FUNDACIÓ FEMAREC
Comptes Anuals Simplificats i Informe d'Auditoria
corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021

FUNDACIÓ FEMAREC
NIF: G-61.389.896

NOTES DE LA
MEMÒRIA

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
II. IMMOBILITZAT MATERIAL
5. Altres instal·lacions i utillatge

NOTA 5

B) ACTIU CORRENT

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

450.164,24 €

388.896,05 €

70.197,04 €

12.015,00 €

II. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES
ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR
1. Usuaris i deutors per vendes i serveis

-

3. Patrocinadors
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions
Públiques

NOTA 6.1

70.197,04 €
-

IV. INVERS. FINANC. A CURT TERMINI
4. Altres Actius Financers

€

€

-

€

12.015,00 €
-

€

75.000,00 €

75.000,00 €

NOTA 6.1

75.000,00 €

75.000,00 €

NOTA 6.1

304.967,20 €

301.881,05 €

304.967,20 €

301.881,05 €

VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS
EQUIVALENTS
1. Tresoreria
2. Altres Actius Líquids Equivalents

-

TOTAL ACTIU ( A + B )

€

450.164,24 €

NOTES DE LA
MEMÒRIA

PATRIMONI NET PASSIU

EXERCICI 2021

-

€

388.896,05 €

EXERCICI 2020

A) PATRIMONI NET

211.646,09 €

211.146,05 €

A-1) Fons propis

211.646,09 €

211.146,05 €

30.651,62 €

30.651,62 €

30.651,62 €

30.651,62 €

180.494,43 €

180.209,60 €

180.494,43 €

180.209,60 €

500,04 €

284,83 €

238.518,15 €

177.750,00 €

NOTA 6.2

238.518,15 €

177.750,00 €

NOTA.6.2-9

235.000,00 €

174.250,00 €

3.518,15 €

3.500,00 €

-

-

I. Fons Social

NOTA 7

1. Fons Social
III. Excedents d'exercicis anteriors

NOTA 7

1. Romanent
V. EXCEDENTS DE L'EXERCICI
(POSITIU O NEGATIU)

NOTA 3

C) PASSIU CORRENT
IV. CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES
COMPTES A PAGAR
1. Proveïdors
2. Creditors Varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions
Públiques

NOTA 6.2

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C )

€

450.164,24 €
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€

388.896,05 €

FUNDACIÓ FEMAREC
NIF: G-61.389.896

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A
L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021

NOTES DE LA
MEMÒRIA

1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS

EXERCICI 2021

NOTA 8-11

245.720,93 €

185.084,13 €

245.720,93 €

185.084,13 €

-

240.171,60 € -

178.671,60 €

-

240.171,60 € -

178.671,60 €

D) SUBVENCIONS, DONACIONS I ALTRES INGRESSOS
2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES

NOTA 9-11

A) AJUTS CONCEDITS

EXERCICI 2020

5. APROVISIONAMENTS

-

€ -

24,00 €

B) CONSUMS I DETERIORAMENT D'EXISTÈNCIES

-

€ -

24,00 €

6. DESPESES DE PERSONAL

-

€

-

€

7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

-

4.760,22 € -

5.907,66 €

A) SERVEIS EXTERIORS

-

4.566,22 € -

5.353,33 €

B) TRIBUTS

-

194,00 € -

554,33 €

8. AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

-

€

-

€

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL
RESULTAT

-

€

-

€

13. ALTRES RESULTATS

-

€

-

€

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+5+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. INGRESSOS FINANCERS

NOTA 6.1

789,11 €

480,87 €

-

-

€

€

15. DESPESES FINANCERES

-

289,07 € -

196,04 €

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-

289,07 € -

196,04 €

500,04 €

284,83 €
-

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS

NOTA 10

-

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

NOTA 3

500,04 €
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€

€

284,83 €

FUNDACIÓ FEMAREC
NIF: G-61.389.896

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Fons

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2019
I. Ajustaments per canvis de criteri en l'exercici 2019
II. Ajustament per errors en l'exercici 2019

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials/ fons especials
2. (-) Reduccions de forns dotacionals/ Fons socials/ Fons especials
3. Conversions de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2020
I. Ajustaments per canvis de criteri en l'exercici 2020
II. Ajustament per errors en l'exercici 2020

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials/ fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/ Fons socials/ Fons especials
3. Conversions de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2021

Excedents d'exercicis
Excedents d'exercici
anteriors

Pendents de
desemborsar

Total
30.651,62 €
-

€
€

- €
-

30.651,62 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€

- €
-

30.651,62 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.651,62 €
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€
€
€
€
€
€
€
€ -

- €
-

30.651,62 €
-

€
€

€
€

- €
-

€
€
€
€
€
€
€
€

- €

180.260,46 €
-

€
€

180.260,46 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
50,86 € -

180.209,60 €
-

€
€

180.209,60 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
284,83 € -

180.494,43 €

610,43 €
-

€
€

610,43 €
284,83 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
610,43 € -

284,83 €
-

€
€

284,83 €
500,04 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
284,83 €

500,04 €

TOTAL
211.522,51 €
-

€
€

211.522,51 €
284,83 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
661,29 €

211.146,05 €
-

€
€

211.146,05 €
500,04 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

211.646,09 €

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Al Patronat de la Fundació Femarec:

Opinió
Hem auditat els comptes anuals simplificats adjunts de l'entitat Fundació Femarec (la Fundació) que comprenen el balanç
de situació simplificat a 31 de desembre de 2021, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria simplificada corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats corresponents
a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta
d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la memòria abreujada adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes
vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els d’independència, que són
aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi
han concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora,
hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra
opinió.

Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com
a els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests
riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la
nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
Hem determinat que no hi ha aspectes més rellevants de l’auditoria que s´hagin de comunicar en el nostre informe.

Responsabilitat dels patrons en relació amb els comptes anuals
Els patrons són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de
comptes anuals lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error.
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En la preparació dels comptes anuals, els patrons són responsables de la valoració de la capacitat de la Fundació per
continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en
funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si els patrons tenen la intenció de
liquidar la Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi.
Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es
pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els
comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya,
apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i
apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i
adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa
de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió,
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments
d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre
l’eficàcia del control intern de l’entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables
i la corresponent informació revelada pels patrons.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels patrons, del principi comptable d’empresa en
funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa
material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la
Fundació per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es
requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els
comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres
conclusions es basen en l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant
això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi de ser una empresa en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si
els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la
imatge fidel.

Ens comuniquem amb els patrons de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de realització de
l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control
intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
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Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als patrons de l’entitat, determinem els que han estat
de la major importància en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos
considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin
revelar públicament la qüestió.

RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. (nº ROAC S2158)
Enric Andreu Ferrer (nº ROAC 20.919)

Barcelona, 21 de juny de 2022
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT

La Fundació Femarec (a partir d’ara la Fundació) inicia la seva activitat el cinc de maig de mil nou-cents
noranta-set.
L’objecte social, segons reflecteix l’article 4 dels seus estatuts és :
“Promoure, difondre i recolzar activitats tant a nivell català, com espanyol, europeu i internacional,
relacionades amb la iniciativa social, la cohesió social i l’educació i promoció social, emparant, consolidant
i finançant el projecte benèfic-assistencial i sense ànim de lucre a favor de la cohesió social, mitjançant el
desenvolupament de la cooperació entre el sector públic, el privat i la iniciativa social de Femarec S.C.C.L.”
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.
El centre de la Fundació té el seu domicili al Torrent de l'Estadella, 46, 08030 Barcelona.
En annex figura una memòria específica de les activitats desenvolupades durant l’any, a favor de col·lectius
amb risc d’exclusió: persones discapacitades, joves amb problemes socials, aturats de llarga durada,
immigrants, etc.
Les donacions percebudes s’han destinat íntegrament a les activitats descrites en la memòria.
1.1

Impacte del Covid-19 en l’activitat de l’Entitat
Des de l’inici de la pandèmia al març del 2020, la greu situació viscuda i l’expansió de la Covid-19
han plantejat importants reptes econòmics a nivell mundial, introduint un alt grau d’incertesa davant
la impossibilitat de conèixer l’evolució de la mateixa. El confinament intermitent de gran part de la
població mundial durant una gran part d’aquests dos anys ha comportat una disminució de
l’activitat econòmica que ha provocat caigudes generalitzades en els índexs macroeconòmics, del
consum i de la demanda, i un increment sense precedents de les necessitats bàsiques de la
població més vulnerable, fet que afecta directament a la Fundació.
Tot i que la seva activitat no s’ha vist interrompuda durant l’estat d’alarma decretat per les autoritats
ni pel confinament, sí que s’ha vist minorada, i des del començament de la pandèmia la Fundació
s’ha vist obligada a implementar nous plans de contingència per assegurar la continuïtat de la seva
activitat, d’acord amb les indicacions de les autoritats, per tal de preveure i fer front als diferents
riscos i incerteses provocats per la Covid-19. D’aquesta manera, el principi d’entitat en
funcionament ha seguit resultat de plena aplicació en la formulació d’aquests comptes anuals.
Durant aquest període, el Patronat ha avaluat els riscos, considerant que no afecten
significativament a les estimacions realitzades a tancament de l’exercici 2021.
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L’Entitat està preparada per respondre a les necessitats que planteja la conjuntura actual i confia
en la seva estratègia de manteniment a llarg termini. A tal fi, l’entitat continuarà monitoritzant
impactes potencials en la seva activitat i prendrà totes les mesures necessàries per a la seva
mitigació en cas de ser necessari.

2. BASES DE PRESENTACIÓ

2.1

Imatge Fidel
Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, i s’han
formulat d’acord amb les disposicions i principis de comptabilitat establerts en el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya, aprovats pels Decrets 259/2008 i 125/2010, i reflecteixen la imatge fidel de la situació
financera, dels resultats de l’Entitat i dels canvis en el patrimoni net. L’Entitat ha optat per aplicar
criteris d’entitat de dimensió reduïda continguts en el Decret que aprova el Pla.
Formen part integrant dels comptes anuals el balanç de situació, el compte de resultats, l’estat
total de canvis en el patrimoni net i la Memòria anual, el contingut conjunt dels quals forma una
unitat.

2.2

Principis comptables no obligatoris aplicats
No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat les
disposicions legals vigents.
S’han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat
vigents en el moment de formular aquests comptes anuals.

2.3

Entitat en Funcionament
Els comptes anuals, així com els detalls, explicacions i declaracions inherents continguts a la
present Memòria s’han presentat sobre la base i concepte de continuïtat de la gestió. En
conseqüència, tots els criteris de valoració s’han aplicat sota aquest principi general de continuïtat
de l’activitat.

2.4

Comparació de la informació
Les xifres de l’any 2021 són comparatives amb les de l’any anterior, no havent-se produït
reclassificacions ni canvis respecte a les que figuren en els comptes anuals de l’any anterior.

2.5

Agrupació de partides
No existeixen partides agrupades que requereixin un desglossament detallat.

2.6

Elements aplegats en diverses partides
No hi ha elements aplegats en diverses partides.
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2.7

Canvis en criteris comptables
No s’ha realitzat cap canvi en els criteris comptables.

2.8

Correcció d’errors
Durant l’exercici 2021 no s’han produït correccions d’error.

3. APLICACIÓ DE RESULTATS

Els ingressos obtinguts es destinen íntegrament a la realització de la finalitat fundacional.
Per l’exercici 2021, el resultat i la proposta de la seva aplicació es desglossa de la següent manera:
Bases del repartiment
Excedent de l’exercici
Total base repartiment = Total aplicació
Aplicació a

Import
500,04 €
500,04 €
Import
500,04 €

Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

500,04 €

Pel passat exercici 2020:

Bases del repartiment
Excedent de l’exercici
Total base repartiment = Total aplicació
Aplicació a

284,83 €
284,83 €
Import
284,83 €

Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

4.

Import

284,83 €

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.

S’indiquen els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:
4.1

4.1.1

Immobilitzat material

Valoració inicial
Els béns compresos en l'immobilitzat material s'han de valorar pel seu cost, ja sigui el preu
d'adquisició o el cost de producció.
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Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'han d'incloure
en el preu d'adquisició o cost de producció quan no siguin recuperables directament de la Hisenda
Pública.
Així mateix, forma part del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de les
obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l'actiu
esmentat, com els costos de rehabilitació del lloc on s'ubica, sempre que aquestes obligacions
donin lloc al registre de provisions d'acord amb allò disposat en la seva norma aplicable.
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en condicions
d'ús, s'han d'incloure en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que
s'hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat material i que
hagin estat girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament
aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció.
4.1.2

Preu d'adquisició
El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es
produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i
qualsevol altra condició necessària per a què pugui operar de la forma prevista; entre d'altres:
despeses d'aplanament i enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació,
muntatge i altres similars.
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb allò disposat en la norma relativa a
instruments financers.

4.1.3

Correccions valoratives
El valor inicial dels elements de l'immobilitzat material s'ha de minorar, quan escaigui, amb l'import
de l'amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.

4.1.4

Amortització
Les amortitzacions s'han d'establir de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel
seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica o
comercial que els pogués afectar.
S'ha d'amortitzar de forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material que tingui
un cost significatiu en relació amb el cost total de l'element i una vida útil diferent de la resta de
l'element.
Els canvis que, si s'escau, es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode
d'amortització d'un actiu, s'han de comptabilitzar com a canvis en les estimacions comptables,
llevat que es tracti d'un error.
Quan d'acord amb allò disposat en l'apartat següent calgui reconèixer correccions valoratives per
deteriorament, s'han d'ajustar les amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat
deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Cal procedir de la mateixa manera en cas de
reversió de les correccions valoratives per deteriorament.
Les altres instal·lacions s’amortitzen anualment un 10 %.
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4.1.5

Deteriorament del valor
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el
seu valor comptable superi al seu import recuperable, entès aquest darrer com el major import
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
A aquests efectes, almenys al tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar si hi ha indicis que
algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual ha d'estimar el seu import
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així com la
seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, s'han de reconèixer com
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament
té com a límit el valor comptable de l'immobilitzat que hauria estat reconegut en la data de reversió
si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.

