
 
 
 

 
	 	

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS	
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS DE L’ EXERCICI 
TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

2 

 

INDEX 
NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS .................................................................................................... 4 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ........................................................... 6 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS ................................................................................................ 8 

NOTA 4. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ APLICADES ..................................... 9 

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL ............................................................................. 15 

5.1 Deteriorament immobles ................................................................................................................... 16 

5.2 Altre informació relativa als immobles ............................................................................................... 17 

NOTA 6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES ................................................................................................ 17 

6.1 Deteriorament immobles ................................................................................................................... 19 

NOTA 7. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA .................................................. 19 

7.1 Detall dels actius no corrents mantinguts per a la venda .................................................................. 20 

7.2 Immobles venuts ............................................................................................................................... 21 

7.3 Deteriorament Immobles ................................................................................................................... 22 

13.5. Subvencions, donacions i llegats a Programa ................................................................................ 45 

7.4 Altre informació .................................................................................................................................. 22 

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR ............................ 22 

8.1 Arrendaments operatius .................................................................................................................... 22 

NOTA 9. INSTRUMENTS FINANCERS .................................................................................................. 23 

9.1. ACTIUS FINANCERS ....................................................................................................................... 24 

9.1.1. Actius financers a llarg termini ....................................................................................................... 24 

9.1.1.1 Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades ......................................... 25 

9.1.1.2.Altres instruments de Patrimoni ................................................................................................... 26 

9.1.2. Actius financers a curt termini ........................................................................................................ 26 

9.1.2.1. Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats a cobrar........................................................... 27 

9.1.2.2 Altres Inversions en entitats del grup, multigrup i associades ..................................................... 28 

9.1.3 Codi de conducta ............................................................................................................................ 30 

9.1.4.Deteriorament del valor dels crèdits ............................................................................................... 30 

9.2 PASSIUS FINANCERS ..................................................................................................................... 31 

9.2.1.Passius financers a llarg termini ..................................................................................................... 31 

9.2.2.Passius financers a curt termini ...................................................................................................... 33 

9.2.3.Detall per venciments dels passius financers ................................................................................. 34 

9.3.Deutes amb les Administracions públiques ....................................................................................... 34 

9.4. Proveïdors, albarans pendents de rebre factura .............................................................................. 34 

NOTA 10. INGRESSOS ANTICIPATS .................................................................................................... 37 

NOTA11. FONS PROPIS I RESERVES .................................................................................................. 38 

11.1. Declaracions responsables............................................................................................................. 40 

11.2. Operació de Fusió .......................................................................................................................... 41 

NOTA 12. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR ............................................................................ 42 

NOTA 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS ........................................................................... 43 

13.1. Subvencions, donacions i llegats a Programes “Redmo” ............................................................... 44 



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

3 

 

13.2. Subvencions, donacions i llegats a Programes “Pisos Acollida ...................................................... 44 

13.3. Subvencions, donacions i llegats a Projecte “Centre de Recerca .................................................. 44 

13.4. Subvencions, donacions i llegats a Programes “No condicionats ................................................... 45 

NOTA 14. INGRESSOS I DESPESES .................................................................................................... 46 

14.1. INGRESSOS .................................................................................................................................. 46 

14.1.1.Ingressos per  Convenis de col·laboració i patrocini .................................................................... 47 

14.1.2 Distribució ingressos per programes fundacionals ....................................................................... 47 

14.2. DESPESES .................................................................................................................................... 48 

14.2.1. Programes fundacionals. Aplicació de les despeses. .................................................................. 50 

14.2.1.1.Registre de Donants (REDMO) ................................................................................................. 50 

14.2.1.2. Institut de Recerca Josep Carreras .......................................................................................... 51 

14.2.1.3 Aplicació Excedents al Centre Recerca ..................................................................................... 54 

14.2.1.4 Programes i Beques per a la recerca ........................................................................................ 58 

14.2.1.5. Pisos d’acollida ......................................................................................................................... 59 

14.2.1.6.Programa Docent Farreres Valentí ............................................................................................ 59 

NOTA 15. REMUNERACIONS I SALDOS AMB ELS MEMBRES DEL PATRONAT EXECUTIU ........... 60 

NOTA 16. CÀRREGUES SOCIALS ........................................................................................................ 60 

NOTA 17. SITUACIÓ FISCAL ................................................................................................................. 61 

17.1. Càlcul de destinació del percentatge legalment establert a les finalitats fundacionals ................... 61 

NOTA 18. ALTRES RESULTATS ........................................................................................................... 63 

