FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS

Memòria simplificada dels comptes anuals de l’exercici 2021
(Expressades en Euros)
NOTA 1-

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Jubert Figueras, (en endavant, la Fundació) és una Entitat fundacional gestionada per
un Patronat i sotmesa al Protectorat de la Generalitat de Catalunya a càrrec de la Direcció General
d’Entitats Jurídiques inscrita amb el n° 1966 classificada com a fundació de tipus assistencial i
declarada d'utilitat pública.
Està regida pels seus propis estatuts, y regulada por la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la “Ley 49/2002 de 23 de Diciembre de
Régimen Fiscal de la Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo”.
Els usuaris de la Fundació, tal com estableix l’article 3 dels estatuts són els familiars de malalts- i
els malalts mateixos- que per estar ingressats o haver de ser tractats mèdicament en un hospital o
centre clínic lluny del seu domicili habitual, n’estan desplaçats i per motius econòmics no poden
pagar-se d’altra manera aquell allotjament transitori prop de l’hospital o centre clínic. D’aquesta
manera la fundació vol evitar el sofriment, afegit al propi de la malaltia, que la separació dels
familiars més propers causa tant en els malalts com en la seva família, contribuint alhora a millorar
i accelerar els processos de recuperació per la proximitat i acompanyament dels familiars més íntims.
Durant el 2021 hem treballat per a donar compliment a la nostra missió.
ALLOTJAMENT
La FJF ha comptat , per poder oferir allotjament a les famílies, durant el 2021 amb els següents
recursos:
- Deu pisos d’acollida a Barcelona, Badalona i l’Hospitalet del Llobregat, en règim de cessió o de
lloguer.
- Conveni amb dues cadenes hoteleres a Barcelona, i dos hotels a Sabadell.
- 7 famílies amigues.
Hem allotjat a 218 famílies, un 28% més que el 2020. Hem rebut 369 sol·licituds. L’estada mitjana
de les famílies s’ha allargat fins els 41 dies. Hem ofert 9950 pernoctacions. 7 de cada 10 cuidadors
són dones.
ACOMPANYEM
Sigui d’on sigui que ens arriba una sol·licitud d’acollida, la FJF actua de la següent manera: registra
la petició a la llista d’espera, busca el pis o allotjament més adequat per a la família, i es posa en
contacte amb la família per acordar dia hora per a l’entrada. Una vegada ens hem trobat amb la
família, els hi entreguem les claus i expliquem les normes de convivència.
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Arribat aquest moment podríem dir que la feina ja està feta, però no és així. Ara comença el nostre
valor afegit. Les famílies reben el suport, amb una visita o una trucada, de la treballadora social, de
la persona de manteniment, i si així ho acordem, d’un voluntari assistencial. Aquest suport forma
part dels programa Acompanyem. Ens permet detectar les necessitats de les famílies, ja sigui a nivell
material, emocional, relacional, i donar-hi resposta.
SENSIBILITZACIÓ
La FJF vetlla per donar a conèixer i sensibilitzar a la societat de les dificultats dels familiars cuidadors
de les persones malaltes. I per pal·liar o disminuir les desigualtats territorials en l’àmbit de la salut:
no és el mateix estar greument malalt i viure a l’Eixample de Barcelona que en un poble als Pirineus
de Lleida, o a les terres de l’Ebre.
Durant el 2021 hem seguit formant part per tal de promoure el treball en xarxa i fer incidència política
amb :
- la Xarxa de Suport per a les Famílies Cuidadores, dins l’Acord ciutadà per una Barcelona
Inclusiva.
- La Comissió de les Fundacions de l’Àmbit Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
- La Federació Catalana de Voluntariat Social
- La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió dins l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
- I ECAS, la Federació D’Entitats Catalanes d’Acció Social
NOTA 2 -

BASES DE PRESENTACIÓ

1.- Imatge fidel:
Els comptes anuals abreujats adjunts s’han obtingut dels registres comptables de la Fundació i es
presenten d’acord amb:
•
•
•

La “Llei 4/2008 de 24 d’abril modificada per la Llei 7/2012 de 15 de juny”
el “Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya”
modificat por el “Decret 125/2010 de 14 de setembre”
la resta de normes d’obligat compliment emeses per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC).