4.1.6

Baixa
Els elements de l'immobilitzat material s'han de donar de baixa en el moment de la seva alienació
o disposició per una altra via o quan no se n'esperi obtenir beneficis, monetaris o socials, o
rendiments econòmics futurs d'aquests.
La diferència entre l'import que, si s'escau, s'obtingui d'un element de l'immobilitzat material, net
dels costos de venda, i el seu valor comptable, determina el benefici o la pèrdua generats en donar
de baixa aquest element, que s'ha d'imputar al compte de resultats de l'exercici en què es produeix.
Els crèdits per venda d'immobilitzat s'han de valorar d'acord amb allò que disposa la norma relativa
a instruments financers.

4.2

Instruments financers

Actius financers
Els actius financers es classifiquen en:
4.2.1

Préstecs i partides a cobrar
S’inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions de l’activitat que desenvolupa la
Fundació, i les inversions financeres en dipòsits bancaris. Poden tenir un venciment superior a un
any i són valorats inicialment al seu valor raonable, que es correspon amb el valor nominal dels
mateixos, i posteriorment al seu cost amortitzat, quan aquest difereix significativament del valor
nominal al que es troben registrats inicialment.
En el cas de la Fundació, tots es troben valorats al seu valor nominal.
Com a mínim al tancament de l’exercici, s’avaluen els indicis de deteriorament del valor que puguin
haver-hi. En el cas d’existir, es registra la corresponent correcció valorativa de l’actiu i una despesa
en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en qüestió.

4.2.2

Efectiu i altres actius líquids equivalents.
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt, es registra els diners en comptes corrents
bancàries i dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat, que són ràpidament
realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
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4.2.3

Baixa d’actius financers.
La Fundació dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats
o s’hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent es desprengui dels riscos i beneficis
significatius inherents a la propietat de l’actiu.

Passius financers
Els passius financers es classifiquen en:
4.2.4

Passius financers a cost amortitzat
S’inclouen en aquesta categoria els dèbits per operacions de les activitats i altres passius que
s’originen per la compra de bens i serveis. Es valoren inicialment pel seu cost, que equival al valor
raonable de la contraprestació rebuda per tractar-se de dèbits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a l’any i no tenen un tipus d’interès contractual.
Aquests passius es segueixen valorant posteriorment pel seu valor nominal, per no tenir venciment
superior a l’any, ni tipus d’interès contractual, pel que el seu cost amortitzat no diferiria
significativament del seu valor nominal.

4.2.5

Baixa de passius financers.
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan l’obligació s’ha extingit.

4.3

Ingressos i despeses

S’han imputat tots els ingressos que ha percebut la Fundació per les aportacions monetàries dels patrons
i d’altres col·laboradors de la Fundació Femarec.
Les despeses s’han comptabilitzat tan bon punt han estat conegudes, seguint el principi de meritament.

4.4

Impost sobre el valor afegit i altres impostos indirectes

L’IVA no deduïble és considerat per la Fundació com a part del preu d’adquisició dels actius i passius
corrents, així com els serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l’impost.

4.5

Impost sobre beneficis

L’entitat es troba exempta d’aquest impost, donada la seva condició legal de benèfica. Únicament tributa
pels resultats aliens a l’activitat pròpia de la Fundació.

4.6

Ingressos per vendes i prestació de serveis

Els ingressos que registra la Fundació es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre,
que llevat evidència del contrari és el preu que s’ha acordat percebre.
Els ingressos es registren atenent al seu meritament i són reconeguts quan el resultat de la transacció és
estimat amb seguretat.
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4.7

Subvencions, donacions i llegats rebuts

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general,
com a ingressos directament imputables a l’exercici en què es concedeixen. La valoració inicial, per les de
caràcter monetari, és el valor raonable de l’import concedit. Per les de caràcter no monetari o en espècie,
es valoren pel valor raonable del be rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
4.8

Operacions entre parts vinculades

Les operacions amb parts vinculades es registren d’acord amb les normes generals, en conseqüència,
l’objecte de la transacció es registra en el seu moment inicial pel preu acordat sempre que equivalgui al
seu valor raonable, i la valoració posterior es realitza atenent a la normativa que li és d’aplicació.
4.9

Canvis de criteris comptables, errors i estimacions comptables

Quan es produeix un canvi de criteri comptable, que només procedeix d’acord amb allò establert en el
principi d’uniformitat, s’aplica de forma retroactiva i el seu efecte es calcula des de l’exercici més antic de
que es disposi informació. L’ingrés o despesa que es derivi d’aquesta aplicació motiva l’ajustament del
patrimoni net per l’efecte acumulat de les variacions d’actius o passius.
4.10

Fets posteriors al tancament de l’exercici

Els fets posteriors que posin de manifest condicions que ja hi havia al tancament de l’exercici, s’han tingut
en compte per la formulació dels presents comptes anuals. Els fets posteriors que no posin de manifest
situacions existents al tancament de l’exercici no suposen un ajustament en els comptes anuals. No
obstant, si l’esdeveniment fos de tal importància que si no se’n facilites informació podria distorsionar la
capacitat d’avaluació dels usuaris dels comptes anuals, s’inclou en la memòria informació suficient al
respecte.

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Moviment de l’exercici
Durant l’exercici 2021 i 2020 no hi ha hagut compres d’immobilitzat material.
Amortitzacions
Durant l’exercici 2021 i 2020 no hi ha hagut amortitzacions d’immobilitzat material.
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6.

ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

6.1

Classificació dels Actius Financers

CLASSES (En Euros)

Actius financers

Crèdits, derivats i altres

Actius financers a cost a llarg termini
Actius financers a cost a curt termini
TOTAL

TOTAL

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

-

-

-

-

450.164,24 €

388.896,05 €

450.164,24 €

388.896,05 €

450.164,24 €

388.896,05 €

450.164,24 €

388.896,05 €

El detall de les partides que composen els actius financers són les següents:

Deutors varis i altres
Inversions financeres a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTALS

31-12-2021

31-12-2020

70.197,04€

12.015,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

304.967,20€

301.881,05 €

450.164,24€

388.896,05 €

La categoria de deutors varis i altres es correspon principalment a donacions rebudes pendents de
cobrament, per un import de 70.197,04 € (12.015,00 € en l’exercici anterior), i saldos deutors amb les
administracions públiques: per subvencions pendents de cobrar, per un import de 0,00 € (0,00 € en
l’exercici anterior).
Les inversions financeres corresponen a imposicions en diferents entitats bancàries. El moviment de
l’exercici ha estat el següent:
Exercici 2021:

Dipòsits a llarg termini

Dipòsits a curt termini

Fundació Femarec

Saldo
31-12-2020
0,00 €

Saldo
31-12-2020
75.000,00 €

Altes/traspàs
0,00 €

Altes/traspàs
0,00 €

Baixes/traspàs
0,00 €

Saldo
31-12-2021
0,00 €

Baixes/traspàs
0,00 €

Saldo
31-12-2021
75.000,00 €
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Exercici 2020:
Saldo
31-12-2019
0,00 €

Dipòsits a llarg termini

Saldo
31-12-2019
75.000,00 €

Dipòsits a curt termini

Altes/traspàs
0,00 €

Altes/traspàs
0,00 €

Baixes/traspàs
0,00 €

Saldo
31-12-2020
0,00 €

Baixes/traspàs
0,00 €

Saldo
31-12-2020
75.000,00 €

No hi ha impacte en el compte de pèrdues i guanys provinent dels dipòsits detallats anteriorment en aquest
any (tampoc en l’exercici anterior).
No hi ha hagut moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament
originades pel risc de crèdit.
6.2

Classificació dels passius financers:

CLASSES

Passius financers
a curt termini

Derivats i Altres

Passius financers a cost amortitzat
TOTAL

TOTAL

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

238.518,15€

177.750,00 €

238.518,15€

177.750,00 €

238.518,15€

177.750,00 €

238.518,15€

177.750,00 €

El detall de les partides que composen els passius financers són les següents:

Creditors parts vinculades

Saldo

Saldo

31-12-2021

31-12-2020

235.000,00 €

174.250,00 €

3.515,90 €

3.500,00 €

238.515,90 €

177.750,00 €

Creditors Varis
TOTALS

El saldo de proveïdors correspon principalment a ajuts pendents de pagament a la cooperativa Femarec
S.C.C.L.
La Fundació té comptabilitzat a 31 de desembre de 2021 un deute amb la cooperativa de Femarec S.C.C.L.
per un total de 235.000,00 € (174.250,00 € en l’exercici anterior) i que es pagarà durant l’exercici següent.
La resta de partides pendents també es cancel·laran durant l’exercici 2022.
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7.

FONS PROPIS.

El detall dels fons propis, i el moviment succeït durant l’exercici 2021 ha estat:

31-12-2020

del resultat

Altes

Saldo

Baixes

31-12-2021

-

-

-

166.273,72 €

284,83 €

-

- 166.558,55 €

13.935,88 €

-

-

-

13.935,88 €

284,83 €

-284,83 €

500,04 €

-

500,04 €

211.146,05 €

-

500,04 €

- 211.646,09 €

Altres reserves
Resultat exercici
TOTALS

Distribució

30.651,62 €

Fons dotacionals
Romanent d’exercicis anteriors

Saldo

30.651,62 €

El detall dels fons propis, i el moviment succeït durant l’exercici 2020 va ser:

Fons dotacionals
Romanent d’exercicis anteriors
Altres reserves
Resultat exercici
TOTALS

Saldo

Distribució

31-12-2019

del resultat

Altes

Saldo

Baixes

31-12-2020

30.651,62 €

-

-

-

30.651,62 €

165.663,29 €

610,43 €

-

-

166.273,72 €

14.597,17 €

-

-

-661,29 €

13.935,88 €

610,43 €

-610,43 €

284,83 €

-

284,83 €

211.522,51 €

-

284,83 €

- 661,29€

211.146,05 €

El Capital Fundacional està constituït per la dotació inicial i a títol de cessió gratuïta, la quantitat de
30.651,62 €, a raó de 1.803,03 € per cada cessió.

8.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

Les donacions rebudes són d’explotació i provenen d’aportacions monetàries dels patrons i d’altres
col·laboradors de la Fundació es comptabilitzen directament al compte de pèrdues i guanys.
Ni en aquest exercici, ni a l’anterior, no s’ha rebut cap subvenció de capital.
L’import de les donacions d’explotació atorgades durant l’exercici encara que no s’hagin cobrat, és de
245.720,93 € (185.084,13 € en l’exercici anterior) i es troben registrades en el compte de pèrdues i guanys
com a “ingressos per les activitats”. L’origen d’aquestes donacions rebudes ha estat el sector privat. La
partida del balanç afectada és la de “usuaris, patrocinadors i deutors de les entitats i altres comptes a
cobrar” detallada en el quadre inclòs en la Nota 6.1.
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El detall del moviment d’aquesta partida del balanç és tal i com es detalla a continuació:
Exercici 2021:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les entitats i altres comptes a cobrar

Saldo 31-12-2021
70.197,04 €

Saldo 31-12-2020
12.015,00 €

Saldo 31-12-2020
12.015,00 €

Saldo 31-12-2019
85.508,61 €

Exercici 2020:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les entitats i altres comptes a cobrar

9.

INFORMACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES.

La Fundació considera a la cooperativa Femarec, S.C.C.L. com una part vinculada pel fet de compartir la
presidència. Les transaccions efectuades amb la cooperativa l’exercici 2021 han estat de 235.750,00 €
(174.250,00 € l’exercici anterior). Les transaccions realitzades corresponen íntegrament a donacions
efectuades.
Al tancament de l’exercici 2021, addicionalment existeix un saldo pendent de pagar amb la cooperativa de
235.000,00 € (174.250,00 € l’exercici anterior).
Addicionalment, s’han rebut petites donacions individuals a la Fundació, l’ingrés de les quals es rep
directament a la cooperativa Femarec, S.C.C.L. L’import de les mateixes ha estat de 4.421,60 € durant el
2021 (4.421,60 € l’exercici anterior).

10.

SITUACIÓ FISCAL.

L’entitat gaudeix dels beneficis fiscals establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre de “Régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.
La Fundació reuneix els requisits exigits a l’article 42 de l’esmentada llei i està classificada com a fundació
cultural i assistencial registrada al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
1103. En l’actualitat no hem rebut cap notificació, fet que indica que la Fundació gaudeix dels beneficis
fiscals abans esmentats.
Tanmateix, i en data vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-vuit vam rebre la concessió, per part de
la Subdirecció General d’Impostos Patrimonials, Taxes i Preus Públics, de l’exempció subjectiva dels
articles 45.1.A.b) del “ Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados “.
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A 31 de desembre de 2021, la Fundació té un saldo creditor de 2,25 € en concepte d’IRPF. A 31 de
desembre de 2020, la Fundació no tenia cap saldo creditor.

11.

INGRESSOS I DESPESES.

-

Ingressos

Els ingressos corresponen a les donacions pures i simples rebudes per part dels patrons i empreses
col·laboradores. Dins d’aquests ingressos hi ha préstecs concedits a favor de Femarec S.C.C.L., que
s’han reconvertit en donació a favor de la Fundació i que aquesta aplica en l’objecte social de la cooperativa
(veure nota 9).
D’acord amb l’article 13 del estatuts de la Fundació Femarec, s’ha destinat a la realització de les finalitats
fundacionals més del vuitanta per cent de les rendes obtingudes per la fundació. No hi ha despeses
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació.
El total de donacions i subvencions rebudes ascendeix a 245.720,93 € corresponents a l’exercici 2021. El
total de donacions i subvencions rebudes durant l’exercici 2020 va ascendir a 185.084,13 €.
-

Despeses

En aquest sentit, s’han aplicat un total de 240.171,60 € (178.671,60 € en l’exercici anterior) en l’objecte
social a través de la cooperativa Femarec, S.C.C.L. en les següents activitats:
-

Teatre Social, Futbol Social, Espai de les famílies, Millores Centre Especial de Treball, Serveis
Socials Assistencials, Suport i seguiment a la inserció sociolaboral.