NOTA 19. OPERACIONS VINCULADES ................................................................................................ 63 

NOTA 20. NEGOCIS CONJUNTS ........................................................................................................... 64 

NOTA 21. APLICACIÓ D´ ELEMENTS PATRIMONIALS DE LA FUNDACIÓ ......................................... 66 

NOTA 22. COMPROMISOS ADQUIRITS ............................................................................................... 68 

NOTA 23. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS ...................... 69 

NOTA 24. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT ................................................................................ 69 

NOTA 25. REMUNERACIÓ DELS AUDITORS ....................................................................................... 70 

NOTA 26. ALTRE INFORMACIÓ ............................................................................................................ 70 

NOTA 27. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT ................................................................................. 70 

NOTA 28. SIGNATURES ........................................................................................................................ 71 

	
	 	



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

4 

 

NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS 

La Fundació Privada Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia 

(d’ara en endavant la Fundació), va ser constituïda el 14 de juliol de 1988 davant el Notari 

de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, el Sr. Juan José López Burniol, per un període de 

temps indefinit, tenint caràcter privat. Els seus estatuts s’adapten a les exigències de la 

Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i actua sota el Protectorat d’aquesta. 

Ha obtingut la qualificació de fundació benèfica de tipus científic i assistencial. Va 

acreditar davant l’Agència Estatal Tributària la seva condició d’entitat sense ànim de 

lucre, per tal d’acollir-se al règim fiscal previst al Títol II de la Llei 30/1994 del 24 de 

novembre, i amb data 28 d’octubre de 2003 va exercitar l’opció per acollir-se al nou règim 

fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 

 

El Patronat exerceix el govern de la Fundació, tot i que les seves funcions poden ser 

delegades a un o diversos dels seus membres. En base a aquesta possibilitat, s’ha 

acreditat un òrgan: la Comissió Delegada, amb responsabilitats de gestió. La Direcció 

Científica corre a càrrec d’un Patró. Per a la seva designació i contractació el Patronat 

va adoptar la corresponent Declaració Responsable en data 4 de Desembre de 2012. 

 

A la reunió del Patronat de 25 d’abril de 2016 fou aprovada la confecció d’un Programa 

de Compliment Normatiu així com la designació d’un Oficial de Compliment Normatiu no 

Patró ni membre de l’equip de gestió en base a la reforma de la legislació en matèria de 

responsabilitat penal de la persona jurídica. 

 

La Fundació es finança mitjançant les rendes generades pel seu capital, concerts 

benèfics, aportacions individuals, aportacions institucionals i convenis amb empreses i 

institucions públiques. 

 

Amb data 1 de Juny de 1994 la Fundació i el Sr. Josep Carreras varen formalitzar un 

conveni establint que aquest, en la seva condició de cantant líric, renuncia  expressament 

a percebre qualsevol tipus d’honoraris per la seva participació en concerts, actes i 

activitats que la Fundació pugui contractar amb tercers i en els que aquesta sigui la 

beneficiaria total o majoritària dels fons recaptats. El conveni fou protocol·litzat en data 

27 de setembre de 1994 pel Notari  de Barcelona Sr. Enrique Peña Belsa. Històricament, 

els fons obtinguts en els actes previstos en l’esmentat conveni tenen el caràcter 

d’aportacions al fons fundacional. Aquests han servit per la creació i ampliació del 

Patrimoni Net de la Fundació sota la premissa de que, sent aquesta una obra 

personalíssima lligada a la figura del seu inspirador i fundador, i sent la seva activitat 
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artística inexcusablement limitada en el temps, convenia a la pervivència a llarg termini 

de la institució dotar-la de capital durant el temps en que el Sr. Josep Carreras pogués 

estar actiu en l’exercici de les seves facultats artístiques.(Nota 11) 

 

En exercicis anteriors van ser constituïdes diverses entitats a nivell internacional: als 

Estats Units la “FRIENDS OF THE JOSÉ CARRERAS INTERNATIONAL LEUKEMIA 

FOUNDATION”, a Suïssa la “FONDATION JOSÉ CARRERAS POUR LA LUTTE 

CONTRELA LEUCEMIE. GENEVE”, i a Alemanya la “DEUTSCHE JOSÉ CARRERAS 

LEUKÄMIE STIFTUNG, e.V.”, amb totes elles la “FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP 

CARRERAS” ha mantigut relacions de col·laboració tendents a la realització de l’objecte 

fundacional. Amb data 30 de Juny de 2015, segons Acta que consta en poder de la 

Fundació, l’òrgan de govern de la “FRIENDS OF THE JOSÉ CARRERAS 

INTERNATIONAL LEUKEMIA FOUNDATION”, va acordar la seva dissolució. El procés 

de dissolució i tancament va finalitzar a l’exercici 2017. 

