fundacions i associacions espanyoles i les Charities angleses realitzen, en el 

fons, una funció social. És per això que un dels requisits per establir-se com a Charity al 

Regne Unit sigui contenir algun dels propòsits caritatius –charitable purposes– acceptats per 

la llei (Annex 2)24, i que a Espanya es diferenciïn les associacions d’interès particular 

d’aquelles que efectivament són d’interès general.  

A més a més i en tots dos casos, reitero que el denominador comú és l’abandonament del 

lucre com a ànim de l’organització i la posada en marxa d’activitats per aconseguir finalitats 

d’interès general. 

 

2.- Activitats que exerceixen 

El següent punt a considerar sense perdre de vista l’esmentat en l’apartat anterior és que els 

tres tipus d’organitzacions no estan impedides a l’hora de realitzar activitats econòmiques. 

																																																													
24  Un exemple dels propòsits caritatius que la llei accepta són la promoció de la ciutadania o del 
desenvolupament de la comunitat, l’avenç o millora de la protecció del medi ambient, la promoció de l’educació, 
l’alleujament de la pobresa, l’avenç de les arts i la cultura. 
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Es diu que les Charities han de centrar-se en dur a terme els seus propòsits primaris (primary 

purpose activities), és a dir, totes aquelles activitats que faran que avanci la finalitat 

prèviament establerta en el seu Governing Document.  

I no només això, sinó que també podran exercir activitats que serveixin per donar suport a 

l’avenç d’aquests fins. Per exemple, una theatre charity podria vendre aperitius a l’entrada de 

la sala d’actuacions per tal de proporcionar comoditat als assistents, millorar-ne l’estada i 

ajudar-los a optar per repetir l’experiència.  

Per últim, també poden realitzar activitats (per exemple de negoci o de comerç) no 

relacionades amb els propòsits primaris (non-primary purpose) encaminades al recapte de 

fons per a l’organització, però només quan s’assegurin que aquesta acció no tindrà impactes 

materials sobre els Estats financers de l’organització ni exposarà als seus actius a un risc 

significant.  

La Charity Comission podrà cessar, entre d’altres, el finançament o les activitats comercials 

d’una Charity per tal de preservar-ne els seus actius benèfics. És evident que un esgotament 

dels actius de l’organització comportaria que aquesta no pogués continuar servint a la 

comunitat o, si més no, haver-ho de fer d’una manera menys eficaç (Charity Commission 

2016b). 

Així doncs, tot i que es permeti a les Charities efectuar activitats de negoci, bé per generar 

beneficis addicionals o bé per proporcionar béns i serveis als seus membres o clients, és 

imprescindible que aquestes no la facin allunyar del seu charitable purpose, objectiu més que 

primordial.  

Les fundacions duen a terme activitats de tot tipus, diferents unes de les altres però sempre 

legals i orientades a servir els interessos generals de la comunitat o d’un grup genèric 

d’individus. Per exemple, poden realitzar activitats hospitalàries, educacionals, assistencials, 

culturals, de defensa del medi ambient o de recerca (Asociación Española de Fundaciones 

s.d.). 

Entre les activitats que exerceixen hi trobem les econòmiques, sempre que aquestes tinguin 

relació amb els fins de la fundació en qüestió. No tan sols això, sinó que les fundacions poden 

practicar activitats que complementin o donin suport a la seva activitat principal i obtenir 

ingressos per a aquesta actuació25. 

																																																													
25 Capítol V de la Llei 50/2002, article 24 sobre activitats econòmiques de la fundació. 
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Al mateix temps i conforme a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/2002, les associacions hauran 

de realitzar totes aquelles activitats necessàries per al compliment dels seus fins (en cap cas 

els beneficis obtinguts d’activitats econòmiques es podran repartir entre els seus membres, 

associats, cònjuges...). Òbviament, aquestes activitats dependran del tipus d’associació que 

s’hagi triat ser i dels objectius que es pretenguin assolir. 

En suma, els tres tipus d’organitzacions sense ànim de lucre tractades poden acomplir, a més 

de les activitats necessàries per dur a terme les seves finalitats, activitats econòmiques, 

comercials o lucratives que augmentin el seu patrimoni per tal de, més tard, aplicar-ne els 

beneficis als seus objectius principals i així, d’aquesta manera, millorar-ne el seu compliment. 

 

3.- Tractament fiscal 

Si consultem al Diccionari de la Llengua Catalana què és o qui té la consideració de subjecte 

passiu, la definició que trobem és que ho serà la “persona física o jurídica que segons la llei 

resulta obligada al compliment de les prestacions tributàries.” 

En el terreny fiscal el citat subjecte és la persona deutora del pagament d’una obligació 

tributaria i pot ser tant física com jurídica. 

La principal coincidència que he trobat entre les tres organitzacions és que sempre haurà de 

ser el subjecte esmentat el que manifesti la decisió d’acollir-se al règim fiscal especial que li 

pertoqui, per així beneficiar-se’n. En els tres casos l’aplicació d’aquests règims, disposicions 

fiscals o alleujaments d’impostos va lligada al compliment de certs requisits i, per tant, es 

podria considerar com a una acció voluntària. 