En aquest exercici no hi ha hagut despesa de personal, tampoc a l’exercici anterior.

12.

APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES.

12.1

Informació sobre actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al
compliment de les finalitats estatutàries

No s’ha fet cap aplicació d’elements patrimonials, ni estan directament vinculats al compliment de les
finalitats estatutàries.
12.2

Finalitats fundacionals

El destí de tots els ingressos rebuts en forma de donacions ha estat aplicat a les finalitats fundacionals.
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TOTAL INGRESSOS FUNDACIÓ
1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

245.720,93 €

185.084,13 €

9. IMPUTACIÓ SUBV. DE L'IMMOB. NO FINANC. I ALT.

- -

14. INGRESSOS FINANCERS

-

IMPORT TOTAL
TOTAL DESPESES NECESSÀRIES PER AL
FUNCIONAMENT DE LA FUNDACIÓ

-

245.720,93 €

185.084,13 €

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

5. APROVISIONAMENTS

-

- 24,00 €

7. DESPESES DE PERSONAL

-

-

- 4.760,22 €

- 5.907,66€

-

-

- 289,07 €

- 196,04 €

-5.049,29 €

-6.127,70 €

DIFERÈNCIA

240.671,64 €

178.956,43 €

70% RESULTANT

168.470,15 €

125.269,50 €

IMPORT DISTRIBUÏT A LES FINALITATS FUNDACIONALS
PER PROJECTES

240.171,60 €

178.671,60 €

97,74

96,54

8. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
13. ALTRES RESULTATS
15. DESPESES FINANCERES
IMPORT TOTAL

% DELS INGRESSOS DESTINAT A LES FINALITATS
FUNDACIONALS

12.3

Compliment de les Finalitats Fundacionals

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat mes del 70% dels seus ingressos a les
finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha complert amb el que s’estableix legalment.

13.

ALTRA INFORMACIÓ

13.1

Retribució dels auditors

En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats per l’auditoria de la
Fundació per a l’exercici 2021 han estat de 2.650,00 € (2.545,00 € en l’exercici anterior), no havent realitzat
altres treballs complementaris per la Fundació cap empresa del mateix grup que l’Auditor, així com tampoc
altres empreses a les que l’Auditor està vinculat per propietat comú, gestió o control.
Els honoraris facturats pels serveis vinculats a les auditories de les justificacions econòmiques per les
subvencions atorgades i altres han estat de 0,00 €, i en l’exercici 2020 van ser de 300,00 €.
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13.2

Codi de conducta d’inversions financeres

El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre
per a la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que s’han d’ajustar
les inversions financeres en base a l’esmentada normativa.
La Fundació, alhora de seguir aquest codi de conducta, valora i vigila sempre que es produeixi l’equilibri
necessari entre la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions d’inversió, atenent
a les condicions del mercat en el moment de la contractació.

14.

INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribució dels ingressos de la Fundació no es pot distingir atenent a la seva naturalesa, ja que només
desenvolupa una activitat.

15.