de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de
desembre de 2021, així com dels resultats a l'exercici acabat a la data esmentada.
2.- Aspectes crítics de la valoració y estimació de la incertesa.
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La fundació ha preparat els comptes anuals de l’exercici 2021 sota el principi d’empresa en
funcionament, no existint risc per a la continuïtat de la seva activitat.
3.- Comparació de la informació:
No s’han dut a terme correccions d’errors ni s’han agrupat partides ni existeixen elements agrupats en
diferents partides.
La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Simplificat, ja que acompleix les
condicions necessàries per a ser classificada com a fundació de dimensió reduïda. La Fundació no ha
aplicat cap dels criteris exclusius aplicables a les entitats de dimensió reduïda.
Les xifres contingudes en el presents comptes anuals es presenten en euros excepte quan expressament
s’indiqui en un altre unitat.
NOTA 3 -

APLICACIÓ DE RESULTATS

L’excedent de l’exercici ha estat positiu de 38.947,98 euros i el patronat ha decidit aplicar-lo com a
resultats d’exercicis anteriors.
NOTA 4 4.1

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Immobilitzat intangible

Està constituït per aplicacions informàtiques i drets sobre béns cedits en ús gratuïtament.
Les aplicacions informàtiques es registren pel seu preu d'adquisició i, posteriorment, es valoren al seu
cost, minorant per la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la seva vida útil)
i de les pèrdues per deteriorament que, si s'escau, hagi experimentat. La vida útil estimada ha estat de
tres anys.
Els drets sobre bens cedits en us gratuïtament s'han reflectit en l'actiu del balanç pel valor que se'ls
atribueixi en el moment de la seva concessió, que es determina d'acord amb el valor raonable dels drets
d'ús, i s'ha comptabilitzat en el patrimoni net la subvenció o donació en capital corresponent, pel mateix
import del valor fixat.
El dret d'ús s’amortitza d'acord amb la pèrdua de valor durant el termini de cessió o la seva vida útil,
el menor dels dos.
Durant el present exercici no s'ha produït cap deteriorament de valor que justifiqui l'aplicació d'una
correcció valorativa.
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4.2

Immobilitzat material

Els elements de l'immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció
menys l'amortització acumulada i l'import acumulat de les pèrdues reconegudes.
Els costos d'ampliació, modernització o millora dels béns de l'immobilitzat material s'incorporen a
l'actiu com major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat,
productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor
comptable dels elements que resulten donats de baixa de l'inventari per haver estat substituïts.
Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil estimada dels mateixos,
mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el compte de pèrdues i guanys durant
l'exercici en què s'incorre en ells.
La Fundació amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal segons l'estimació de vida
útil dels elements. Els coeficients d'amortització que resulten de las vides útils estimades son els
següents:
Instal.lacions:
Equip informàtic
Mobiliari

12,5%
25,0%
10,0%

El valor residual y la vida útil dels actius es revisa, ajustan-se si fos necessari, a la data de cada balanç.
Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es redueix
de forma immediata fins al seu import recuperable.
Les pèrdues i guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els ingressos obtinguts
per la venda amb el valor comptable i es registren en el compte de pèrdues i guanys.
4.3

Pèrdues per deteriorament del valor dels actius no financers

Els actius subjectes a amortització es sotmeten a proves de pèrdues per deteriorament sempre que algun
succés o canvi en les circumstàncies indiqui que el valor comptable pot no ser recuperable. Es reconeix
una pèrdua per deteriorament per l'excés del valor comptable de l'actiu sobre el seu import recuperable,
entès aquest com el valor raonable de l'actiu menys els costos de venda o el valor en ús, el més gran dels
dos. A efectes d'avaluar les pèrdues per deteriorament del valor, els actius s'agrupen al nivell més baix
per al qual hi ha fluxos d'efectiu identificables per separat (unitats generadores d'efectiu "UGE"). En cas
de deteriorament, es realitzen revisions a cada data de balanç per si s'haguessin produït reversions de la
pèrdua.
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4.4