A més a més, la legislació fiscal (pressupostaria) promulgada pel Parlament del Regne Unit 

(Finance Act 2010) defineix les Charities com aquell conjunt de persones o trust que han estat 

establertes únicament per aconseguir els propòsits caritatius –charitable purposes– que 

estableix la llei –vegeu apartat 2.1.2. Què entén la jurisdicció per Charity?–. Els propòsits 

caritatius hauran de ser algun dels 13 que estableix la Charities Act i sempre per al benefici 

públic.  

Això pressuposa que les Charities angleses s’assimilen al concepte d’institucions sense afany 

de lucre previst a la Llei 49/2002, doncs la 49/2002 sobre règim fiscal només engloba les 

fundacions i associacions que siguin declarades d’utilitat pública i deixa de banda les 

associacions que defensen els interessos propis dels seus associats.  
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Per tant, i referent al finançament, les lleis aplicables en totes tres organitzacions estableixen 

molt clarament qui s’hi podrà acollir i qui no. A Espanya, les associacions que hagin estat 

declarades d’utilitat pública tenen un règim molt més beneficiós que les que no ho estan i està 

recollit a la citada Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense 

Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. Les fundacions espanyoles 

gaudeixen del mateix tractament fiscal que les associacions declarades d’utilitat pública.  

És clar que la característica principal a l’hora de parlar del tractament fiscal en tots tres casos 

és el benefici públic, element fonamental per al treball que totes aquestes realitzen. 

 

Els punts en que personalment penso que discrepen més fan referència a l’estructura legal i al 

model de finançament.  

 

4- Estructura legal 

Les Charities poden gaudir de varies estructures legals. Se’n coneixen quatre de principals: 

Charitable Incorporated Organisation (CIO), Charitable Company, Unincorporated 

Association i Charitable Trust –vegeu apartat 2.1. Estructura legal de la Charity–.  

Així doncs, quan es pretén establir una Charity es poden triar entre quatre estructures. Cada 

una d’elles tindrà avantatges i inconvenients que, segons els objectius que es busquin, tindran 

més o menys importància i ajudaran a decantar-se per una o altra. Per exemple, les CIO solen 

ser barates i ràpides d’establir però el procés de registre acostuma a ser llarg a diferència de 

les Unincorporated Association i Charitable Trust, que són tant barates com ràpides 

d’establir. En el cas de les Charitable Companies, el procés és més lent i també més car.   

Parlar de l’estructura legal de les fundacions i associacions fa que ens haguem de remuntar a 

les organitzacions no governamentals (ONG). No s’ha de perdre de vista que les fundacions i 

associacions són dues de les estructures legals que pot adoptar una organització no 

governamental.  

Qui vulgui establir-se com a fundació no trobarà cap subestructura a dins ni podrà valorar 

quina serà l’adequada segons les funcions que pretén exercir. Només hi ha uns requisits per 

establir-se com a fundació i únicament qui els compleixi, podrà fer-ho. En el cas de les 

associacions també és així, però es podria dir que la funció que aquestes exerciran ja les 
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classificarà entre els dos tipus existents: associacions d’interès particular o associacions 

declarades d’utilitat pública. 

 

5.- Mode de finançament 

Les Charities no tenen una quantitat de diners inicial preestablerta. Aquestes organitzacions 

poden iniciar-se amb el líquid que les persones interessades hagin decidit destinar però 

sempre tenint present que, en cas de voler-se registrar amb la Charity Commission, aquesta 

haurà de comptar amb uns ingressos de £5.000 o superiors. De fet, si es compleixen aquestes 

condicions, la llei qualifica el registre com a obligatori. 

A partir d’aquí i segons el tipus de Charity que s’hagi triat ser, els ingressos els hi provindran 

de varies formes.  

Poden finançar-se a partir dels ingressos voluntaris que reben. El govern és una de les 

institucions que ajuda a aquest tipus d’organitzacions tot fent donacions o entregant quotes 

per serveis que aquestes hauran prestat. Per poder aconseguir els seus charitable purposes, 

també obtenen ingressos realitzant esdeveniments. Són activitats en les què els donants reben 

alguna cosa a canvi, és a dir, no hi ha una entrega de diners directe com succeiria en el cas 

dels ingressos voluntaris. 

Els individus que manegen les Charities (per exemple, els trustees), poden invertir els seus 

ingressos per tal d’augmentar-los. Es coneixen tres tipus d’inversions que aquestes poden 

realitzar. L’objectiu de la primera és obtenir el millor rendiment financer per després aplicar 

la inversió en els objectius de la Charity. La segona consisteix en utilitzar directament els 

actius de l’organització per aconseguir la finalitat però de manera que, a la vegada, aquesta 

també n’obtingui un rendiment. La tercera i última és el cas d’inversions que tenen una 

mescla d’elements dels altres dos tipus. En cas de realitzar-se aquesta última i al no poder ser 

classificada ni com a una ni com a altre, els trustees han d’acreditar que tot i tenir caràcter 

mixt, la inversió és l’eficient i l’adequada per a la Charity.  

Evidentment, els recursos obtinguts a partir de les activitats que realitza una Charity per 

promoure els seus objectius, també són ingressos. Dins el concepte de recursos se n’hi 

engloben una gran quantitat: tots aquells que s’aconsegueixin a partir de les activitats 

realitzades per promoure les finalitats de la Charity en qüestió. Un exemple és la venda de 

béns o serveis com a charitable activity, és a dir, la venda en el cas d’organitzacions que 

exercint l’esmentada activitat, aconsegueixin els seus fins. També hi tindrien cabuda les 
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subvencions que les Charities reben específicament per poder subministrar aquests béns o 

serveis. 