 

La Fundació té per objecte social la lluita contra la leucèmia mitjançant la recerca de 

noves tècniques per combatre aquesta malaltia, facilitar la seva aplicació a centres 

mèdics, l’assistència social dels malalts de leucèmia i dels seus familiars, donar suport 

a la docència, així com propiciar el desenvolupament de la recerca en altres malalties en 

el camp de l’ hematologia. En aquest marc, les seves principals activitats a l’actualitat 

són les següents: 

 

 Registre de donants de medul·la òssia no emparentats (REDMO). 

 Beques i ajuts. Suport a la recerca.  

 Pisos d’acollida. 

 Programa docent (Farreras Valentí). 

 Informació i orientació a pacients i famílies. 

 

S’ha d’assenyalar que en data 30 de novembre de 2.010 es va subscriure entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep 

Carreras el conveni de col·laboració en virtut del qual es regulava la creació i posada en 

funcionament de la Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 

Carreras, establint-se que, a més de les respectives aportacions a la dotació fundacional, 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep 

Carreras es comprometien: 
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a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya a aportar, anualment, els 

recursos econòmics adequats per al finançament de la posada en marxa i de les 

despeses estructurals de funcionament ordinari de la Fundació, i això, de forma 

indefinida. 

 

b) I la Fundació Privada Internacional Josep Carreras a aportar les quantitats 

adequades per la promoció, projecció i construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre 

de recerca al Campus Germans Tries i Pujol, i per l’adquisició del seu equipament, així 

com també per la remodelació dels espais necessaris per a l’emplaçament del Campus 

Clínic, situat a les instal·lacions de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona, i l’adquisició del seu equipament, fins un límit 

en el seu conjunt de CATORZE MILIONS D’EUROS. Aportació, aquesta, que es farà 

efectiva de manera successiva d’acord amb les necessitats financeres de la Fundació, i 

tindrà la naturalesa de dotació. 

 

Finalment, mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor 

Pedro Ángel Casado Martín, el dia 30 de novembre de l’any 2.010, amb el número 2.407 

del seu protocol, fou atorgada, amb plena subjecció a l’acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya i al conveni de col·laboració abans esmentats, la carta fundacional de la 

Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. 

 

D’acord amb l’escriptura de constitució esmentada l’ import de la dotació fundacional va 

ser de 60.000 €, i fou constituït per les aportacions a Fons Dotacional de 48.000 € i 

12.000 € compromeses per la Fundació Internacional Josep Carreras i la Generalitat de 

Catalunya respectivament. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Imatge fidel 

En compliment de la legislació vigent, el Patronat de la Fundació ha formulat els comptes 

anuals adjunts amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels excedents o dèficits generats a l’exercici 2021, dels canvis en el patrimoni 

net i dels fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 

2021, conforme a les disposicions legals en matèria comptable d’acord amb el Decret 

259/2008 pel qual s’aprova el Pla sectorial de comptabilitat de les fundacions i 

associacions. 
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Principis comptables 

Els esmentats comptes anuals han estat preparats d’acord amb els principis comptables 

generalment acceptats, a partir dels registres auxiliars de comptabilitat. El Patronat 

estima que els comptes anuals de l’exercici 2021 s’aprovaran sense variacions 

significatives. 

 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

Per la formulació dels Comptes Anuals s’han realitzat determinades estimacions i judicis 

en relació amb el futur. Per la seva quantificació s’ha tingut en compte l’experiència 

històrica i altres factors, en particular, les expectatives de successos futurs que es puguin 

preveure raonablement sota les circumstàncies actuals. 

 

No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la societat, tot i tenint 

en consideració la situació actual del Covid-19 així com els seus possibles efectes en 

l’economia en general i en la Fundació en particular. En conseqüència els comptes 

anuals han estat formulats aplicant en sentit estricte el principi d’empresa en 

funcionament. 

 

Comparació de la informació 

D’acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya,  i els efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i 

del requisit d’establir comparació amb les dades de l’exercici anterior, les presents 

comptes anuals, reflecteixen les xifres comparatives corresponents a l’exercici anterior, 

que formaven part dels Comptes Anuals de l'exercici 2020, aprovat pel Patronat de la 

Fundació en data 10 de març de 2021. 

