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(*) Import periodificat a data de tancament que s’inclou a l’epígraf de periodificacions a curt termini. 
En cas de ser negatiu és degut a que l’entitat recaptadora de donatius no a liquidat els imports 
cobrats per donatius fins al 2021. 
 
 
14. Situació fiscal. 
 
L’entitat s’acull al règim de beneficis fiscals establerts el la Llei 49/2002 d’aplicació del règim fiscal 
per entitats sense ànim de lucre. 
 
El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclòs a l’ANNEX 1 d´aquesta 
memòria. 
 
Les diferències entre el resultat comptable de l’exercici anterior i actual i la base imposable del 
mateix són les següents: 
 

Anterior Actual 
Resultat comptable 6.555 -37.089 

Menys Resultats exempts  -6.555 37.089 
Resultats que tributen per l’impost 0 0 
Diferències temporals   
Diferències permanents   
Base imposable de l’impost 0 0 

 
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives 
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi passat el termini de prescripció 
de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d’eventuals inspeccions, podrien sorgir passius 
addicionals als registrats per l’entitat. No obstant, la Direcció de la mateixa considera que els 
esmentats passius, en cas de que apareguessin, no serien significatius en comparació amb els Fons 
Propis i amb els resultats anuals obtinguts. 
 
 
15. Ingressos i despeses. 
 

Detall d’ingressos 
 

El detall de la composició dels ingressos és el següent: 
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Partida de d’ingressos Detall de la seva composició Anterior Actual 

Vendes i prestacions de 
serveis 

Projecte Bicicletes Sense Fronteres 
 

3.840 -- 

Ingressos de promocions, 
patrocinadors i 
col�laboradors 

Donatius particular pel projecte 
Bicicletes Sense Fronteres 
 

4.720 1.023 

 
Els ingressos de l’exercici anterior per prestacions de serveis esdevenen d’un conveni amb la  Gtat 
Catalunya - Secretaria d'igualitat, migracions i ciutadania. 
 
 
Detall de despeses. 
 
El detall de les despeses d’administració del patrimoni de la Fundació i dels comptes de càrregues 
socials, ajuts monetaris i variacions de provisions és el següent : 
 

Partida de despeses Detall de la seva composició Anterior Actual 
Ajuts monetaris Beques usuaris 2.360 1.180 
 Ajuts entitats 15.103 9.359 
Reintegrament d'ajuts i assignacions 

-- 
37.589 

 

Aquest reintegrament correspon a una revocació del 100% d’una subvenció del 2016 del projecte 
“Efci dones de Guatemala”, aquest es va realitzar l’any 2016 per valor 37.589 euros i finançant per 
l’Agència Catalana de cooperació. 

 
Les despeses d’administració de la fundació inclouen les despeses compensades als membres del 
patronat fetes per aquests en la realització de les seves funcions, i les despeses generals relacionades 
amb l’administració de la fundació. El càrrec de patró no és remunerat per llei. 
 
Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, les despeses d’administració no poden ésser superiors al 15 % del 
ingressos meritats durant l’exercici, s’adjunta a l’ANNEX 2. 
 
 
16. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos per finalitats pròpies. 
 

Béns i drets que formen part de la dotació fundacional. 
 

La composició dels drets i béns que formen part de la dotació fundacional i dels que estan vinculats 
directament al compliment de les finalitats pròpies més significatius són els següents : 
 

Béns que formen part de la dotació fundacional 
Valor Net 

Comptable 
Altres 
Béns 

Diners en efectiu 30.000 -- 
 

L’entitat no ha realitzat cap alienació de béns i drets de la fundació durant l’exercici. 
 
 
 