RÈGIM JURÍDIC

La Fundació Femarec està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, classificada com a
fundació benèfica de tipus cultural i assistencial, inscrita a tots els efectes establerts per les lleis en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1103.
Els càrrecs de patrons són gratuïts segons l’article 19 dels seus estatuts.
El govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, que és l’òrgan que exerceix la
representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats
fundacionals. El Patronat inicial de la Fundació estava constituït per les següents persones físiques i
jurídiques:
President Honorífic: Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley
Presidenta: senyora Amèlia Clara i Quintana, com a presidenta de Femarec S.C.C.L.
Vicepresident: senyor Josep Zaforteza.
Tresorer: Fundació Cercle d’Economia, representada pel Sr. Pedro Fontana.
Secretari: Fundació Privada Bufete Cuatrecasas, representada pel Sr. Rafael Fontana.
Vocals: Senyors Marià Puig i Planas, Ignasi Ferrero Jordi, Lluís Font Espinós, Javier de Godó Muntañola i
Joan Gaspart Solves; Fundació Esade; Sociedad Anónima Damm ; Winterthur Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Bassat, Ogilvy & Mather Barcelona S.A.; Mercè Solernou
S.A.; Banca Catalana S.A. ; Gas Natural S.D.G. S.A. ; Societat General d’Aigües de Barcelona; Cementos
Molins S.A.; El Corte Inglés S.A.; Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya ; La Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona ; Cobega S.A.; Fundació Privada Fiatc.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 12 de desembre de 1997, va ser
aprovada per unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques
i jurídiques:
Asepeyo Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm.151; Basf
Española S.A.; Cap Gemini España; Corporación Uniland ; Finaf 92 S.A.; Foment de Construccions i
Contractes; Freixenet S.A.; Fundació Puigvert; Grupo Palex S.A.; Grupo Planeta de Agostini S.L.; Institut
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Dexeus; Levi Strauss de España S.A.; Media Planning S.A.; Nestlé España S.A.; Poliglas S.A.; Productos
Alimenticios Gallo S.A.; Reial Automòbil Club de Catalunya; Sr. Borja Garcia-Nieto i Portabella; San
Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta S.A.; Televisión Española S.A. i Vatapa S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 25 de març de 1998, va ser aprovada
per unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques i
jurídiques:
Enher S.A.; Fundació F.C. Barcelona; Grupo Prisa S.A.; Panrico S.A.; Regal Insurance Club; Solvay
España S.L; Cia. Trasmediterranea, Bimbo S.A., i Retevisión.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 28 de juny de 1999, va ser aprovada
per unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques i
jurídiques:
Airtel, Coaliment Granollers S.A., Construcciones y Obras Públicas y Civiles S.A., Dogi S.A., Euromadi
ibérica S.A., Fundació Miguel Torres, Granjas Castelló S.A., Kemira Ibérica i Peróxidos Farmacéuticos
S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 27 de juny de 2000, va ser aprovada
per unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques i
jurídiques:
Arthur Andersen MBC S.L. y Cía. S.R.C., Malet Abogados, Sergio Ferrer-Salat Serra de Migni, Fitman,
Inma S.L., ICICT S.A., Idesa Parfums S.A., Institut d’Estudis Catalans,, Philip Morris Spain S.A. i Trimagen
S.A.
En la mateixa Junta es va comunicar la baixa dels següents patrons:
Televisió Espanyola S.A., Federació de Mutualitats i Previsió Social de Catalunya, Regal Insurance Club i
Euromadi.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 14 de juny de 2001, va ser aprovada per
unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques i jurídiques:
Acesa, Bayer Hispania S.A., Fundació Privada Miarnau i BBVA que substitueix a Banca Catalana.
En la mateixa Junta es va comunicar la baixa dels següents patrons:
Bimbo S.A., Cia. Trasmediterranea S.A., Joan Gaspart i Solves i Vatapa (substituïda per Fundació Privada
Miarnau).
Alhora es designà com a representant de la Fundació Cercle d’Economia al Sr. Jordi Alberich i Llaveria en
substitució del Sr. Pedro Fontana que passa a ser el representant de BBVA.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de maig de 2002, va ser aprovada
per unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat les següents persones físiques i
jurídiques:
Federico Mayor Zaragoza, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A., José Manuel Lara
Bosch i Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet.
En la mateixa junta es van renovar els següents càrrecs de patrons:
Basf Española S.A., Borja Garcia Nieto, Corporación Uniland, Finaf 92, Grupo Palex, Grupo Panrico,
Nestlé, Productos Alimenticios Gallo, Reial Automòbil Club de Catalunya, Fundació Puigvert i Poliglas.
No van renovar el càrrec els següents patrons:
Institut Dexeus, Freixenet, Levi’s, San Miguel, Solvay, Cap Gemini, Fundació F.C. Barcelona, Planeta de
Agostini S.L., Grupo Prisa i Fecsa.
Finalment es van donar de baixa: Retevisión i Media Planing.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de maig de 2003, va ser aprovada
per unanimitat la incorporació com a nou membre del Patronat a Emte S.A.:
En la mateixa junta es van renovar els següents càrrecs de patrons:
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Javier de Godó, Asepeyo, Bassat Ogilvy & Mather Barcelona S.A., Cambra Oficial de Comerç Industria i
Navegació de Barcelona, Cementos Molins, Cobega S.A., Construcciones y Obras Públicas y Civiles, Dogi
Internacional Fabrics S.A., El Corte Inglés S.A., Fundació Cuatrecasas, Fundació Cercle d’Economia,
Fundació Privada Fiat, Fundació Privada Miguel Torres, Gas Natural SDG S.A., Granjas Castelló S.A.,
Kemira Iberica S.A., Mercè Solernou S.A., Peróxidos Farmacéuticos S.A., Sociedad Anónima Damm,
Sociedad General d’Aigües de Barcelona.
No van renovar el càrrec els següents patrons:
Airtel Móvil S.A., Fundació Esade, Ignacio Ferrero Jordi, Lluís Font Espinós, Mariano Puig Planas,
Coaliment Granollers S.A., Winterthur Seguros Generales S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 2 de juny de 2004, va ser aprovada per
unanimitat la incorporació com a nou membre del Patronat a Jaume Malet i Perdigó, que abans figurava
com a Malet Abogados.
En la mateixa junta es van renovar els següents càrrecs de patrons:
Sergi Ferrer-Salat i Serra di Migni, ICICT, Idesa Perfums S.A., INMA SL, Philip Morris Spain S.A., BBVA.
No van renovar el càrrec els següents patrons:
Fitman, Arthur Andersen MBS S.L. y Cia SRC, Malet Abogados, Trimagen, Institut d’Estudis Catalans.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 7 de juny de 2005, va ser aprovada per
unanimitat la incorporació com a nous membres del Patronat a DABA, S.A., N.I.F. núm. A 59-408.492 i a
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., N.I.F. núm. A 08-001.182
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de juny de 2006, va ser cessat per
transcurs del termini de vigència del seu mandat, no havent renovat el seu càrrec com a Patró de la
Fundació, la següent persona jurídica INSTITUT ESTUDIS CATALANS, a la que no es va reelegir per la
seva expressa voluntat.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 27 de juny de 2007, es va acordar
tenir per cessats per transcurs del termini de vigència del seu mandat, no havent renovat el seu càrrec
com a Patró de la Fundació per la seva impossibilitat de continuar en el càrrec, a les entitats Basf
Espanyola S.A., Grupo Palex, y Uniland S.A. i als Senyors Borja García Nieto i José Manuel Lara Bosch,
a les que no es va reelegir per la seva expressa voluntat.
Així mateix, es va proposar i aprovar l'elecció com a nous Patrons -Vocals del Patronat a les següents
entitats que han manifestat la seva voluntat d’incorporar-se:
ARBORA AUSONIA S.A.
DABA AQUAVENDING S.A.
T-SYSTEMS S.A.
La composició actual del Patronat de la Fundació Femarec resta de la següent manera:
Presidenta: Ma. Mercè Clara i Quintana
Vicepresident: Federico Mayor Zaragoza
Secretari: Fundació Privada Cuatrecasas*
Tresorer: Fundació Cercle d’Economia
Vocals: Mútua ASEPEYO-Mútua d’Accidents de Treball, Bassat, Ogilvy & Mather Barcelona S.A., Bayer
Hispania S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, Cementos Molins S.A., COBEGA S.A., COPCISA SA *, Javier de Godó Muntañola, DOGI S.A.,
El Corte Inglés S.A., EMTE S.A., Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet, Jaume Malet i Perdigó, Sergio
Ferrer-Salat i Serra di Migni, Finaf 92 S.A. , Fundació Miguel Torres, Fundació Privada Fiatc, Fundació
Puigvert, GAS NATURAL SDG S.A., Granjas Castelló S.A., ICICT S.A., Idesa Parfums S.A., Inma
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S.L., Kemira Ibérica S.A., Mercè Solernou S.A., Jordi Miarnau i Banús, Nestlé España S.A., Guinovart
Oshsa, Panrico SLU, Peróxidos Farmacéuticos S.A., Philip Morris Spain S.A., Productos Alimenticios Gallo
S.A., RACC, Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA DAMM, ABERTIS Infraestructuras S.A.,
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A., DABA S.A., URSA Ibérica Aislantes S.A.
*
Construcciones, Obras públicas y Civiles SA ha canviat la seva denominació social per la de
COPCISA SA,. i també s'ha modificat la denominació de la Fundació Privada Cuatrecasas
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 30 de juny de 2008, no es va efectuar
cap nou nomenament ni baixa de membres del seu patronat.
La composició actual del Patronat de la Fundació Femarec resta de la següent manera:
Presidenta: Ma. Mercè Clara i Quintana
Vicepresident: Federico Mayor Zaragoza
Secretari: Fundació Privada Cuatrecasas*
Tresorer: Fundació Cercle d’Economia
Vocals: Mútua ASEPEYO-Mútua d’Accidents de Treball, Bassat, Ogilvy & Mather Barcelona S.A., Bayer
Hispania S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, Cementos Molins S.A., COBEGA S.A., COPCISA SA , Javier de Godó Muntañola, DOGI S.A.,
El Corte Inglés S.A., EMTE S.A., Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet, Jaume Malet i Perdigó, Sergio
Ferrer-Salat i Serra di Migni, Finaf 92 S.A. , Fundació Miguel Torres, Fundació Privada Fiatc, Fundació
Puigvert, GAS NATURAL SDG S.A., Granjas Castelló S.A., ICICT S.A., Idesa Parfums S.A., Inma
S.L., Kemira Ibérica S.A., Mercè Solernou S.A., Jordi Miarnau i Banús, Nestlé España S.A., Guinovart
Oshsa, Panrico SLU, Peróxidos Farmacéuticos S.A., Philip Morris Spain S.A., Productos Alimenticios Gallo
S.A., RACC, Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA DAMM, ABERTIS Infraestructuras S.A.,
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A., DABA S.A., URSA Ibérica Aislantes S.A. Daba
Aquavending, S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 30 de juny de 2009, no es va efectuar
cap nou nomenament de membres del seu patronat però varen causar baixa del mateix:
COPCISA, S.A.
MÚTUA ASEPEYO - Mútua d’Accidents de Treball
La composició actual del Patronat de la Fundació Femarec resta de la següent manera:
Presidenta: Ma. Mercè Clara i Quintana
Vicepresident: Federico Mayor Zaragoza
Secretari: Fundació Privada Cuatrecasas
Tresorer: Fundació Cercle d’Economia
Vocals: Bassat, Ogilvy & Mather Barcelona S.A., Bayer Hispania S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A., Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Cementos Molins S.A., COBEGA
S.A., Javier de Godó Muntañola, DOGI S.A., El Corte Inglés S.A., EMTE S.A., Fundació Privada Ferrer
Sala Freixenet, Jaume Malet i Perdigó, Sergio Ferrer-Salat i Serra di Migni,
Finaf 92 S.A. , Fundació Miguel Torres, Fundació Privada Fiatc, Fundació Puigvert, GAS NATURAL SDG
S.A., Granjas Castelló S.A., ICICT S.A., Idesa Parfums S.A., Inma S.L., Kemira Ibérica S.A., Mercè
Solernou S.A., Jordi Miarnau i Banús, Nestlé España S.A., Guinovart Oshsa, Panrico SLU, Peróxidos
Farmacéuticos S.A., Philip Morris Spain S.A., Productos Alimenticios Gallo S.A., RACC,
Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA DAMM, ABERTIS Infraestructuras S.A., Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas S.A., DABA S.A., URSA Ibérica Aislantes S.A. Daba Aquavending,
S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 30 de juny de 2010, es va efectuar la
reelecció com a Patrons Fundacionals de la Fundació, per un nou període de 6 anys, desenvolupant els
mateixos càrrecs a:
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BANCO BIBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
DAMM, S.A.
Es proposa i s’acorda per unanimitat també, la reelecció com a Patrons no Fundacionals de la Fundació,
per un nou període de 4 anys a:
ABERTIS INFRAESTRUCTURES, S.A.
Sr. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
FUNDACIÓ PRIVADA FERRER SALA FREIXENET
RACC, S.A.
FINAF 92, S.A.
FUNDACIÓ PUIGVERT
BAYER HISPANIA, S.L.
NESTLÉ ESPANYA, S.A.
GUINOVART OSHSA
En tercer lloc, es proposa i s’acorda també el nomenament en el càrrec de Patró/Tresorer per una vigència
de 4 anys, a SANTIAGO MOLINS.
En quart lloc, es proposa i s’acorda per unanimitat el nomenament pel càrrec de patrons no fundacionals
per una durada de 4 anys a:
FUNDACIÓ COMSA-EMTE
SECE, S.A.
DOGI, S.A.
Sr JAUME MALET
Sr SERGI FERRER SALAT
TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION&TESTING S.A.
INMA, S.L.
Sr FERRAN CASTELLÓ CLEMENTE
En cinquè lloc, s’acorda tenir cessats en els seus càrrecs a COBEGA, SA; DABA, S.A.U. ; MERCE
SOLERNOU, S.A.
En sisè lloc, i per últim, es certifica que el Sr Santiago Molins i Amat i Ferran Castelló i Clemente reuneixen
els requisits necessaris del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de juny de 2011, es va efectuar la
reelecció com a Patrons no fundacionals, per un nou període de 4 anys, desenvolupant els mateixos
càrrecs a:
URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.,
PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.,
DABA AQUAVENDING, S.L., ara amb denominació social DELIVRA, S.L.U. i mateix C.I.F.,
FUNDACIÓN MIGUEL TORRES.
Així mateix es va proposar i acordar per unanimitat el nomenament pel càrrec de patrons no fundacionals
per una durada de 4 anys a:
ABERTIS INFRAESTRUCTURES, S.A.; C.I.F. A08209769
PEDRO FONTANA GARCÍA amb N.I.F 37.648.959
Vençut el termini de vigència del seu mandat, no havent renovat el seu càrrec com a Patró de la Fundació
per la seva impossibilitat de continuar en el mateix, es proposa i s’acorda per unanimitat el cessament de:
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A., de data 17/02/2011
COBEGA, S.A., de data 24/03/2010
DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A., de data 14/06/2010