 

Elements aplegats en diverses partides 

En compliment de la normativa vigent, no s’han segregat ni agrupat elements o partides 

del balanç de situació, ni del compte de pèrdues i guanys, ni de l’estat de canvis en el 

patrimoni net, en formes diferents a les estructures normatives establertes. 

 

Canvis de criteris comptables 

La Fundació,  en els presents comptes anuals, procedeix a detallar de forma més 

precisa els compromisos plurianuals adquirits amb l’Institut de Recerca contra la 

leucèmia Josep Carreras,  atenent les propostes de finançament, d’ inversió, de 
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funcionament operatiu i de programes de recerca  que aquest sol·licita  i el Patronat de 

la Fundació aprova. 

 

Correcció d’errors. 

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a refer els 

comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar 

ajustaments en les estimacions al tancament de l’exercici, han estat comentats en els 

seus apartats corresponents. 

 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021, 

formulada pel Patronat és la següent: 

 

en euros 2.021 2.020

Base de repartiment Importe € Importe €
Excedent del exercici 6.624.236,27 7.355.754,12

Total base de repartiment 6.624.236,27 7.355.754,12

Distribución a

Fons dotacional 0,00 0,00

Romanent 0,00 0,00

Excedents pendents d'aplicació en activit. Fundacionals 6.624.236,27 7.355.754,12

Compensació excedents negatius de exerc. anteriors 0,00 0,00

Total Aplicació 6.624.236,27 7.355.754,12  

 

La distribució del resultat de l’exercici 2020 (Excedent) a Excedents Pendents d’aplicació 

per import de 7.355.754,12 EUR., va esser aprovat per tots els membres del Patronat 

Executiu en data 10 de març de 2021. 
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NOTA 4. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ APLICADES 

Els comptes anuals adjunts han estat formulats d’acord amb els principis comptables i 

normes de valoració i classificació generalment acceptats. Els principals són els 

següents: 

 

Reconeixements d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es reconeixen en funció de la seva data de meritament.  

 

En particular, els ingressos per serveis, es reconeixen exclusivament quan el resultat de 

la transacció es coneix de forma certa i fiable. 

 

Com a part del programa d’activitats dissenyat per al compliment dels seus objectius, la 

Fundació atorga beques per a l’estudi i recerca d’accions relacionades amb la leucèmia 

i institucions de recerca. Aquestes beques es reconeixen com a despesa en l’exercici en 

el qual han estan atorgades.  

 

Per el que fa referencia a les decisions del Patronat per les quals assigna l’excedent del 

exercici a programes anuals o plurianuals proposats per l’Institut de Recerca contra la 

Leucèmia Josep Carreras, i a partir del present exercici, la Fundació adopta el criteri de 

meritar la totalitat dels compromisos adquirits  fins a la data de tancament per tota la 

seva durada registrant els corresponents passius. Aquests passius es van minorant a 

mesura que la Fundació transfereix els fons al Institut de Recerca. 

 
Immobilitzat intangible 

L’immobilitzat intangible es presenta pel seu valor d’adquisició, net de la corresponent 

amortització acumulada, que es calcula utilitzant un mètode lineal i en base als següents 

percentatges: 

Coeficient  

Aplicacions informàtiques          25% 

 

Immobilitzat material 

L’immobilitzat material es valora pel seu preu d’adquisició, deduïda l’amortització 

acumulada corresponent. Els adquirits a títol gratuït figuren pel seu valor de mercat en 

el moment en el que la Fundació n’adquireix la titularitat, segons resulta del certificat i  

peritatge en poder de la Fundació. 
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L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en 

funció de la vida útil dels respectius béns. 

 

Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels 

elements que composen l’immobilitzat material són els següents: 

 

Coeficient 

Instal·lacions   10% 

Mobiliari    10% 

Equips Informàtics   25% 

Edificis    3-4% 

  

En particular, les obres d’art no s’amortitzen, al tractar-se d’actius que tenen una vida útil 

indefinida. El valor dels actius que figuren en aquest epígraf a 31 de desembre de 2021, 

és de 25.217,21 EUR. (10.217,21 EUR. a l’exercici anterior). 

 

Les despeses de manteniment i reparació de l’immobilitzat material que no milloren el 

seu ús o no amplien la seva vida útil, es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el 

moment en què es produeixen. 

 

Inversions Immobiliàries 

La Fundació inclou en aquest apartat aquells immobles destinats a l’obtenció d’ingressos 

per arrendament. Els criteris continguts en la norma anterior de immobilitzat material, 

s’apliquen a les inversions immobiliàries. 