Actius financers

Actius financers a cost amortitzat
Els actius financers a cost amortitzat, inclou els crèdits per operacions de les activitats originats per la
venda de béns o prestació de serveis i aquells crèdits que no té el seu origen en les activitats de la
fundació i són de quantia determinada o determinable. Aquests actius financers s'inclouen en actius no
corrents, excepte aquells amb venciment inferior a 12 mesos a partir de la data del balanç que es
classifiquen com a actius corrents.
Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de transacció
que els siguin directament imputables, i posteriorment a cost amortitzat reconeixent els interessos
meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu, entès com el tipus d'actualització que iguala el valor
en llibres de l'instrument amb la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment. No
obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any es valoren, tant
en el moment de reconeixement com posteriorment, pel seu valor nominal sempre que l'efecte de no
actualitzar els fluxos no sigui significatiu.
Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries per deteriorament
de valor si hi ha evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que es deuen.
L'import de la pèrdua per deteriorament del valor és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el
valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu en el moment de
reconeixement inicial. Les correccions de valor, així com en el seu cas la seva reversió, es reconeixen
en el compte de pèrdues i guanys.
4.5

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents inclouen l'efectiu en caixa, els dipòsits a la vista en entitats
de crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquiditat amb un venciment original de no més de tres
mesos des de la data de la seva adquisició
4.6

Passius financers

a) Deutes financeres
Els deutes financeres es reconeixen inicialment al seu valor raonable, net dels costos de la transacció
que s'haguessin incorregut. Qualsevol diferència entre l'import rebut i el seu valor d'amortització es
reconeix en el compte de resultats durant el període d'amortització del deute financer utilitzant el mètode
del tipus d'interès efectiu.

5

FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS

Memòria simplificada dels comptes anuals de l’exercici 2021
(Expressades en Euros)
Els deutes financeres es classifiquen com a passius corrents a menys que el seu venciment tingui lloc a
més de dotze mesos des de la data del balanç, o incloguin clàusules de renovació tàcita a exercici de la
societat.
b) Creditors comercials i altres comptes a pagar
D'aquesta categoria dèbits per operacions comercials i dèbits per operacions no comercials. Aquests
recursos aliens es classifiquen com a passius corrents, llevat que la Fundació tingui un dret incondicional
a diferir la seva liquidació durant almenys 12 mesos després de la data del balanç.
Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció
directament imputables, registrant posteriorment pel seu cost amortitzat segons el mètode del tipus
d'interès efectiu. Aquest interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala el valor en llibres de
l'instrument amb el corrent esperada de pagaments futurs previstos fins al venciment del passiu.
No obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen
un tipus d'interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor
nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos de efectiu no és significatiu.
4.7

Impost sobre beneficis

La Fundació s'ha acollit, per mitjà del compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1270/2003,
de 10 d'octubre, als beneficis fiscals establerts en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que
fixa com exemptes les següents rendes:
1. Els donatius, les quotes satisfetes pels associats i les subvencions.
2. Les procedents del patrimoni propi.
3. Les procedents d'adquisicions o transmissions del patrimoni.
4. Les obtingudes de determinades explotacions considerades d'interès públic detallades en l'art. 7 de la
Llei
4.8

Reconeixement d'ingressos i despeses

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a
cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de la Fundació, menys
devolucions, rebaixes, descomptes i l'impost sobre el valor afegit.
La Fundació reconeix els ingressos quan l'import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat, és probable
que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Fundació i es compleixen les condicions
específiques per a cadascuna de les activitats.
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4.9

Arrendaments

Els arrendaments en què l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis derivats de la
titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. Els pagaments en concepte d'arrendament
operatiu es carreguen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es meriten sobre una base
lineal durant el període d'arrendament
4.10 Subvencions, donacions i llegats
La Fundació segueix els criteris següents per a la comptabilització de les subvencions concedides:
Subvencions a l'explotació: S'abonen a resultats en el moment en el qual, després de la seva concessió,
la Fundació estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa, i, per tant, no existeixen
dubtes raonables sobre el seu cobrament, i s'imputen als resultats de manera que s'asseguri en cada
període una adequada correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les
despeses subvencionades.
Subvencions de capital: Les que tenen caràcter no reintegrable, es registren com ingressos
directament imputats al patrimoni net, per l'import concedit. Es procedeix al registre inicial, una vegada
rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment que s'estima que no existeixen dubtes
raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions individuals de
concessió. Donat que la Fundació és una entitat fiscalment subjecte al règim d’entitats sense ànim de
lucre, i que, esta exempta de les operacions vinculades amb la seva activitat com a Fundació, no
procedeix el càlcul a nivell de patrimoni net per l'efecte impositiu.
En el reconeixement inicial, la Fundació, d'una banda, té en compte els béns rebuts com un actiu i, per
un altre, el corresponent increment en el patrimoni net. A partir de la data del seu registre, les
subvencions de capital s'imputen a resultats en proporció a la depreciació experimentada durant el
període pels actius finançats amb les mateixes, tret que es tracti d'actius no amortitzables, en aquest
cas s'imputaran al resultats de l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari dels
mateixos.
4.11 Provisions
Com a norma general es registren els passius quan és probable que una obligació doni lloc a un
pagament. La Fundació realitza una estimació dels imports a liquidar en el futur, incloent els
corresponents a impostos sobre guanys, obligacions contractuals, litigis pendents o altres passius.
Aquestes estimacions estan subjectes a interpretacions dels fets i circumstàncies actuals, projeccions
d'esdeveniments futurs i estimacions dels efectes financers d'aquests esdeveniments.
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NOTA 5 -