Les fundacions i associacions espanyoles es financen de manera diferent. 

Tal com s’ha esmentat al llarg del treball, la personalitat jurídica de les fundacions està lligada 

a una dotació inicial. Aquestes organitzacions han de comptar obligatòriament, a l’hora 

d’iniciar-se, amb la dotació fundacional o inicial. Per tant, compten amb una aportació 

monetària (o no monetària) realitzada normalment de la mà del fundador, però també amb 

altres ingressos com ara els provinents de quantitats rebudes per haver realitzat les seves 

pròpies activitats, subvencions, herències, llegats, patrocinis, donacions...  

A Espanya no hi ha una única llei que reguli totes les fundacions, sinó que segons l’àmbit 

d’actuació d’aquesta se li aplicarà una legislació o altre. Referint-me a les fundacions en 

general amb l’objectiu de no entrar en regulacions específiques de Comunitats Autònomes 

que tenen desenvolupades lleis pròpies en aquesta matèria (Catalunya, Galícia, La Rioja, 

Madrid...), la llei estatal 50/2002 estableix que la dotació haurà de ser adequada i suficient pel 

compliment dels seus fins fundacionals. Aquesta considera com a suficient una dotació 

consistent en béns i drets de qualsevol classe però que tinguin un valor econòmic de, com a 

mínim, 30.000 euros. Al llarg de la vida de la fundació, la dotació podrà ampliar-se26. 

Aquí ja trobem diferències: a les Charities d’Anglaterra i Gal·les no se’ls estableix una 

dotació inicial mínima expressada ni en lletres ni en nombres. No se’ls exigeix que la 

quantitat de diners destinada per posar-la en marxa sigui suficient i adequada, ni tampoc una 

quantitat determinada expressada en lliura esterlina (pounds). 

Per altra banda, les associacions es financen bàsicament a través de les quotes que els seus 

membres paguen periòdicament, aquest és un dels deures que preveu la Llei Orgànica 1/2002 

pels associats i acaba sent, normalment, l’ingrés més rellevant. 

Les quotes esmentades poden retirar-se mensualment, semestralment o anualment. Ho 

escollirà l’associació segons les seves necessitats. A més a més, la quantia també variarà 

d’unes organitzacions a altres en tant que cada entitat la definirà en funció de les necessitats 

existents o dels objectius perseguits. 

																																																													
26 L’article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions estableix un mínim de dotació per tal de 
garantir viabilitat econòmica a l’entitat que s’està creant. La mateixa llei ja ens indica que aquesta quantitat 
inicial podrà ser reduïda quan la figura del Protectorat ho consideri adient (depenent de cada cas), així com 
ampliada al llarg de la vida de la fundació.  
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També poden obtenir ingressos a partir de prestació de serveis vinculats amb l’objectiu de 

l’associació, donacions dineràries o materials puntuals atorgades per individus que tinguin la 

consideració de socis o no, llegats, subvencions... La realització d’esdeveniments com ara 

sortejos o concerts també les pot ajudar a recaptar fons i a donar-se a conèixer. 

En conclusió, les Charities, les fundacions i les associacions espanyoles comparteixen la 

captació de fons (poder rebre herències, llegats, donacions i subvencions, entre d’altres), 

malgrat la manera de percebre el finançament no sigui compartida entre elles tres. Ara bé, de 

la recapta de fons no busquen el lucre en si ni el benefici personal com faria una empresa 

convencional, han estat creades per ajudar a la societat. Aquí és on cal recordar el que establia 

l’autor Drucker (2000: 58) en relació a la captació de fons: és més eficaç centrar-se en 

fomentar l’aportació de fons que centrar-se en aconseguir-los. En tots tres casos és rellevant i 

necessari fer el primer, aconseguir gent fixa que ajudi a assolir els objectius de l’organització 

i, d’aquesta manera, permetre’n la seva actuació futura. Al cap i a la fi, es creen per això.  
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5. Conclusions 

	

El per què de l’absència de Charities a l’estat espanyol 

Els motius pels quals a l’estat espanyol no tenim Charities com al Regne Unit podrien donar 

per un doctorat, però en aquesta conclusió pretenc fer una aproximació al tema intentant 

aportar fets contrastables, tot lligant-ho amb motius històrics, socials i polítics d’ambdós 

estats. 

La tradició catòlica de l’estat espanyol i la falta d’una autèntica revolució liberal ha comportat 

que al llarg de la història de l'estat s’anessin traslladant els centres de poder entre aristocràcies 

en diferents sistemes polítics, quedant concentrada la capacitat de decisió sempre en focus 

molt determinats. Així doncs, aquesta falta de tradició liberal ha comportat que 

l’associacionisme de l’estat espanyol sempre hagi tingut un alt caràcter polític i no s’hagi 

establert una tradició d’associacionisme amb fins empresarials independents de l’estat. Es pot 

dir que a l’estat espanyol l’associacionisme apolític per fins lucratius sempre ha estat 

patrimoni de les classes dominants, en canvi, en una societat com la britànica on el 

liberalisme si que va tenir i encara té el seu lloc, l’associacionisme apolític no era només 

patrimoni de les aristocràcies properes al règim polític del moment. El fet que 

l’associacionisme emprenedor fos empeltat des d’un bon principi va servir perquè la mateixa 

estructura i comportament social fet servir per l’emprenedoria mercantil, fos exportable a 

d’altres fronts i naixessin les Charities, amb missions socials però estructures del tot 

empresarials. 

