POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA DE LA
FUNDACIÓ TERRA

POLÍTICA DE
TRANSPARÈNCIA
per la Terra
per l’eficiència energètica
per les energies renovables
per una nova ètica ecològica
per la simplicitat vital
per la cultura ambiental
www.fundacioterra.cat
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POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA DE LA
FUNDACIÓ TERRA
DECLARACIÓ
La Fundació Terra basa la seva activitat en la promoció de valors socioambientals d'acord amb els
seus fins fundacionals. Disposa d'una política pròpia de transparència i presentació de comptes
basada en el codi ètic de l'entitat.
L'activitat de la Fundació Terra s'organitza per ser eficient, eficaç, rigorosa, transparent, orientada
als resultats i compromesa amb la societat que serveix. Per aquesta raó, des de la seva creació,
el 1994, ha publicat de forma reiterada les memòries d’activitats o balanços socials que estan
disponibles a la seva web institucional, fundacioterra.cat
L'activitat de la Fundació Terra es du a terme només quan aquesta contribueix a millores
ambientals perceptibles i permanents a través dels mitjans més adequats. El principi per
organitzar qualsevol activitat és el de la qualitat.
El patronat de la Fundació Terra, per tal de facilitar que l'activitat de l'entitat acompleixi amb
una política de transparència adaptada a la legislació en aquesta matèria, aprova els següents
criteris o principis.

1.- Governança i responsabilitat
L'òrgan de govern de la fundació és el Patronat
format per persones independents que de
forma desinteressada aporten el seu temps i les
seves capacitats per a la bona marxa de l'entitat
en l’assoliment dels seus objectius i, per tant,
és el màxim responsable que la fundació dugui
a terme la seva missió amb criteris de gestió
eficient dels seus recursos.

perspectiva personal i amb total independència
per garantir que les decisions del col·lectiu
siguin útils als objectius de l'entitat.
1.3. En totes les reunions assisteixen el 100%
dels membres, l'assistència dels quals queda
acreditada amb la signatura de l'acta que
s'aixeca de cada sessió.
1.4. La Fundació Terra publicita el nom i
professió dels membres del patronat.

1.1. L'òrgan de govern de la Fundació Terra
actualment està format per 4 membres. A la 1.5. Cap d'ells té cap relació amb els proveïdors
pàgina web institucional fundacioterra.cat es i/o co-organitzadors de l'activitat de les
detallen els càrrecs que ocupa cada persona. activitats de l'entitat
1.2. Els membres del patronat de la Fundació
Terra es reuneixen un mínim de 2 vegades a
l'any, encara que habitualment és de 3 a 4
vegades. En aquestes reunions, cada un dels
membres fa la seva aportació al bon govern
de l'entitat. Cada membre ho fa des de la seva
www.fundacioterra.cat
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1.6. Cap dels membres del patronat rep
honoraris, dietes ni retribució per participar
en l'òrgan de govern. Només s'admeten
com a despeses retribuibles aquells que
siguin degudament justificats d'acord amb la
legislació vigent.
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1.7. La renovació dels membres del patronat
de la Fundació Terra, segons els estatuts de
l'entitat, és per períodes de deu anys.
1.8. Les persones que formen part del
Patronat de la Fundació i que per raó del
seu compromís polític obtinguessin càrrecs
electes o fossin nomenades per a ocupar
càrrecs amb responsabilitat política suspenen
temporalment la seva participació en els
òrgans de la Fundació mentre mantinguin
aquesta condició.

2.- Missió i fi social d'interès
general
La missió de la fundació Terra respon a un
principi d'interès general com és la protecció
mediambiental davant la crisi ecològica que
conmou la nostra societat. No obstant això,
i per a una major claredat del seu fi social, la
missió de l'entitat es concreta en: promoure
la sensibilització ambiental per fomentar una
nova cultura basada en l'ús sostenible dels
béns del planeta.
2.1. Tota la documentació legal que defineix el
marc d'actuació de l'entitat està disponible al
web de l'entitat: fundacioterra.cat
2.2. Cada any el patronat de la Fundació Terra
elabora un programa d'actuació el qual serveix
d'inspiració per a les activitats i aplicació dels
fons disponibles en l’acompliment de la missió
de l'entitat.

en el document anomenat Balanç Social que
es publica durant el primer semestre de l'any
següent i es pot consultar a la web institucional
de l’entitat: fundacioterra.cat.