 

Actius no corrents i grups alienables d’elements, mantinguts per a la venda 

La Fundació ha classificat en aquest apartat els actius dels quals preveu recuperar el 

seu valor comptable fonamentalment a través de la seva venda, i que compleixen el 

requisits establerts a la norma de valoració 8a del Pla General de Comptabilitat. La 

Fundació està compromesa en un pla de venda per aquests actius, i ja ha iniciat tots els 

tràmits pertinents per a trobar compradors. D’acord amb el criteri dels agents 

immobiliaris, la venda d’aquests actius s’està negociant activament dins d’un marc per 

tal d’adequar el preu de venda al seu valor raonable actual. 

 

Cal esmentar que per circumstàncies externes al control de la Fundació, i com a  

conseqüència de l’actual situació de crisi generalitzada i que està afectant de forma plena 

i directa al sector immobiliari, el termini de venda en promig supera l’any de la data de 

classificació de l’actiu com a mantingut per a la venda. 
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Arrendaments 

Arrendaments financers 

La Fundació no té cap acord signat que es pugui qualificar com a arrendament financer.  

 

Arrendaments operatius 

La Fundació és arrendatària de determinats actius, i d’acord als contractes té dret a 

utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de fer front a una sèrie 

de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament financer. 

 

Les despeses corresponents es consideren com a despesa de l’exercici en què es 

meriten, i s’imputen al compte de resultats. 

 

Instruments financers 

La Fundació presenta la informació considerant la naturalesa dels instruments financers 

i les categories establertes a la norma de registre i valoració 10a. : 

 

Actius financers 

 

Actius a cost amortitzat 

La Fundació inclou en aquesta categoria: 

 

Crèdits per operacions comercials: aquells actius financers que s'originen a la venda de 

béns i la prestació de serveis per operacions de trànsit, i 

 

Crèdits per operacions no comercials: aquells actius financers que, no sent instruments 

de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments dels quals són de 

quantia determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu. No s'hi 

inclouen aquells actius financers per als quals la forquilla pugui no recuperar 

substancialment tota la inversió inicial, per circumstàncies diferents del deteriorament 

creditici. 

 

Valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada, cobraments de 

quantia determinada o determinable, que es negociïn en un mercat actiu, quan 

Companyia té la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins al venciment. 
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Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor 

raonable, que, llevat d'evidència en contra, és el preu de la transacció, que equival al 

valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin 

directament atribuïbles. 

 

Amb posterioritat, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel cost 

amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys, 

aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu. 

 

La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència entre el 

valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran, 

descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del reconeixement inicial. 

 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import 

d'aquesta pèrdua disminuís per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es 

reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i 

guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que 

estaria reconegut a la data de reversió si no s'hagi registrat el deteriorament del valor. 

 

Actius a Valor raonable amb canvis al compte de Pèrdues i Guanys  

Actius financers mantinguts per negociar; títols de renda fixa, renda variable i productes 

derivats que: 

- S'origini o adquireixi amb el propòsit de vendre'l a curt termini. 

- Forma part d'una cartera d'instruments financers identificats i gestionats 

conjuntament de la que hi hagi evidències d'actuacions recents per obtenir guanys 

a curt termini, o 

- És un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia 

financera ni hagi estat designat com a instrument de cobertura. 

 

La Fundació no classifica cap dels seus actius financers en aquest apartat. 

 

Actius financers a valor raonable amb canvis en Patrimoni Net 

En aquesta categoria, la Fundació inclou els valors representatius de deute i instruments 

de patrimoni d'altres empreses que no s'hagin classificat en cap de les categories 

anteriors. 
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Els actius financers a valor raonable amb canvis en Patrimoni Net es valoren inicialment 

pel seu valor raonable, que, llevat d'evidència en contra, és el preu de la transacció, que 

equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos de transacció que 

els són directament atribuïbles. Formarà part de la valoració inicial l'import dels drets 

preferents de subscripció i similars que, si escau, s'hagin adquirit. 

 

Amb posterioritat, els actius financers classificats en aquesta categoria es valoraran pel 

seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugues incórrer en 

la seva alienació. 

 

Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registraran directament al patrimoni 

net, fins que l'actiu financer causi baixa del balanç o es deteriori, moment en què l'import 

així reconegut s'imputarà al compte de pèrdues i guanys. 