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment dels comptes ha estat el següent:

Cost
Amortització acumulada
Saldo 01.01.2020
Adicions
Baixes netes
Amortització
Saldo 31.12.20
Cost
Amortització acumulada
Saldo 31.12.2020
Adicions
Baixes netes
Amortització
Saldo 31.12.2021
Cost
Amortització acumulada
Saldo 31.12.2021

Aplicacions
Drets sobre
informàtiques béns cedits en us
gratuïtament
8.082
168.000
-8.082
-127.700
0
40.300
0
14.400
0
0
0
-22.600
0
32.100
8.082
50.400
-8.082
-18.300
0
32.100
0
25.936
0
0
0
-29.200
0
28.836
8.082
76.336
-8.082
-47.500
0
28.836

Total
176.082
-135.782
40.300
14.400
0
-22.600
32.100
58.482
-26.382
32.100
25.936
0
-29.200
28.836
84.418
-55.582
28.836

A fi d’any les aplicacions informàtiques en us, de cost 8.082 €, estan totalment amortitzades.
L’epígraf de drets sobre béns cedits en us gratuïtament, correspon a les cessions a la fundació dels
següents pisos per la seva destinació a la finalitat fundacional:
Carrer
Cotonat (L’Hospitalet de Llobragat)
Xiprer, 53 (Barcelona)
Llorens i Barba(Barcelona)
Industria(Barcelona)

Període cessió
Inici
Final
26.09.2019
09.07.2019
01.01.2021
01.01.2021

26.09.2022
09.07.2023
09.07.2023
09.07.2023

3 anys
4 anys
2,5 anys
2,5 anys

Durant l'exercici 2021 i 2020 no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament
significatives per cap bé inclòs en l’immobilitzat intangible.
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La Fundació té contractades pòlisses d'assegurança per cobrir els riscos a què estan subjectes els
immobles cedits. La cobertura d'aquestes pòlisses es considera suficient.
NOTA 6 -

IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment dels comptes ha estat el següent:

Cost
Amortització acumulada
Saldo 01.01.2020
Adicions
Amortització
Saldo 31.12.2020
Cost
Amortització acumulada
Saldo 31.12.2020
Adicions
Baixes
Amortització
Saldo 31.12.2021
Cost
Amortització acumulada
Saldo 31.12.2021

Instal·lacions
54.948
-54.714
234
0
-234
0
54.948
-54.948
0
0
0
0
0
38.680
-38.680
0

Mobiliari
17.881
-16.546
1.335
2.488
-518
3.305
20.369
-17.064
3.305
2.375
0
-615
5.065
22.744
-17.679
5.065

Altre
EPI immobilitzat
2028
747
-1236
-498
792
249
0
558
-366
-70
426
737
2.028
1.305
-1.602
-568
426
737
0
0
0
0
-150
-100
276
637
2.028
1.305
-1.752
-668
276
637

Total
75.604
-72.994
2.610
3.046
-1.188
4.468
78.650
-74.182
4.468
2.375
0
-865
5.978
64.757
-58.779
5.978

A fi d’any erls elements en us i totalment amortitzats son els següents:
Tipus d'actiu
2021
Instal·lacions
Mobiliari
Altre immobilitzat
EPI

38.680
15.209
299
1.429

2020
54.948
15.209
299
1.429

Durant l'exercici 2021 i 2020 no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament
significatives per cap bé inclòs en l’immobilitzat material.
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NOTA 7 -

