MEMÒRIA ECONÒMICA
QUE HAN D’ELABORAR LES ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES
EN COMPLIMENT DE LA LLEI 49/2002

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS

Exercici 2021
(01/01/2021 fins a 31/12/2021)

FUNDACIÓ PRIVADA PER LA PROMOCIO DELS OFICIS
Memòria 2021

A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
DELEGACIÓ DE GIRONA
GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DADES DE L’ENTITAT
La FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO DELS OFICIS, amb domicili social a PASSEIG DE
VILATENIM, 19 FIGUERES, amb NIF número G-17972381, i inscrita al Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya amb data 08/04/2020 i sota el número 3170, i en el seu nom i
representació, AUGUST CONESA COMPTE, amb NIF número 40434303G, en la seva qualitat de
President del Patronat de la Fundació, davant d’aquest òrgan compareix i, en virtut d’allò que
estableix l’article 3 del Reial Decret 1.270/2003, de 10 d’octubre, que aprovà el Reglament per
a l’aplicació del Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i dels Incentius Fiscals de
Mecenatge, presenta aquesta Memòria.
MEMÒRIA
(a)

Identificació de rendes exemptes i no exemptes. Distribució de despeses entres les

diferents rendes obtingudes per l’entitat (art. 3.1(a)).
La FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS (la “Fundació”), en el
desenvolupament de les seves finalitats estatutàries, ha obtingut durant l’exercici entre l’1 de
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021 rendes per import total de 76.435,00 euros, que es
desglossen de la forma següent:
1.

Rendes exemptes

•

Ingressos per cursos de formació per adults, organitzats per la Fundació: 7.450,00 euros.
Es tracta d’una renda exempta de conformitat amb l’article 6.4 de la Llei 49/2002, en tant
que les rendes obtingudes es troben exemptes de l’Impost sobre el Valor Afe git, d’acord
amb l’article 20, apartat un, número 9, de la Llei 37/1992.

•

Quotes abonades per fundadors i membres col·laboradors: 27.985,00 euros. Es tracta
d’una renda exempta de conformitat amb l’article 6.1(b) de la Llei 49/2002.
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•

Subvencions no destinades a finançar la realització d’explotacions econòmiques no
exemptes: 41.000,00 euros. Es tracta d’una renda exempta de conformitat amb l’article
6.1(c) de la Llei 49/2002.

•

Rendes mobiliàries o immobiliàries: 0,00 euros.

•

Rendes derivades de transmissió de béns: 0,00 euros.

•

Altres rendes: 0,00 euros.
Detall ingressos

Imports

Prestacions de serveis

7.450,00€

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

27.985,00€

Subvencions oficials a les activitats

41.000,00€
INGRESSOS
Despeses
directes

Detall despeses
Consum de béns destinats a les activitats

Despeses
indirectes

1.538,02€

Sous, salaris i càrregues socials i assimilats
Arrendaments i cànons

76.435,00€
Total
despeses
1.538,02€
1.294,12€

1.294,12€

22.562,78€

22.562,78€

Reparacions i conservació

1.287,68€

1.287,68€

Serveis professionals independents

4.477,51€

Transports
Primes d'assegurances

Subministraments

16.044,71€

750,20€

750,20€

1.261,14€

1.261,14€

Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques

11.567,20€

10.248,99€

190,33€

190,33€

2.803,56€

13.052,55€

3.087,78€

3.087,78€

Altres serveis

200,00€

200,00€

Tributs

918,70€

918,70€

2,42€

2,42€

16.976,33€

62.190,43€

Despeses financeres
DESPESES
2.

Rendes no exemptes

0,00 euros

45.214,10€
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Resum
Suma total de rendes obtingudes per l’entitat durant l’exercici a que es refereix aquesta
memòria:
Descripció
Prestacions de serveis

Import
7.450,00€

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

27.985,00€

Subvencions oficials a les activitats

41.000,00€

Subtotal rendes exemptes

76.435,00€

Subtotal rendes no exemptes
TOTAL RENDES

(b)

0,00€
76.435,00€

Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o

activitat (art. 3.1(b)).

1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment Electromecànic en modalitat dual
L’any 2016 es comença a impartir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment
Electromecànic en modalitat dual. Aquest Cicle l’imparteix l’Institut d’Educació Secundària
Narcís Monturiol de Figueres a l’Escola-Taller cedida per la Fundació que està situada al Passeig
de Vilatenim, 19 de Figueres.
El nombre d’alumnes matriculats a l’actual curs 2021/2022 és de 24 alumnes (entre el primer i
el segon curs). Actualment s’estan impartint aquests dos cursos a les instal·lacions de la
Fundació en horari de dilluns a divendres de 8h a 15h.
Ingressos del projecte

68.985,00€

Despeses directes

-27.383,74€

Despeses indirectes

-16.022,29€

Renda neta del Projecte

2. Curs de formació professional “Interpretació de plànols”

25.578,98€
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Durant l'exercici 2021 es va organitzar un curs d'interpretació de plànols per millorar la
formació dels treballadors en actiu, del qual van a participar 8 alumnes. El curs es va
desenvolupar a les instal·lacions de la empresa.
Ingressos del projecte
Despeses directes

