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

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

DADES DE L’ENTITAT

La FUNDACIÓ FUTUR GIRONAEST, amb domicili social a Carrer dels Vern, número 3 de
Girona (17004), amb NIF número G-55.348.197, i inscrita al Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya amb data 11 de juliol de 2019 i sota el número 3.133, i
en el seu nom i representació, el Sr. Jaume Sanabras Colomer, major d’edat, amb NIF
número 40.297.731-Y, 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.

Als efectes oportuns es deixa constància de que, degut a l’important paper que
representen els infants i joves en els diferents projectes de la Fundació, es va decidir
estructurar, amb caràcter general, els diferents projectes segons el calendari escolar,
que aniria des de setembre fins a agost.

Per aquest motiu, el Patronat de la Fundació va acordar, per unanimitat, en data 14 de
desembre de 2020 (seguint el sistema d’adopció d’acords per escrit i sense sessió),
modificar el període d’exercici de la Fundació, amb la corresponent modificació de
l’article 13 dels Estatuts de la Fundació, relatiu al règim comptable, per tal de que el
període de l’exercici comprengui entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent.
Aquest acord, elevat a públic davant de Notari en data 9 de febrer de 2021, consta
inscrit al Registre de Fundacions.
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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 FUTUR GIRONAEST (la “Fundació”), en el desenvolupament
de les seves finalitats estatutàries, ha obtingut durant l’exercici entre l’1
de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 rendes per import total de
179.855,00 euros, que es desglossen de la forma següent:

1. Rendes exemptes

● Donacions i donatius rebuts per a col·laborar en les finalitats de l’entitat:
94.780,00 euros. Es tracta d’una renda exempta de conformitat amb l’article
6.1(a) de la Llei 49/2002.

● Quotes abonades per fundadors i membres col·laboradors: 65.075,00 euros. Es
tracta d’una renda exempta de conformitat amb l’article 6.1(b) de la Llei
49/2002

● Subvencions no destinades a finançar la realització d’explotacions econòmiques
no exemptes: 20.000,00 euros. Es tracta d’una renda exempta de conformitat
amb l’article 6.1(c) de la Llei 49/2002.

● Rendes mobiliàries o immobiliàries: no s’han produït.

● Rendes derivades de transmissió de béns: no s’han produït.

● Altres rendes: no s’han produït.
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2. Rendes no exemptes

No s’han produït.

La totalitat de les despeses s’han imputat a rendes exemptes, donat que
tots ells estan relacionats de forma directa o indirecta amb les finalitats
estatutàries de l’entitat.

Resum

Suma total de rendes obtingudes per l’entitat durant l’exercici a que es
refereix aquesta memòria:

Descripció Import
Renda nº 1 179.855,00€
Subtotal rendes
exemptes

179.855,00€

Subtotal rendes no
exemptes

0,00 €

TOTAL RENDES 179.855,00€

(b) Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a
cada projecte o activitat (art. 3.1(b)).

Previ

L’entitat no disposa d’un centre de treball concret, tot i que realitza la seva activitat a
l’àrea geogràfica de l’est de la ciutat de Girona.

La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponents a les activitats
ordinàries realitzades per la Fundació s’ha fet en funció dels diferents projectes que du
a terme l’entitat i que es poden identificar tres grans projectes diferenciats, que,
alhora, inclouen dos projectes cadascun d’ells:

● Esport a l’Est, que engloba Esport i Hàbits saludables.

● Cultura a l’Est, que comprèn Música i Arts Escèniques.

● Educació i Desenvolupament, que inclou Reforç Escolar i Comunicació.
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Projecte 1: Projecte Esport a l’Est

Per qüestions organitzatives de la Fundació, dins d’aquest projecte s’han
agrupat dos projectes: el corresponent a l’Esport i el corresponent a
Hàbits Saludables.

L’entitat, en compliment de les seves finalitats estatutàries i del seu
objecte, compta amb un projecte consistent en l’escola esportiva de
Girona Est, que, a través, principalment, del futbol i el basquet, fomenta
l’esport com activitat extraescolar que permeti educar als joves als
barris de l’est de Girona en valors que els permeti créixer en un ambient
sa i positiu, essent l’import de les despeses directes per aquest projecte
de 42.361,03 euros.

Així mateix, amb caràcter complementari al foment dels esmentats valors a
través de l’esport, la Fundació ha posat en marxa un projecte d’hàbits
saludables, amb la finalitat de fomentar els hàbits que contribueixen a
una millor salut i qualitat de vida, i que inclouen aspectes com la
higiene, l’alimentació, entre d’altres similars. En aquest exercici no s’han
comptabilitzat despeses directes en aquest projecte.