3.- Planificació i avaluació de
l'activitat
La Fundació Terra executa les seves activitats
a partir d'una planificació prèvia de l'activitat
que s'aprova en el darrer mes de l'any previ.
Aquest pla d'actuació orienta l'activitat anual
de l'entitat. La concreció d'aquestes activitats
es recopila en finalitzar l'exercici en l'anomenat
Balanç Social juntament amb la memòria
econòmica.
3.1. La planificació de l’activitat és aprovada
pel patronat de l’entitat i es diposita en l'òrgan
tutelar en el qual està adscrita la Fundació
Terra, el Ministeri d'Educació Cultura i Esport.
3.2. L'avaluació de la planificació anual queda
recopilada en els indicadors publicats a la
memòria del Balanç Social, document accessible
i consultable des del web institucional de
l'entitat: fundacioterra.cat
3.3. Quan es realitzen projectes finançats
en conveni amb alguna entitat específica,
s'elabora una memòria particular que visualitzi
els objectius assolits.

4 .- Tra n s p a r è n c i a e n e l

2.3. Totes les activitats disposen del seu finançament
corresponent indicador d'avaluació amb
l'objectiu que es pugui visualitzar l'abast La Fundació Terra no rep fons anònims i totes
d’aquestes dins del fi social. La descripció de les aportacions es recullen d'acord amb les
les activitats i el grau d'assoliment es recullen nomres de la comptabilitat, siguin convenis,
www.fundacioterra.cat
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donacions pures i simples o contractes de
serveis. Per tant, els mitjans a través dels quals
es finança la fundació, ja sigui amb fons privats
o públics, queden perfectament registrats en
la comptabilitat de l'entitat.
4.1. Tots els fons econòmics recaptats i
aportats pels finançadors, siguin públics o
privats formen part de les dades de la memòria
econòmica que està a disposició de qualsevol
persona a través de la pàgina web institucional
fundacioterra.cat.

5. Presentació dels comptes anuals
i compliment de les obligacions
legals
La Fundació Terra està adscrita al Protectorat
de Fundacions del Ministeri d'Educació Cultura
i Esport del Govern d’Espanya amb el número
d'inscripció, 238.

5.1. L'entitat presenta abans del 30 de juny
de l'any següent al vençut els seus comptes
anuals i la memòria d'activitats o balanç social
4.2. Les aportacions individuals en forma davant del protectorat d'aquell ministeri.
de donacions s'inscriuen en el registre de Els comptes anuals s'elaboren d'acord al Pla
donacions de l'Agència Tributària Espanyola General Comptable d'Entitats sense ànim de
perquè aquestes puguin acreditar-se per als lucre i seguint l'aplicatiu que facilita el Ministeri
per a la seva presentació. Les comptes anuals
incentius previstos per la llei de mecenatge.
són degudament aprovades pel patronat de
4.3. La Fundació Terra no col·labora amb l'entitat en una reunió específica. Els comptes
empreses o entitats l'activitat o capital financer anuals de l'entitat no s'auditen atès que les
de les quals estigui relacionada clarament mateixes no compleixen amb els requisits
amb activitats que malmeten de forma previstos per què s’auditin.
manifesta el medi ambient. En concret, no
s'accepten donacions d'empreses del sector 5.2. La Fundació Terra pot demostrar de forma
dels hidrocarburs, de l'oligopoli energètic ni fefaent davant de qualsevol sol·licitud externa,
d’aquelles que tenen interessos directes o ja sigui pública o privada que està al corrent
del compliment de les obligacions legals
indirectes amb la indústria nuclear.
amb l'Administració Tributària i la Seguretat
4.4. La Fundació Terra només col·labora amb Social.
empreses o entitats que disposin de polítiques
de Responsabilitat Social Corporativa.
4.5. La Fundació Terra no permet que cap
empresa pugui utilitzar el seu logotip o
publicitar el seu aval a activitats concretes sinó
és mitjançant un acord formal degudament
signat per les parts implicades. La Fundació Terra
publicita al seu web institucional fundacioterra.
cat les empreses, projectes o iniciatives que
poden utilitzar el seu logo.
www.fundacioterra.cat
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6.- Pluralitat en el finançament i
independència respecte al sector
públic

