FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET
Fiançament de les seves activitats: donacions i donatius

La Xarxa de Telecomunicacions GUIFI.NET està té la Fundació privada per a la Xarxa
Oberta, Lliure i Neutral guifi.net com a entitat sense ànim de lucre que actua com a entitat
neutral i es regeix pels seus estatuts que tenen les següents disposicions:
Article 3. Els objectius de la Fundació es concreten en els següents punts:
... D) Totes les activitats desenvolupades per la Fundació no desvirtuaran l'interès general
dela Fundació ni el seu caràcter no lucratiu.
Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han
dedestinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la
legislacióvigent.
El marc jurídic legal és el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, que el
seu article 331-7 determina:
Article 331-7
Finançament de les activitats
1. Els mitjans de finançament de les activitats fundacionals han d'ésser suficients, tant si
es tracta del rendiment dels béns com del resultat d'activitats econòmiques o de donacions
o subvencions.
2. A fi de verificar la suficiència del finançament de les activitats fundacionals, s'ha de
presentar al protectorat, com a requisit per a la inscripció en el Registre de Fundacions, un
projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i
de les activitats previstes.
A més, com a Fundació, està inclosa dins l’àmbit de la Llei de l’Estat Espanyol 49/2002, de
23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels
Incentius Fiscals al Mecenatge.
Aquesta Llei determina que les fundacions són entitats sense finalitats lucratives, sempre
que persegueixin finalitats d’interès general, a les quals han de destinar un mínim del 70%
de les rendes i ingressos d’explotacions econòmiques, transmissió de béns o drets i
ingressos que obtinguin per qualsevol altre concepte, entre altres requisits.
La mateixa Llei determina que estan exempts de l’Impost de Societats els donatius i
donacions rebuts per a la col·laborar amb els fins de l’entitat i, al seu torn, les persones
onants tindran dret a aplicar les desgravacions fiscals vigents en cada moment per la
donació.
En conclusió, la FUNDACIÓ GUIFI.NET no sols pot rebre donatius i donacions per
dur a terme la seva finalitat, sinó que està expressament reconegut a nivell fiscal,
tant per la Fundació com a receptora, com pels donants.