En global, l’import de despeses directes per aquest projecte global d’Esport
a l’Est és de 42.361,03 euros. A aquest projecte correspon, en global,
un 16,67% de les despeses indirectes, per import de 955,98 euros.
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Projecte 2: Projecte Cultura a l’Est

Per qüestions organitzatives de la Fundació, dins d’aquest projecte s’han
agrupat dos projectes: el corresponent a la Música a l’Est i el
corresponent a les Arts Escèniques.

El Projecte Música a l’Est que promou la Fundació té com a objecte donar
formació musical a joves d’entre 7 i 12 anys en els barris de Girona Est.
Mitjançant una activitat d’educació no formal (extraescolar), el projecte
introdueix aquests joves en l’aprenentatge d’un instrument, del
llenguatge i l’expressió musical amb l’objectiu de poder tocar en grup o
en una gran formació en format de big band. L’import de les despeses
directes en aquest projecte aquest exercici va ser de 19.853,15 euros.

El Projecte d’Arts Escèniques a l’Est que promou la Fundació consisteix en
formar professos de l’escoles públiques i concertada dels barris de l’est
de Girona en tècniques d’ensenyament basades en les arts escèniques
per a millorar la comunicació i la transmissió de les matèries als seus
alumnes. L’import de les despeses directes en aquest projecte aquest
exercici va ser de 39.000,euros.

En global, l’import de despeses directes per aquest projecte global de
Cultura a l’Est és de 58.853,15 euros. A aquest projecte correspon, en
global, un 16,67% de les despeses indirectes, per import de 955,98
euros.
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Projecte 3: Projecte Educació i Desenvolupament a l’Est

Per qüestions organitzatives de la Fundació, dins d’aquest projecte s’han
agrupat dos projectes: el corresponent al Reforç Escolar i el
corresponent a la Comunicació.

L’entitat, en compliment de les seves finalitats estatutàries i del seu
objecte, compta amb aquest projecte de reforç escolar, tant per a
estudiants d’ESO, com per aquells que cursin estudis post-obligatoris.
L’import de les despeses directes en aquest projecte aquest exercici va
ser de 9.977,84 euros.
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Així mateix, l’entitat compta amb un projecte de comunicació a través del
qual joves dels barris de l’est de Girona poden dotar de continguts la
pàgina web de la Fundació i les xarxes socials de la mateixa, als efectes
de mostrar una visió positiva dels barris de l’est de Girona, alhora que
adquireixen experiència en matèria de comunicació. L’import de les
despeses directes en aquest projecte aquest exercici va ser de 5.250
euros.

En global, l’import de despeses directes per aquest projecte global
d’Educació i Desenvolupament a l’Est és de 15.227,84 euros. A aquest
projecte correspon, en global, un 16,67% de les despeses indirectes,
per import de 955,98 euros.

(c) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos de l’article 3.2
de la Llei 49/2002 (art. 3.1(c)).
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L’entitat ha obtingut les següents rendes i ingressos:

Els ingressos nets de l’exercici entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost
de 2021 (ingressos bruts deduïdes les despeses necessàries per a
l’obtenció d’aquests ingressos) ascendeixen a 176.987,05 euros. Les
despeses directament aplicables a les finalitats fundacionals ascendeixen
a 116.442,02 euros. Per tant, en aquest exercici s’han aplicat el 65,79%
dels ingressos de l’exercici comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el
31 d’agost de 2021 s’han aplicat a seguir les indicacions legals.

De l’exercici anterior (exercici reduït 1 de gener a 31 d’agost 2020) restava pendent
d’aplicació l’import de 705,94 euros.

Si posem aquest import en relació a les despeses de l’exercici comprès entre l’1 de
setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021, resulta que, en l’import acumulat, restarien
pendents d’aplicació 8.154,85 euros.

A aquests efectes, la Fundació no hauria complert en aquest exercici amb el
percentatge del 70% d’aplicació dels ingressos nets anuals a finalitats fundacionals tal
com descriu l’article 333-2, apartat primer, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, però preveu complir amb aquest
percentatge en els propers exercicis, conforme l’article 3.2 de la Llei 49/2002.
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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)).

Consta un conveni de col·laboració empresarial, a través del qual l’entitat
ha rebut les quantitats que, a continuació, es detallen a canvi de fer
publicitat de l’entitat col·laboradora de la seva participació en el
projecte.

ACORDS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL
Denominació N I

ASOCIACIÓN ARTISTAS
INTÉRPRETES Y
EJECUTANTES, SOCIEDAD
DE GESTIÓN DE ESPAÑA

G 2.
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(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 36 dels estatuts de l’entitat, de conformitat amb l’apartat sisè de
l’article 3er de la Llei 49/2002 estableix textualment el següent:

“Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

36.1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 27.4 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel
Protectorat.

36.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació.
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els
termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha
d’adjudicar el patrimoni 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.

36.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els
passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’article
36.2.”

Girona, a la data que consta a la signatura electrònica,

______________________
Jaume Sanabras Colomer
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President Patronat
Fundació Futur GironaEst