Un altre factor també a tenir present és que a l’estat espanyol la titularitat de la caritat ha estat 

sempre de l’església. On l’estat no arribava hi arribava l’església, precisament per això moltes 

de les actuals organitzacions equivalents al que serien Charities britàniques són encara 

aparells lligats a aquesta, com per exemple Cáritas27 o l’Associació Contra el Càncer28. 

Al Regne Unit, en canvi i tal com he esmentat anteriorment, el liberalisme va triomfar, i tot i 

que en certs moments l’obrerisme s’apropa amb el marxisme, l’estat liberal és prou hàbil per 

crear suficient riquesa com per desacreditar moviments rupturistes, aprofitar-los per fer-se 

més social i alhora prolongar-se com a sistema econòmic. Així doncs, l’associacionisme nat 

																																																													
27 Cáritas és l’acció sociocaritativa de l’esglèsia; l’organisme oficial de l’església catòlica que expressa l’amor 
preferencial de Déu pels més empobrits de la terra. Per a més informació vegeu: http://www.caritas.es/  
28 L’AECC és una entitat privada, sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública. Per a més informació 
vegeu: https://www.aecc.es		
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de la societat britànica amb inquietuds socials no tindrà un component polític ideologitzat tant 

fort com sí que tindrà l’associacionisme de l’estat espanyol. 

Les inquietuds socials de la ciutadania anglesa, amb un nivell de vida més elevat i una 

tradició política més desideologitzada van conduir  a la creació de Charities amb fins 

instrumentals molt concrets, fins i tot susceptibles de ser enquadrades sota categories molt 

específiques i controlables per l’estat britànic. En canvi, a l’estat espanyol l’associacionisme 

es veia abocat a la política, a la manca de tradició liberal i a la patrimonialització de la caritat 

per part de l’església, factors que feien que el pas quedés barrat per qualsevol cosa que es 

pogués assemblar a una Charity. És a dir, el caldo de cultiu per l’aparició de Charities i per la 

normativització d’aquestes es pot dir que era inexistent. 

Un altre factor a tenir present és el rerefons protestant de l’economia britànica, on el fet de 

lucrar-se no és condemnable i la feina és el mitjà per dignificar-se, mai un càstig com si que 

ho és a la tradició catòlica. Per tant, la mercantilització i la dotació per part d’institucions amb 

fins socials d’autèntics aparells empresarials no és res que ningú posi en dubte a Gran 

Bretanya, sempre i quan es compleixi el que estableix l’estat. S’ha de tenir en compte que les 

Charities a Regne Unit agafen formes d’autèntica empresa i arriben a actuar com aquestes, és 

a dir, són ben bé la mercantilització de la caritat. Això al nostre estat seria condemnat perquè 

tot el que es fa per caritat es pressuposa que ha de ser a cost zero, concepció catòlica que ens 

ve de lluny. Qui vol ajudar a la comunitat, ha d’entregar la seva vida a aquesta i sofrir per ella, 

el win-win no és una opció. 

La temptació de la societat britànica a fer usos tendenciosos (sent clars, polítics) d’estructures 

com les Charities és molt més difícil que a casa nostra ja que l’entitat reguladora se’n carrega 

de vetllar perquè això no passi i la política britànica va més de cara a l’hora de crear 

organitzacions afins als partits i plataformes de suport.  

Un altre aspecte que cal no obviar és la salut econòmica d’un país com la Gran Bretanya, 

dipositari d’un dinamisme econòmic i d'una circulació de capital constant com a base, capaç 

de tenir unes taxes d’atur gairebé inexistents en una època de brutal crisi europea i de donar 

un nivell de vida elevat fins i tot a les classes socials més baixes en els moments més difícils. 

Aquest fet implica òbviament que el finançament de les Charities sigui a Regne Unit molt 

més accessible ja que les donacions no lligades a l’ens públic són molt més fàcils que no pas 

en una economia com la de l’estat espanyol: el tren de vida estàndard de la societat britànica 

convida a que el ciutadà britànic s’escandalitzi més que nosaltres amb la pobresa (per 
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exemple, els desnonaments són el pa de cada dia a casa nostra i a Anglaterra són 

testimonials), per tant, la canalització d’aquesta energia social és més efectiva en tant que hi 

ha una tradició associacionista instrumental directe més que política. És més fàcil que la gent 

faci donacions perquè el ciutadà mig disposa de més diners i perquè l’impacte de la pobresa 

és menys quotidià i resulta més xocant quan arriba. 

On no s’hauria de caure, però, és en pensar que les Charities no apareixen a l’estat espanyol 

perquè l’aparell de l’estat ja té dotacions prou fortes com perquè aquestes no siguin 

necessàries. Les Charities no neixen perquè l’estat anglès sigui prim i nosaltres tinguem el 

millor estat del benestar i no les necessitem. Tot i que ha sigut una idea repetida per les 

institucions i polítics de l’estat, és una hipòtesi que queda desmuntada al fer una ullada ràpida 

a les prestacions socials que encara a dia d’avui en període Tory, ofereix la Gran Bretanya a la 

seva ciutadania. 