ARRENDAMENTS OPERATIUS

Els contractes d’arrendament de vivendes per dur a terme la finalitat fundacional tenen les següents
característiques:
Descripció

Quota
mensual

Data
contracte

Termini

(1)
(2)
(3)
336€
150€
900€
950€
650€

22.03.2016
22.03.2016
23.01.2019
Març 2015
09/07/2019
22.07.2021
18.06.2021
18.08.2020

10 anys
10 anys
8 anys
1 any
4 anys
5 anys
5 anys
5 anys

Vivenda Avda. Mistral. (Barcelona)
Vivenda C/ Sicilia (Barcelona)
Vivenda C/ Ramon Llull (Barcelona)
Vivenda C/ Víctor Colomer (Barcelona)
Vivenda C/Xiprer
Vivenda Riera Matamoros (Badalona)
Vivenda Via Augusta, 29 (Badalona)
Seu social C/Cartagena

Renovació
No determinat
No determinat
Renovable
Tàcita
Renovable
Renovable
Renovable
Renovable

(1) 70 mesos de carència per les obres i a partir de llavors 240€/mes.
(2) 78 mesos de carència per les obres i a partir de llavors 550€/mes.
(3) 48 mesos de lloguer per 600€/mes, i 48 mesos mes a 850€/mes.

Les vivendes de Avda. Mistral, C/Sicilia i Ramon Llull es van llogar amb unes carències pactades
perquè es varen haver de fer reformes que va costejar la Fundació. Els costos de les reformes es van
registrar com ingressos anticipats i distribuir en els anys pactats de carències.
NOTA 8 -

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

Les inversions financeres a llarg termini corresponen en la seva totalitat a fiances.
NOTA 9 -

USUARIS I ALTRES DEUTORS

Corresponen en la seva pràctica totalitat a imports pendents de cobrament de subvenció i ajuts atorgats
meritats a la data de tancament de l’exercici. El seu detall es el següent:

Deutors privats
Deutors públics
Administraciones públicas
Total

2021
30.431
26.534
49
57.014

2020
0
16.634
19
16.653
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NOTA 10 -

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

L'import inclòs en efectiu i altres actius líquids equivalents correspon íntegrament a tresoreria
NOTA 11 -

FONS PROPIS

El fons dotacional correspon a l’aportació inicial realitzada pels fundadors.
NOTA 12 -

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

El moviment de l’exercici de les subvencions de capital rebudes ha estat el següent:
Pisos cedits en us gratuïtament (a)

Donacions acumulades
Aplicació ac. a resultats
Saldo 01.01.2020
Donació
Baixes netes
Aplicació a resultats
Saldo 31.12.2020
Donacions acumulades
Aplicació ac. a resultats
Saldo 31.12.2020
Donació
Baixes netes
Aplicació a resultats
Saldo 31.12.2021
Donacions acumulades
Aplicació ac. a resultats
Saldo 31.12.2021

Xiprer
36.000
-4.500
31.500
0
0
-9.000
22.500
36.000
-13.500
22.500
0
0
-9.000
13.500
36.000
-22.500
13.500

Industria
84.000
-78.400
5.600
0
0
-5.600
0
0
0
0
17.347
0
-9.800
7.547
17.347
-9.800
7.547

Llorens i
Barba
48.000
-44.800
3.200
0
0
-3.200
0
0
0
0
8.589
0
-5.600
2.989
8.589
-5.600
2.989

Cotonat
0
0
0
14.400
0
-4.800
9.600
14.400
-4.800
9.600
0
0
-4.800
4.800
14.400
-9.600
4.800

Total
168.000
-127.700
40.300
14.400
0
-22.600
32.100
50.400
-18.300
32.100
25.936
0
-29.200
28.836
76.336
-47.500
28.836

(a) Corresponen a les donacions rebudes per ús gratuït dels diferents pisos tal i com s'esmenta en
la nota 5 de la present memòria.
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El detall de subvencions donacions i llegats d’explotació de l’exercici es el següent:

Subvencions públiques
Quotes socis periòdiques
Donatius puntuals
Donatius famílies beneficiaries
Micromecenatge
Aportacions fundacions
Altres donatius privats
Total
NOTA 13 -