La Fundació Terra disposa de fonts de
finançament diversificades per assegurar la
independència de l'organització en la presa de
decisions, d'aquesta manera no està subjecta a
les directrius que pugui marcar un finançador
concret.
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La Fundació Terra fonamenta sobretot la seva
activitat en el finançament privat la qual ha
de ser com a mínim superior al 50% respecte
al finançament públic. En els últims llustres
l'aportació del sector públic ha estat inferior
al 10% dels ingressos totals.
6.1. La Fundació Terra publicita en el seu
Balanç Social el percentatge de les fonts de
finançament.
6.2. La Fundació Terra no compta amb cap
donant que aporti de forma continuada més
del 50% dels ingressos totals de l'organització

7.- Destinació dels fons
La Fundació Terra basa la seva activitat en
la confiança de les entitats i persones que
recolzen la seva activitat. Per aquest motiu
l'entitat dóna a conèixer la destinació dels fons
disponibles.

7.3. Els recursos econòmics disponibles
s'apliquen al programa d'activitat anual de
manera que aquests siguin equilibrats en la
compte d'explotació.
7.4. El patronat de la Fundació Terra pren
totes les decisions amb criteris de bon govern
financer de l'entitat i aplicant el principi de
prudència raonable. Això ha permès que al
llarg de la seva història no hagi demanat cap
crèdit bancari ni tampoc aval financer i en cap
moment ha alterat el patrimoni econòmic de
l'entitat inscrit com a capital fundacional.
7.5. La Fundació Terra no disposa d'inversions
en societats mercantils ni tampoc en fons
financers.

8.- Comunicació i imatge fidel en
l'entitat

La Fundació Terra actualitza sempre la seva
activitat social a través de publicacions impreses
7.1. La memòria econòmica o comptes o digitals i, especialment, a través del web
anuals, d'acord amb els principis marcats institucional de l'entitat: fundacioterra.cat.
pel protectorat, recopila la distribució de les
despeses de funcionament agrupades en les 8.1. La Fundació Terra dóna a conèixer als seus
categories de Captació de Fons, Programes- donants i entitats col·laboradores les activitats
Activitat, Gestió-Administració i Activitat realitzades a través de la publicació del seu
Mercantil. A més, i d'acord amb el programa Balanç Social disponible i consultable des del
anual operatiu, es detalla la destinació dels fons web institucional de l’entitat.
desglossats per les línies d'activitat establertes
cada any. En aquest document també es detalla 8.2. Periòdicament, i com a mínim un cop l'any,
la liquidació del pressupost anual aprovat.
mitjançant correu postal i / o correu electrònic,
7.2.- Atès que la Fundació Terra és una
organització amb un patronat reduït totes les
despeses i criteris de selecció de proveïdors són
aprovades per aquest òrgan d'acord el principi
de responsabilitat.

s'informa als seguidors, donants i col·laboradors
dels projectes, on s'estan invertint els recursos
així com el desenvolupament de les activitats
realitzades per la Fundació. Quan el tipus
de projecte ho ha requerit s'han organitzat
jornades de rendició de comptes exclusives
per als col·laboradors específics. També

www.fundacioterra.cat
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s'organitzen trobades que apropin el balanç Els voluntaris que participen en la vida de
social de les activitats realitzades a les persones l'entitat disposen de les garanties perquè
la seva activitat altruista sigui dedicada
interessades amb l'organització.
exclusivament a les finalitats de l'entitat.
8.3. La Fundació Terra disposa d'un correu
electrònic institucional publicitat al seu 9.1.La Fundació Terra disposa d'una assegurança
web, així com d'un formulari de sol·licitud de responsabilitat civil per cobrir l'activitat del
d'informació obert a qualsevol persona o voluntariat.
entitat. Totes les sol·licituds que es reben
pel mitjà digital són degudament ateses per 9.2. Totes les activitats dels voluntaris queden
l'organització, així com aquelles sol·licituds que regulades pel conveni de col·laboració establert
entre la persona voluntària i l'entitat.
es puguin rebre per correu postal.
9.3. La Fundació Terra, quan així ho requereix
l'activitat del voluntariat, posa tots els mitjans
necessaris per a la seva formació específica.

9.- Promoció del Voluntariat
Encara que l'activitat de la Fundació Terra
precisa de la participació de persones formades
en l'àrea del medi ambient, l'entitat disposa
d'un programa de voluntariat. El programa de
voluntariat es regula a través dels principis de
la Ley 6/1996, de 15 de gener, de Voluntariado i
compleix amb els requisits que preveu aquesta
norma legal.

www.fundacioterra.cat
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