 

Almenys al tancament de l'exercici, l'empresa efectua les correccions valoratives 

necessàries - sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un actiu financer 

disponible per a la venda, o grup d'actius financers disponibles per a la venda amb 

característiques de risc similars valorades col·lectivament - s'ha deteriorat com a resultat 

d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del reconeixement inicial, i que 

ocasionin, en particular, en el cas d'inversions en instruments de patrimoni, la manca de 

recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu, evidenciada, per exemple, per un descens 

perllongat o significatiu en el valor raonable. En tot cas, es presumeix que l'instrument 

s'ha deteriorat davant d'una caiguda d'un any i mig i d'un quaranta per cent en la 

cotització, sense que s'hagi produït la recuperació del valor, sense perjudici de que es 

reconegui una pèrdua per deteriorament abans que hagi transcorregut aquest termini o 

hagi baixat la cotització en el percentatge esmentat. 

 

La correcció valorativa per deteriorament del valor d'aquests actius financers serà la 

diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si escau, qualsevol correcció 

valorativa per deteriorament prèviament reconeguda al compte de pèrdues i guanys i el 

valor raonable en el moment en què es efectueu la valoració. 

 

Les pèrdues acumulades reconegudes en el patrimoni net per disminució del valor 

raonable, sempre que hi hagi una evidència objectiva de deteriorament en el valor de 

l'actiu, es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys. 
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En particular, la Fundació manté el criteri de registrar en aquest apartat els valors de 

deute i instruments de patrimoni que han estat obtinguts en virtut de donacions i llegats, 

en la mesura en que el seu objectiu no és mantenir una cartera de negociació per a 

obtenir guanys a curt termini de forma especulativa, sinó disposar dels rendiments de la 

cartera així configurada. 

 

Actius financers a cost 

La Fundació classifica en aquest apartat, les inversions en el patrimoni d’entitats del 

grup, multigrup o associades es valoren inicialment al cost, així com els instruments de 

patrimoni per als quals no es pugui obtenir una estimació fiable del seu valor raonable. 

Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada 

més els costos de transacció directament atribuïbles. 

 

Al tancament de l’exercici, es practiquen les correccions valoratives necessàries sempre 

que hi hagi evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no serà recuperable. 

 

Requalificació d’actius financers 

La Fundació no ha venut o reclassificat actius inclosos en la categoria mantingudes fins 

al venciment en l’exercici a què es refereixen els comptes anuals o en els dos 

precedents, llevat d’aquelles que corresponguin a vendes o a reclassificacions 

motivades per trobar-se els actius molt properes al seu venciment. 

 

Interessos i dividends rebuts d’actius financers 

Els interessos i dividends meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició, es 

reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos es reconeixen 

utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del 

soci a rebre’ls. 

 

Passius financers 

 

A Cost Amortitzat 

La Fundació classificarà tots els passius financers en aquesta categoria: 

 

Dèbits per operacions comercials: són els passius financers que s'originen en la compra 

de béns i serveis per operacions de trànsit de l'empresa, i 

Dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, tot i no ser 

instruments derivats, no tenen origen comercial. 
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Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor 

raonable, que, llevat d'evidència en contra, és el preu de la transacció, que equival al 

valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són 

directament atribuïbles. Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior 

a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments 

exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'espera pagar a curt termini, 

es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 

sigui significatiu. 

 

Amb posterioritat, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran pel 

seu cost amortitzat. Això no obstant, els dèbits amb venciment no superior a un any que, 

d'acord amb el que es disposa anteriorment, es valorin inicialment pel seu valor nominal, 

es continuaran valorant per aquest import. 

 

Els interessos meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys, aplicant el 

mètode del tipus d'interès efectiu. 

 

A Valor raonable amb canvis al compte de Pèrdues i Guanys 

La Fundació considera que un passiu financer es posseeix per negociar quan: 

- S'emet principalment amb el propòsit de readquirir-ho a curt termini. 

- Forma part d'una cartera d'instruments financers identificats i gestionats 

conjuntament de la que hi hagi evidències d'actuacions recents per obtenir guanys 

a curt termini, o 

- És un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia 

financera ni hagi estat designat com a instrument de cobertura. 

 

Opcionalment i de forma irrevocable, es podran incloure en la seva integritat en aquesta 

categoria els passius financers híbrids a què fa referència el PGC. 

 

La Fundació no classifica cap dels seus passius financers en aquest apartat. 