2021
90.591
18.000
4.138
28.801
53.632
65.400
23.442
284.004

2020
61.107
21.150
9.550
16.599
1.442
16.278
8.362
134.488

SITUACIÓ FISCAL

El compte de pèrdues i guanys simplificat dels d’exercicis 2021 i 2020 no reflecteixen despesa per
impost de societats ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes
exemptes.
Segons s'estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base
imposable està composta només pels ingressos i despeses corresponents a les explotacions
econòmiques no exemptes.
Informació econòmica per al compliment de la Llei 49/2002
D'acord amb l'article 3 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament
per l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,
s'inclou a continuació la següent informació de l'exercici 2021:
• La totalitat de les rendes procedents d'explotacions econòmiques i de les altres rendes obtingudes
per la Fundació, són exemples de l'Impost sobre Societats i s'identifiquen per activitats, per ingressos i
despeses, i per l'article de la Llei 49/2002, i es destinen a la realització de les finalitats fundacionals
més del 70 % tal i com es desprèn de la nota 14 b).
• No s'ha satisfet cap tipus de retribució als patrons que formen l'òrgan de govern de la Fundació,
excepte per concepte de retribucions de prestacions de serveis de caràcter laboral (Veure nota 16).
La Fundació està acollida des de els seus inicis a la exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
per la seva principal activitat, per tant, l'IVA suportat que no és deduïble forma part del preu
d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les
operacions gravades per l'impost.
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Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar definitivament liquidats fins
que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l'exercici 2020 la Fundació té
oberts a inspecció els quatre últims exercicis de l'Impost de Societats i per a la resta d'impostos que li
siguin d'aplicació. Els patrons de la Fundació consideren que s'han practicat adequadament les
liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la
interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius
resultants, en cas de materialitzar, no afectarien de manera significativa els comptes anuals simplificats
adjunts
NOTA 14 -

INGRESSOS I DESPESSES

a) El detall de les despeses de personal es el següent:

Sous i salaris
Seguretat social
Altres despeses socials
Total

2021
84.260
24.337
205
108.802

2020
58.096
14.865
0
72.961

b) Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries
A la nota 1 de la present memòria es fa una descripció de les finalitats fundacional de la
Fundació. Les despeses d'aquestes activitats, juntament amb la inversió en immobilitzat
material, constitueixen l'aplicació de les rendes obtingudes per les mateixes, representant
un percentatge superior al 70%, tal i com estableix la Llei 49/2002.
El càlcul és el següent:
Concepte
Total ingresos de l'exercici
Despeses necessaries
Base de càlcul
Aplicacions de l'exercici:
- Despeses de l'exercici en compliment de les finalitats fundacionals
- Inversió un immobilitzat material en compliment de les finalitats fundacionals
Total Aplicacions de l'Exercici
% aplicat a les finalitats fundacionals (superior al 70%)

2021
317.216
-63.487
253.729

2020
157.600
-66.857
90.743

214.781
0
214.781
85%

129.111
0
129.111
142%
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NOTA 15 -

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s’han produït fets posteriors al tancament que puguin afectar a la situació dels comptes
a 31.12.2021.
NOTA 16 -

ALTRA INFORMACIÓ

a) Retribucions de l’Òrgan de Govern:
Els patrons no han percebut cap retribució per l’exercici del seu càrrec.
Les remuneracions de l’Òrgan de Govern en concepte de retribucions per prestacions de serveis de
caràcter laboral d’alta direcció es per import de 32.298 euros (28.402 euros a l’exercici anterior).
b) La plantilla mitja de la Fundació durant l’exercici ha estat la següent:

Directora
Treballadora Social
Manteniment
Tècnica de comunicació
TOTAL

2021
1
1
1
1
4

2020
1
1
1
0,16
3,16

c) Durant l’exercici 2021 no hi ha hagut canvis en la composició del patronat.
Els membres del patronat a 31 de desembre de 2021 son:
Mar Yuste Botey, presidenta
Segimon Rovira Cambra vicepresident
Marta Gibert i Casanovas, vocal secretari
Jordi Cormenzana i Martínez, vocal
Benet Nomdedeu i Tobella, vocal
Toni Salgado Soler, vocal
Paola Jubert Montaperto, vocal
Barcelona, 7 de juliol de 2022

Presidenta: Mar Yuste Botey

Secretari Sra. Marta Gibert i Casanovas
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