 

Prestacions socials presents al Regne Unit  

Breu recull de prestacions socials atorgades pel govern britànic, resumides per temàtica: 

a) En cas de persones en edat activa, capaces de treballar i que estiguin buscant feina 

b) En cas de persones que tinguin fills 

c) En cas de persones que tinguin cura d’algú 

d) En cas de tenir o cuidar nens amb atencions especials 

e) En cas de persones que van a l’estranger o en marxen  

f) En cas de ser discapacitat 

g) En cas de persones que estiguin esperant un nadó 

h) En cas de viure amb ingressos baixos 

i) En cas d’estar separat/da o divorciat/da 

j) En cas de tenir la condició de malalt incapacitat per treballar 

k) En cas de ser estudiant o persona que ha abandonat l’escola 

l) En cas de ser vidu/a 
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a) En cas de persones en edat activa, capaces de treballar i que estiguin buscant feina 

1. JOBSEEKER’S ALLOWANCE (JSA) – Subsidi d’atur 

Hi ha dos tipus de Jobseeker’s Allowance, el basat en les cotitzacions i el basat en els 

ingressos: Contribution-based Jobseeker’s Allowance i Income-based Jobseeker’s 

Allowance. 

Bàsicament poden beneficiar-se d’aquesta ajuda els individus de com a mínim 18 anys 

i que no hagin arribat a l’edat de jubilació. No han de tenir la condició d’estudiants 

(bé, si són estudiants part-time poden tenir possibilitats d’obtenir-lo), no estar 

treballant o bé treballar menys de 16 hores a la setmana, demostrar ser capaços per fer-

ho i estar buscant feina activament. En el cas del Contribution-based JS s’haurà 

d’haver pagat suficient Class 1 National Insurance contributions en els darrers 2 anys 

i en el cas de Income-based JSA, tenir £16.000 o menys d’estalvis (UK Government 

2016l). 

 

b) En cas de persones que tinguin fills 

 

1. WORKING TAX CREDIT – Crèdit fiscal a treballadors 

Són beneficiaris d’aquesta ajuda les persones d’entre 16 i 24 anys que tinguin un fill o 

siguin qualificades com a discapacitades. També la podran rebre els majors de 25 anys 

amb o sense fills. S’haurà de demostrar que es treballa unes certes hores a la setmana, 

que reben o esperen rebre diners per la feina que realitzen i que tenen uns ingressos 

per sota d’un determinat nivell (UK Government 2016q). 

2. CLAIM CHILD BENEFIT – Prestació per fill a càrrec  

Tenen dret a aquesta prestació les persones legalment responsables d’un menor de 16 

anys (o de 20 anys en els casos d’aquells que continuïn rebent ensenyament o 

formació reglada). Només una persona pot rebre Child Benefit pel menor en qüestió 

(UK Government 2015b). 

3. CHILD TAX CREDIT- Crèdit fiscal si es té fills 

Es podrà tenir dret a Child Tax Credit per cada fill si aquests són menors de 16 anys o 

menors de 20 però rebent ensenyament o formació reglada, a més a més, la persona en 

qüestió haurà de demostrar ser-ne el responsable. No cal que el sol·licitant estigui 

treballant per obtenir-lo i rebre’l no afectarà a l’anterior prestació Child Benefit (HM 

Revenue & Customs 2016a). 
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4. GUARDIAN’S ALLOWANCE – Subsidi d’Orfenesa  

Tenen dret a obtenir aquest subsidi els que rebin Claim Child Benefit i estiguin criant a 

un nen que hagi perdut als seus pares. També pot ser elegible si hi ha un pare 

supervivent (UK Government 2015d). 

5. WIDOWED PARENT’S ALLOWANCE – Prestació de supervivència 

Podran rebre la pensió de supervivència aquelles persones vídues que no compleixin 

amb l’edat de jubilació i tinguin, almenys, un fill a càrrec. També podran demanar-ho 

les que estiguin esperant un fill del seu marit difunt o estiguin embarassades després 

d’un tractament de fertilitat i la seva parella civil hagi mort. Es podrà obtenir 

l’anomenada Widowed Parent’s Allowance fins que es deixi de tenir dret a la prestació 

Claim Child Benefit (UK Government 2016p). 

c) En cas de persones que tinguin cura d’algú 

1. CARER’S ALLOWANCE – Subsidi per cuidadors 

Podrà obtenir aquest subsidi qui tingui cura d’alguna persona almenys 35 hores a la 

setmana (no caldrà tenir relació ni viure amb aquesta). A més a més, la persona que 

està essent cuidada haurà de venir percebent qualsevol de les següents ajudes: 

Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Attendance Allowance, 

Constant Attendance Allowance at or above the normal maximum rate with an 

Industrial Injuries Disablement Benefit, Constant Attendance Allowance at the basic 

(full day) rate with a War Disablement Pension, Armed Forces Independence 

Payment. No se li pagarà un import extra a qui cuidi a més d’una persona. (UK 

Government 2016d). 

d) En cas de tenir o cuidar nens amb atencions especials 

1. DISABILITY LIVING ALLOWANCE FOR CHILDREN – Subsidi de subsistència 

per a nens discapacitats 

Es tracta d’un subsidi que ajudarà a cobrir les despeses resultants de cuidar un nen 

menor de 16 anys que tingui dificultats a l’hora de caminar o que necessiti més atenció 

que un nen, amb la mateixa edat, però sense discapacitat (UK Government 2015c). 