 
 
Fiances lliurades 
Aquestes es registren pel seu import desemborsat. No es considera necessari realitzar 

el descompte de fluxos d’efectiu, si el seu efecte no és significatiu. 
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Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Les subvencions, donacions i llegats monetaris no reintegrables es comptabilitzen amb 

caràcter general com a ingressos del període imputats al compte de pèrdues i guanys 

de l’exercici. D’altre banda les carteres d’instruments de patrimoni d’altres entitats i els 

immobles rebuts en llegat o herència no classificats com a disponibles per a la venda es 

comptabilitzen amb caràcter general al patrimoni net i posteriorment amb caire anual es 

van traspassant al compte de resultats com a ingressos sobre una base racional i 

sistemàtica de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, 

donació o llegat, i en particular en el cas dels immobles en funció de la seva amortització.  

 

Les donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons 

dotacional, o per compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i 

es registren directament en els fons propis. 

 

Transaccions en moneda diferent de l’euro 

Les transaccions en moneda diferent de l’euro es registren comptablement pel seu 

contravalor en euros, utilitzant els tipus de canvi vigents en les corresponents dates 

d’acreditament. Els beneficis o pèrdues per les diferències de canvi originades per la 

cancel·lació de saldos procedents de transaccions en moneda diferent de l’euro, es 

reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el moment en què es produeixen. 

 

Els saldos per cobrar i pagar al tancament de l’exercici , en moneda diferent de l’euro de  

països que no pertanyen a la Unió Monetària Europea (UME) es valoren en euros al 

tipus de canvi vigent en el tancament de l’exercici, registrant les pèrdues i els ingressos 

no realitzats en el compte de resultats. 

 

Aquest criteri no s’aplica per aquelles monedes, el tipus de canvi dels quals està 

assegurat. En aquest cas es valoren a l’esmentat tipus de canvi. 

 

Impost sobre Societats 

La Fundació va exercitar l‘opció davant l’Agència Estatal Tributària, a efectes d’acollir-se 

al nou règim fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, règim que 

li resulta d’aplicació des del període impositiu iniciat l’ 1 de gener de 2003. 

 

En virtut de la mateixa, la Fundació gaudeix d’exempció a l’ Impost sobre Societats pels 

resultats obtinguts a l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o 

finalitat específica, per les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de  
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l’entitat, com també pels increments patrimonials. També estan exempts, els resultats 

obtinguts en l’exercici d’explotacions econòmiques, sempre que hagin estat 

desenvolupades en compliment del seu objecte o finalitat específica de la Fundació. 

 

Provisions i contingències 

Els comptes anuals recullen totes les provisions significatives que sent indeterminades 

respecte l’import o la data en que es liquidaran s’han de recollir com a passiu. Es 

procedeix a la reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o es 

redueixen.  

 

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  

No existeixen elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Criteris aplicats per al registre i valoració de les despeses de personal; en 

particular, el referit a compromisos per pensions.          

La Fundació no té contractades obligacions de retribucions del personal a llarg termini  

 

Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni 

No s’ha realitzat cap transacció amb pagaments basats en Instruments de patrimoni. 

 

Criteris emprats amb transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de 

vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d’acord amb les 

normes generals.  

 

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL 

En aquest apartat s’inclouen els actius immobilitzats destinats al servei de les finalitats 

fundacionals, en particular la seu social i els pisos d’acollida, així com els equips 

informàtics adquirits i les aplicacions desenvolupades per a la millora de la gestió i de 

les prestacions que la Fundació realitza en compliment de la seva missió fundacional. 

També s’inclouen els immobles llegats o rebuts en herència subjectes a us de fruit per 

voluntat dels legataris o testamentaris. 

 Els immobles llegats o rebuts en herència que el Patronat decideix destinar a la venda 

es registren a l’apartat dels “Actius mantinguts para la venda” amb contrapartida a el 

compte de Patrimoni Net “Subvencions, donacions i llegats”. Aquests immobles no son 

objecte d’amortització i si s’escau es practica el corresponen deteriorament. 
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Els imports i les variacions experimentades per les partides que composen l’ 

Immobilitzat, són les següents: 

 

en euros

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2020 2021 2020 2021

Saldo inicial brut 1.508.936,39 1.705.614,66 1.508.936,39 1.705.614,66

(+) Entrades, adquisicions 196.678,27 110.532,91 196.678,27 110.532,91

Saldo final brut  1.705.614,66 1.816.147,57 1.705.614,66 1.816.147,57

Amortizació Acumulada saldo inicial ‐1.277.313,27 ‐1.401.975,54 ‐1.277.313,27 ‐1.401.975,54