Fundació Femarec

Memòria Econòmica Simplificada

Pàgina 21

DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A., de data 16/05/2011
FREIXENET, S.A., de data 1/02/2011
MERCÈ SOLERNOU., de data 30/06/2010
PANRICO, S.A.U., de data 21/10/2010
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, S.L., de data 02/2011
NESTLÉ, S.A., de data 15/03/11

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 28 de juny de 2012, es va aprovar per
unanimitat la modificació d’Estatuts i adaptació a la legislació vigent, i es confereixen potestats a Javier
Herreros per a la realització de tots els tràmits que resultin pertinents com per exemple l’elevació a públics
dels mateixos i totes aquelles modificacions que resultin necessàries i exigides tant per la legislació vigent
en la matèria com per exigència del Departament de Justícia.
Tanmateix, es proposa i s’acorda per unanimitat la reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al
qual estava nomenat el patró fundacional GAS NATURAL SDG, S.A., amb CIF número A-08015497, per
una durada de 6 anys.
Es proposa i s’acorda per unanimitat el nomenament pel càrrec de patrons no fundacionals per una durada
de 4 anys:
ARBORA & AUSONIA, S.L.
FUNDACIÓN JESÚS SERRA
Vençut el termini de vigència del seu mandat, no havent renovat el seu càrrec com a patrons de la Fundació
per impossibilitat de continuar en el mateix, pels quals varen ésser reelegits a les Juntes Ordinàries
corresponents a l’any 2010 i 2011 respectivament, es proposa i s’acorda per unanimitat el cessament de:
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.
DABA AQUAVENDING, S.L., ara DELIVRA, S.L.
URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.
No es va reelegir en el càrrec de patró a la Junta Ordinària corresponent a l’exercici 2010, en comunicar
la seva voluntat de cessar en el càrrec a títol personal, el Sr. JORDI MIARNAU BANÚS, acordant per
unanimitat el seu cessament.