2.800,00€
-1.552,51€

Despeses indirectes
Renda neta del Projecte

1.247,49€

3. Curs de formació “Interpretació de plànols i soldadura amb elèctrode revestit”
Al mes d'octubre del 2021 i en el marc del programa "Treball als barris" de l'Ajuntament de
Figueres, s'ha organitzat un curs d'interpretació de plànols i soldadura amb elèctrode revestit
dirigit als sectors més desafavorits per millorar-les des del punt de vista ocupacional,
social i econòmic, amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri social i territorial del
territori català . Del curs van participar 10 alumnes i s'ha desenvolupat a les instal·lacions de

la Fundació.
Ingressos del projecte
Despeses directes
Despeses indirectes
Renda neta del Projecte

4.650,00€
-5.278,66€
-954,04€
-1.582,71€

4. Saló dels oficis
Dins de la campanya de difusió i comunicació de la Fundació i dels seus objectius, els dies 26,
27 i 28 de març de 2021 es va dur a terme al Castell de Sant Ferran a Figueres, el Saló dels oficis,
conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres i amb la participació d'empreses del sector privat.
Ingressos del projecte
Despeses directes
Despeses indirectes
Renda neta del Projecte
A banda d’aquest cicle formatiu s’estan iniciant els següents projectes:

-10.999,19€
-10.999,19€
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•

Continuant a la campanya de difusió i comunicació de la Fundació i dels seus objectius

durant el 2022 es repetirà conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres, el Saló dels Oficis amb
l'objectiu d'ampliar la participació de futurs alumnes i de les empreses privades.
Ingressos del projecte

0,00€

Despeses directes

-25.000,00€

Despeses indirectes

0,00€

Renda neta del Projecte

(c)

-25.000,00€

Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos de l’article 3.2 de la Llei 49/2002

(art. 3.1©).
L’entitat ha obtingut les següents rendes i ingressos:
76.435,00 euros
Els ingressos nets de l’exercici entre 01/01/2021 i el 31/12/2021 (ingressos bruts deduïdes les
despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos) ascendeixen a 59.458,67 euros. Les
despeses directament aplicades a les finalitats fundacionals ascendeixen a 45.214,10 euros. Per
tant, en aquest exercici s’ha aplicat més del 70% dels ingressos nets d’acord amb l’article 3.2
de la Llei 49/2002.
Tanmateix, als efectes del citat article 3.2 de la Llei 49/2002, no restava cap import pendent
d’aplicació en relació amb els 4 exercicis immediatament anteriors.
Recursos a destinar a finalitats

Aplicació de recursos a finalitats
2018

2019

2020

2021

Import

Exercici

Import d’aplicació obligatòria

2017

2017

25.107,11

25.934,12

2018

32.364,55

2019

16.397,12

2020

22.116,35

2021

41.621,07

45.214,10

0,00

TOTAL

108.212,16

25.934,12 34.377,53 23.359,09 26.265,84 45.214,10

0,00

pendent
0,00

34.377,53

0,00
23.359,09

0,00
26.265,84

0,00
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(d) Retribucions abonades a patrons, representants o membres de l’òrgan de govern (art.
3.1(d)).
Els patrons no han rebut cap tipus de retribució de l’entitat.
(e)

Percentatge de participació en societats mercantils (art. 3.1(e)).

L’entitat no té participació en cap societat de caràcter mercantil.
(f)

Retribucions obtingudes per administradors que representin a l’entitat a les societats

mercantils en les que participi (art. 3.1(f)).
L’entitat no té participació en cap societat de caràcter mercantil sobre la qual ostenti cap
representació.
(g)

Convenis de col·laboració empresarial (art. 3.1(g)).

Durant l’exercici 2021 la Fundació no ha subscrit convenis de col·laboració empresarial
previstos a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
(h)

Activitats prioritàries de mecenatge (art. 3.1(h)).

L’entitat no ha realitzat cap activitat prioritària de mecenatge.
(i)

Previsió estatutària en cas de dissolució (art. 3.1(i)).

L’article 33 dels estatuts de l’entitat, de conformitat amb l’apartat sisè de l’article 3er de la Llei
49/2002 estableix textualment el següent:
“El Patronat durà a terme la liquidaciò del patrimoni fundacional d’accord amb el sistema de
liquidaciò dels actius i passius previst al Codi Civil de Catalunya, que bàsicament consistirà en
el següent:
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1. La dissolució de la Fundaciò requereix l’accord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el
Protectorat.
2. La dissolució de la Fundaciò comporta la seva liquidaciò, que han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament el Protectorat. El patrimoni
romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de

lucre amb

finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats
destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb
la legislació fiscal vigent.
3. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel
Protectorat abans no s’executi.”
Girona, a la data que consta a la signatura electrònica,
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