2. CARER’S ALLOWANCE – Subsidi per cuidadors 
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e) En cas de persones que van a l’estranger o en marxen  

Les persones que tornen de l’estranger podran obtenir certes ajudes. En el cas 

d’aquelles que marxin a l’estranger durant curts o llargs períodes és necessari que 

s’informin de la manera en què podran veure’s afectades les ajudes que venen 

percebent o pretenen sol·licitar29. 

f) En cas de ser discapacitat 

1. ATTENDANCE ALLOWANCE – Subsidi d’assistència 

Tenen dret a rebre aquesta ajuda les persones menors de 65 anys que tinguin una 

discapacitat física (incloent discapacitats sensorials), una discapacitat mental (incloent 

dificultats d’aprenentatge) o ambdues. La incapacitat ha de ser prou greu com perquè 

la persona en qüestió no pugui cuidar-se per ella mateixa i requereixi d’algú al seu 

costat supervisant les seves necessitats (UK Government 2016a). 

2. EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE (ESA) – Ocupació i subsidi de 

suport 

Employment and Support Allowance ofereix a les persones malaltes o discapacitades 

recolzament financer en cas que no puguin treballar així com ajuda personalitzada per 

tal que els que realment siguin capaços de treballar, aconsegueixin fer-ho. Per tant, es 

pot demanar ESA si s’està ocupat per compte aliena, ocupat per compte pròpia o 

aturat. Els que anteriorment rebien les ajudes catalogades com a Income Support o 

Incapacity Benefit, passen a rebre aquest subsidi (UK Government 2016g). 

3. DISABILITY LIVING ALLOWANCE FOR ADULTS – Subsidi de subsistència en 

casos d’adults discapacitats 

El subsidi de subsistència per adults discapacitats és un benefici destinat a persones 

amb discapacitat que necessitin ajuda amb la mobilitat o amb el cost de les cures (per 

exemple, el cost que requereix l’atenció d’una persona supervisant-los diàriament). 

4. INDUSTRIAL INJURIES DISABLEMENT BENEFIT – Prestació per a 

discapacitats provinents de lesions industrials  

Hi ha dos tipus de prestacions, en cas d’accidents i en cas de malalties (UK 

Government 2016k). 

																																																													
29 Per a més informació vegeu: https://www.gov.uk/claim-benefits-abroad  
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- Accidents: Tenen dret a rebre aquesta prestació les persones que eren 

empleades o estaven en pràctiques/cursos aprovats quan va ocórrer l’accident o 

esdeveniment que va causar la discapacitat.  

- Malaltia: Poden sol·licitar aquesta prestació les persones que eren empleades o 

estaven en pràctiques/cursos aprovats quan va ocórrer la malaltia. Les 

malalties que es reconeixen en aquests casos són més de 70, per exemple: 

asma, bronquitis crònica, sordesa, silicosi, asbestosi, osteoartritis de genoll en 

els miners del carbó... També s’inclouen malalties relacionades amb l’amiant. 

g) En cas de persones que estiguin esperant un nadó 

1. STATUTORY MATERNITY – Prestacions per maternitat 

En aquells casos en què s’espera un nadó s’ha de fer referència tant a Statutory 

Maternity Pay com a Statutory Maternity Leave (UK Government 2016n).  

- Statutory Maternity Leave és la coneguda com a baixa per maternitat i podrà 

demanar-se si es té la condició d’empleat i es notifica correctament a 

l’empresa. No hi haurà cap requisit quant al nombre d’hores treballades ni al 

salari que es percep. Consta d’una baixa ampliable fins a 52 setmanes (un any), 

les 26 primeres corresponen a Ordinary Maternity Leave i les 26 següents 

corresponen al que es coneix com a Additional Maternity Leave. Evidentment 

no és obligatori estar de baixa totes aquestes setmanes, només les 2 setmanes 

després d’haver parit o, en cas de treballar en una fàbrica, les 4 setmanes 

després del part. La baixa es pot demanar, com a molt d’hora, 11 setmanes 

abans de la data prevista del part.  

- Statutory Maternity Pay és la paga que es rep per la baixa per maternitat si 

s’està treballant. Així doncs, per poder rebre-la s’haurà d’haver treballat a 

l’empresa on s’està actualment entre les 26 i 15 setmanes prèvies a la data 

prevista del part, guanyar almenys £112 bruts de mitjana a la setmana, avisar a 

l’empresa com a mínim 15 setmanes abans de la data prevista del part i 

entregar el certificat correcte (l’anomenat MAT B1). Si es compleixen els 

requisits, durant les 6 primeres setmanes es rebrà un 90% del salari setmanal, 

les 33 setmanes següents £139,58 o el 90% del salari setmanal (l’import que 

resulti menor dels dos) i les 13 últimes no estaran pagades.  
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2. MATERNITY ALLOWANCE – Subsidi per maternitat  

Maternity Allowance és un subsidi que es dóna en casos de persones que no estan 

qualificades per a rebre la Statutory Maternity Pay, ja sigui perquè són treballadores 

autònomes, perquè han estat contractades quan ja estaven embarassades... 

(Department for Work and Pensions (UK Government) 2013). 