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 27 de juny de 2013, es va aprovar per
unanimitat l’atorgament de poder generals en favor de la Presidenta per a representar la Fundació i en una
tercera persona pendent de determinar per al supòsit d’impossibilitat de la mateixa.
Tanmateix, es proposa i s’acorda per unanimitat la reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al
qual estaven nomenats els següents patrons vocals, no fundacionals, per una durada de 30 anys:
IDESA PARFUMS, S.A., amb CIF número A-08144172.
PHILIP MORRIS SPAIN, S.L., amb CIF número B-35107911.
Es posa en coneixement i s’acorda per unanimitat el cessament del patró fundacional AGBAR, S.A.,
d’acord amb la seva voluntat de no renovar el seu càrrec.
El patró vocal ABERTIS INFRAESTRUCTURES, S.A., va acordar la substitució de la seva representant,
la Sra. Sagrario Huelin amb ocasió de la seva jubilació, per la Sra. Zaida Ferrero Galende, qui present en
aquell acte, va acceptar tal representació al Patronat de la Fundació Femarec per al període que resta de
mandat.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 26 de juny de 2014, es va aprovar per
unanimitat les següents renovacions, nomenaments i cessament de càrrecs:
La reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al qual estaven nomenats dels patrons:
-BAYER HISPANIA, S.L.
-FERRAN CASTELLÓ
-FINAF 92, S.A.
-INMA, S.L.
-KEMIRA IBÉRICA, S.A.
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-REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC)
-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE)
-SERGI FERRER SALAT i SERRA DI MIGNI
-TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A.
-SANTIAGO MOLINS
Aquest accepten representar en nom propi el càrrec de patró i/o en nom de les esmentades
societats, per un període de 30 anys.
La baixa dels següents patrons:
-ARBORA & AUSONIA, S.L.
-FUNDACIÓ COMSA EMTE
-JAUME MALET I PERDIGÓ
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 25 de juny de 2015, es va aprovar per
unanimitat les següents renovacions, nomenaments i cessament de càrrecs:
La reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al qual estaven nomenats dels Patrons
Fundacionals per un període de 30 anys:
−
−
−
−
−
−

BBVA
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
CIMENTS MOLINS, S.A.
EL CORTE INGLÉS, S.A.
FUNDACIÓ CUATRECASAS
FUNDACIÓ PRIVADA FIATC

La reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al qual estava nomenat del Patró Vocal per un
període de 30 anys:
−

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Es posa en coneixement de la Junta la baixa cursada pel següent Patró, dels quals s’acorda el seu
cessament:
−

FUNDACIÓ CERCLE D’ECONOMIA

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 28 de juny de 2016, es va aprovar per
unanimitat les següents renovacions, nomenaments i cessament de càrrecs:
La reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al qual estaven nomenats dels Patrons
Fundacionals per un període de 30 anys:
−
−
−
−

PEDRO FONTANA
FUNDACIÓ JESUS SERRA
JAVIER GODÓ I MUNTANYOLA
PEDÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.

Es posa en coneixement de la Junta la baixa cursada pel següent Patró, dels quals s’acorda el seu
cessament:
− BASSAT, OGILVY & MATHER BARCELONA, S.A.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de juny de 2017, es va aprovar per
unanimitat les següents renovacions, nomenaments i cessament de càrrecs:
La reelecció pel venciment de la vigència del càrrec per al qual estaven nomenats dels Patrons
Fundacionals per un període de 30 anys:
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−
−

DAMM SOCIEDAD ANÓNIMA
FUDACIÓ MIGUEL TORRES

Es posa en coneixement el nou càrrec com a Presidenta de la Fundació Femarec, la Sra. Amèlia Clara i
Quintana, com a Presidenta de la cooperativa Femarec, S.C.C.L.

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 28 de juny de 2018, no es va produir
cap renovació, nomenament, ni cessament de càrrecs, sinó únicament el següent canvi de representant:
Es comunica el canvi de representant del Patró BAYER HISPANIA, S.L., en virtut de l’acord pres pel seu
Consell d’Administració en favor del Sr. Jesús Nieto Satoca, qui, present en aquest acte, accepta
representar en nom de l’esmentada societat, per un període de 30 anys, per al qual ha estat nomenat,
prometent acomplir fidelment i correctament amb el seu càrrec, manifestant que no els afecta cap
incompatibilitat legal.

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 27 de juny de 2019, no es va produir
cap renovació, nomenament, ni cessament de càrrecs, sinó un canvi de representant així com l’aprovació
de la modificació de l’article 2 dels Estatuts de la Fundació Femarec, tal i com s’exposa a continuació:
Es comunica el canvi de representant del Patró FUNDACIÓ CUATRECASAS en virtut de l’acord pres
pel seu Consell d’Administració en favor del Sr. Fernando Pino Lara, qui, present en aquest acte, accepta
representar en nom de l’esmentada societat, per un període de 30 anys, per al qual ha estat nomenat,
prometent acomplir fidelment i correctament amb el seu càrrec, manifestant que no els afecta cap
incompatibilitat legal.
A més, es va aprovar per unanimitat la modificació de l’article 2 dels Estatuts de la Fundació Femarec en
relació al domicili, passant a ser:
Article 2.- Domicili
La Fundació tindrà el seu domicili a Barcelona, Torrent de l’Estadella, núm. 46, que podrà
ser traslladat dins el territori de Catalunya a un altre lloc per acord del Patronat.
Podrà a més a més, obrir establiments, sucursals i/o delegacions arreu del territori
espanyol i/o de l'estranger.

*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 26 de novembre de 2020, no es va
produir cap renovació, nomenament, ni cessament de càrrecs, sinó un canvi de representant, tal i com
s’exposa a continuació:
En primer lloc, del patró CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BAECELONA en virtut de
l’acord pres pel seu òrgan de govern en favor de la Sra. Montse Soler, qui acceptarà posteriorment el
càrrec, presentant la documentació exigida a tal fi, de conformitat amb el preceptuat a l’article 332-5 de la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Així mateix, el nomenament de la Sra. Esther Ferrerons en representació de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.; en virtut de l’acord pres pel seu òrgan de govern, essent que també acceptarà
posteriorment el càrrec, presentant la documentació exigida a tal fi, de conformitat amb el preceptuat a
l’article 332-5 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
En tercer lloc, el Patró ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., que en virtut de l’acord pres pel seu òrgan
de govern, nomena a la Sra. Patricia García Pérez, qui, present en aquest acte, accepta representar en
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nom de l’esmentada societat, per un període de 30 anys, per al qual ha estat nomenat, prometent acomplir
fidelment i correctament alb el seu càrrec, manifestant que no els afecta cap incompatibilitat legal.
Finalment, el nomenament del Sr. Enrique Galisteo en representació del Patró El CORTE INGLÉS, S.A.,
qui acceptarà posteriorment el càrrec, presentant la documentació exigida a tal fi, de conformitat amb el
preceptuat a l’article 332-5 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.
*
A la Junta Ordinària de la Fundació Femarec, celebrada el 29 de juny de 2021, no es va produir
cap renovació ni nomenament, però sí es va posar en coneixement de la Junta la baixa cursada pels
Patrons, dels quals s’acorda el seu cessament, que seguidament s’indiquen:
▪
▪

16.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIF. & TESTING, S.A.

MEDI AMBIENT

L’activitat de la Fundació no afecta al medi ambient.

17.

ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que afecti als presents comptes anuals.

No hi ha cap altra qüestió a destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals
i dels preceptes legals.

Amèlia Clara i Quintana
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