3. SURE START MATERNITY GRANTS – Subvencions d’inici de maternitat 

És un únic pagament que es concedeix quan s’està esperant un primer fill o quan 

s’espera un part múltiple malgrat ja es tinguin altres fills (per exemple, bessons). Es 

pot demanar 11 setmanes abans de la data prevista del part o fins a 3 mesos després 

que el nadó hagi nascut (UK Government 2015e). 

h) En cas de viure amb ingressos baixos  

1. INCOME SUPPORT – Subsidi per ingressos baixos 

Tenen dret a rebre aquest subsidi persones d’entre 16 i 65 anys que tinguin un nivell 

d’ingressos i estalvis per sota dels mínims de subsistència preestablerts. Han d’estar 

treballant menys de 16 hores setmanals o bé estar a l’atur i no poder buscar feina 

activament degut a problemes de salut o responsabilitats familiars (UK Government 

2016j). 

2. HELP FROM THE SOCIAL FUND – Ajuda del Fons Social 

En el cas d’estar rebent l’anterior Income Support i necessitar ajuda per cobrir les 

despeses de la casa, despeses del recent nascut o bé una emergència (per exemple, el 

que es coneix com a préstecs de crisis –Crisis loans– o plans d’assistència social –

Welfare schemes–), es podrà rebre aquest subsidi (Citizens Advice s.d.). 

3. FUNERAL PAYMENTS – Pagaments per funerals 

Es té dret a rebre un pagament funerari en cas de tenir baixos ingressos i, evidentment, 

necessitar ajuda per cobrir les despeses d’un funeral. Per rebre’l s’haurà de demanar 

dins del termini exigit, venir percebent certes ajudes o Tax Credits i complir amb les 

regles establertes en quant a la relació amb el difunt (UK Government 2016h). 

4. COLD WEATHER PAYMENT – Pagament en cas de temperatures fredes 

Es podrà obtenir el pagament en cas de temperatures fredes si es viu en llocs on la 

temperatura mitjana de la zona estigui registrada o prevista entre 0 graus centígrads o 

menys, durant 7 dies consecutius. Per tenir dret a rebre’l s’haurà de demostrar que 

s’estan percebent altres ajudes com: Pension Credit, Income Support, Income-based 
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Jobseeker’s Allowance, Income-related Employment i Support Allowance o Universal 

Credit. Hi ha uns mesos durant l’any on es presumeix que poden ocórrer aquestes 

circumstàncies, el clima fred del període 2015 a 2016 ja ha finalitzat. El Cold Wather 

Payment pel 2016-2017 està previst que comenci el Novembre de 2016 i duri fins el 

31 de març de l’any vinent (UK Government 2016e). 

5. HOUSING BENEFIT – Prestació d’habitatge 

Tenen dret a rebre una prestació d’habitatge aquelles persones que disposin de rendes 

baixes, estalvis de menys de £16.000 i hagin de pagar un lloguer. La prestació podrà 

pagar-los-hi una part o la totalitat del lloguer i es podrà sol·licitar tant si s’està aturat 

com si s’està treballant (si es viu en parella, només un dels dos podrà sol·licitar-la) 

(UK Government 2016i). 

6. COUNCIL TAX BENEFIT– Ajuda amb impostos municipals 

El Council Tax és l’impost que s’ha de pagar a les autoritats locals per tal que aquestes 

financin els serveis públics de la ciutat on es resideix. Hi ha 8 categories (bands) de 

quotes que varien depenent de l’habitatge que es tingui, la Band A Council Tax seria la 

més econòmica i la Band H Council Tax, la més cara. Existeixen descomptes i 

exempcions de pagament d’aquest impost, per exemple, en cas de ser estudiant, estar 

rebent Child Benefit, tenir baixos ingressos, alguna discapacitat física... (UK 

Government 2016f). 

7. TAX CREDIT – Ajudes fiscals 

Els Tax Credit són ajudes de l’estat per a persones que tenen nens, ingressos baixos o 

són discapacitades. Hi ha varis tipus de Tax Credit: els ja esmentats Working Tax 

Credit i Child Tax Credit. Fins i tot en alguns casos es pot demanar vivint a l’estranger 

(HM Revenue & Customs 2016b).   

i) En cas d’estar separat/da o divorciat/da 

1. INCOME SUPPORT - Subsidi per ingressos baixos 

2. JOBSEEKER’S ALLOWANCE – Subsidi d’atur 

3. TAX CREDITS – Ajudes fiscals 

4. CHILD MAINTENACE – Manteniment dels fills 

Tenen dret a rebre suport financer per cobrir les despeses del dia a dia del fill els pares 

que estiguin separats. Els nens hauran de ser menors de 16 anys, menors de 20 anys en 

cas d’estar en ensenyament a temps complert o menors de 20 anys pels que estiguin 
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vivint amb el pare o mare que ja percebi Child Benefit per a ell (UK Government 

2016m). 

 

j) En cas de tenir la condició de malalt incapacitat per treballar 

 

1. EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE – Ocupació i subsidi de suport 

2. DISABILITY LIVING ALLOWANCE FOR ADULTS – Subsidi de subsistència en 

casos d’adults discapacitats 

3. INDUSTRIAL INJURIES DISABLEMENT BENEFIT (ACCIDENTS AND 

DISEASE) - Prestació per discapacitats provinents de lesions industrials 

(accidents i malalties) 

4. STATUTORY SICK PAY (SSP) – Subsidi per malaltia 

Podrà rebre aquest subsidi qui tingui consideració d’empleat per compte aliena i hagi 

realitzat treballs pel seu ocupador. La persona haurà d’estar malalta durant almenys 4 

dies seguits (inclosos els dies no laborables), guanyar com a mínim £112 bruts a la 

setmana i haver avisat adequadament a l’empresa de la seva malaltia (UK Government 

2016o). 

k) En cas de ser estudiant o persona que ha abandonat l’escola 

1. JOBSEEKER’S ALLOWANCE – Subsidi d’atur 

2. CHILD BENEFIT – Prestació per fill a càrrec  

3. HOUSING BENEFIT – Prestació d’habitatge 

4. COUNCIL TAX BENEFIT – Ajuda amb impostos municipals 

5. INCOME SUPPORT - Subsidi per ingressos baixos  

l) En cas de ser vidu/a 

1. BEREAVEMENT ALLOWANCE – Prestació de viudetat  

Seran beneficiaris d’aquest subsidi les persones que es quedin vídues entre els 45 anys 

i l’edat actual de jubilació. A més a més, el marit, espòs o parella difunta haurà 

d’haver pagat suficient National Insurance Contributions o haver mort com a 

conseqüència d’un accident de treball o malaltia (UK Government 2016b).  
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2. BEREAVEMENT PAYMENT – Prestació de pagament únic per mort i 

supervivència 

Tenen dret a rebre aquesta prestació les persones que se’ls hi hagi mort el marit, 

l’esposa o la parella. S’haurà d’acreditar que a data de la mort tots dos complien amb 

els següents requisits: estar per sota de l’edat per rebre pensió de l’estat o bé estar per 

sobre de l’edat per rebre la jubilació però el difunt no tenia dret a rebre cap pensió 

basada en les seves contribucions. A més a més, el marit, esposa o parella difunta 

haurà de tenir suficients cotitzacions pagades, és a dir, suficient National Insurance 

Contributions i haver mort com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia 

(UK Government 2016c). 

3. WIDOWED PARENT’S ALLOWANCE – Prestació de supervivència 

4. FUNERAL PAYMENTS – Pagament per funerals 

5. JOBSEEKER’S ALLOWANCE – Subsidi d’atur 
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Annexes 

Annex 1.- El sector de les Charities a Anglaterra i Gal·les és molt variat. La figura ens 

il·lustra la varietat de temàtiques que poden abarcar aquestes organitzacions. L’any 2010 la 

funció d’un 23% de Charities va ser la prestació de serveis públics, a diferència d’un altre 

23% que va dedicar-se a la prestació de diferents serveis com podria ser-ne l’oci. 
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Annex 2.- Retalls de la Charities Act 2011 on es mostren els tretze charitable purposes 

acceptats per llei. La Charity haurà d’estar creada al voltant d’algun dels propòsits caritatius 

recollits a l’article 3. 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charities Act 2011 (c. 25)
Part 1 — Meaning of “charity” and “charitable purpose”
Chapter 1 — General

3

(2) In subsection (1)— 
(a) in paragraph (c), “religion” includes—

(i) a religion which involves belief in more than one god, and
(ii) a religion which does not involve belief in a god,

(b) in paragraph (d), “the advancement of health” includes the prevention
or relief of sickness, disease or human suffering,

(c) paragraph (e) includes—
(i) rural or urban regeneration, and

(ii) the promotion of civic responsibility, volunteering, the
voluntary sector or the effectiveness or efficiency of charities,

(d) in paragraph (g), “sport” means sports or games which promote health
by involving physical or mental skill or exertion,

(e) paragraph (j) includes relief given by the provision of accommodation
or care to the persons mentioned in that paragraph, and

(f) in paragraph (l), “fire and rescue services” means services provided by
fire and rescue authorities under Part 2 of the Fire and Rescue Services
Act 2004.

(3) Where any of the terms used in any of paragraphs (a) to (l) of subsection (1), or
in subsection (2), has a particular meaning under the law relating to charities
in England and Wales, the term is to be taken as having the same meaning
where it appears in that provision.

(4) In subsection (1)(m)(i), “the old law” means the law relating to charities in
England and Wales as in force immediately before 1 April 2008.

4 The public benefit requirement

(1) In this Act “the public benefit requirement” means the requirement in section
2(1)(b) that a purpose falling within section 3(1) must be for the public benefit
if it is to be a charitable purpose.

(2) In determining whether the public benefit requirement is satisfied in relation
to any purpose falling within section 3(1), it is not to be presumed that a
purpose of a particular description is for the public benefit.

(3) In this Chapter any reference to the public benefit is a reference to the public
benefit as that term is understood for the purposes of the law relating to
charities in England and Wales.

(4) Subsection (3) is subject to subsection (2).

Recreational trusts and registered sports clubs

5 Recreational and similar trusts, etc.

(1) It is charitable (and is to be treated as always having been charitable) to
provide, or assist in the provision of, facilities for—

(a) recreation, or
(b) other leisure-time occupation,

if the facilities are provided in the interests of social welfare.

(2) The requirement that the facilities are provided in the interests of social welfare
cannot be satisfied if the basic conditions are not met.



	

Annex 3.- Principals mecanismes/activitats a partir de les quals les Charities reben ingressos. 
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