(+) Dotació a la amortització del exercici ‐124.662,27 ‐136.947,15 ‐124.662,27 ‐136.947,15

Amortització Acumulada saldo final  ‐1.401.975,54 ‐1.538.922,69 ‐1.401.975,54 ‐1.538.922,69

Correccions  valor por deteriorament saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00

Correccions  valor por deteriorament saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 303.639,12 277.224,88 303.639,12 277.224,88

TotalAplicacions informàtiques

 

 

 

en euros

IMMOBILITZAT 

MATERIAL
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Saldo inicial brut 2.222.037,21 2.234.316,52 245.530,74 247.853,46 478.061,82 530.373,63 337.324,90 384.884,96 3.282.954,67 3.397.428,57
( + ) Entrades, 

adquisicions 12.279,31 0,00 2.322,72 3.539,25 52.311,81 64.560,62 47.560,06 69.265,09 114.473,90 137.364,96

( ‐ ) Sortides, baixes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final brut 2.234.316,52 2.234.316,52 247.853,46 251.392,71 530.373,63 594.934,25 384.884,96 454.150,05 3.397.428,57 3.534.793,53

Amortització Acum 

saldo inicial ‐918.991,70 ‐966.655,96 ‐208.338,37 ‐215.181,19 ‐431.043,06 ‐466.002,00 ‐247.336,68 ‐259.683,64 ‐1.805.709,81 ‐1.907.522,79

( + ) Dotació a la 

amortització ‐47.664,26 ‐40.329,59 ‐6.842,82 ‐5.482,53 ‐34.958,94 ‐29.453,56 ‐12.346,96 ‐16.264,89 ‐101.812,98 ‐91.530,57

( ‐ ) Sortides  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Am. Acum. saldo 

final  ‐966.655,96 ‐1.006.985,55 ‐215.181,19 ‐220.663,72 ‐466.002,00 ‐495.455,56 ‐259.683,64 ‐275.948,53 ‐1.907.522,79 ‐1.999.053,36
Correccions per 

deterior. saldo 

inicial ‐122.806,99 ‐122.806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐122.806,99 ‐122.806,99
( +/‐ ) Correc por 

deterioro 

reconocidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Correccions per 

deterior. saldo final ‐122.806,99 ‐122.806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐122.806,99 ‐122.806,99

Total 1.144.853,57 1.104.523,98 32.672,27 30.728,99 64.371,63 99.478,69 125.201,32 178.201,52 1.367.098,79 1.412.933,18

TotalTerrenys i Construccions Mobiliari Equip informàtic Altre Immobilitzat
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L’import de l’immobilitzat intangible i material totalment amortitzat a la data del tancament 

de l’exercici 2021 és de 1.281.542,49 EUR. i 1.018.504,36 EUR., respectivament (En el 

tancament de l’exercici 2020 l’import per immobilitzat intangible totalment amortitzat va 

ser de 1.170.910,68 EUR. i l’import per immobilitzat material va ser de 985.226,39 EUR.). 

 

La Fundació, a la finalització de cada exercici, practica correccions valoratives per 

deteriorament en aquells actius en que el seu valor comptable supera l’import del valor 

de recuperació, d’acord a l’ informació que ha obtingut de les valoracions efectuades per 

expert independent en determinats immobles, tenint en compte la incidència dels costos 

relacionats amb grans reparacions i obres. 

 

5.1 Deteriorament immobles 

El saldo de les correccions per deteriorament dels immobles registrats al tancament del 

exercici, a l’apartat de immobilitat material, es presenta a continuació: 

 

 

 c/Marques 

Campo Sagrado 

(Bcna)

 c/Naim,3 

(Bcna)

 c/San 

Quintin 

(Bcna)

c/Menendez y 

Pelayo,7 (La 

Senia)

TOTAL

Saldo final  del compte de 

deteriorament a 31/12/2015 98.149,53 8.151,44 2.382,52 14.123,50 122.806,99

(+) Correcció valorativa  2016_2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final 2021 98.149,53 8.151,44 2.382,52 14.123,50 122.806,99

Detall de les correccions deteriorament de valor de actius no corrents:

Immobles

 
 

En els darrers exercicis 2016 a 2021 no s´ha practicat correcció per deteriorament 

 

 

Valor Net Comptable de cada Actiu

c/Marques 

Campo Sagrado 

(Bcna)

c/Naim,3 (Bcna)
 c/San Quintin 

(Bcna)

 c/Menendez y 

Pelayo,7 (La 

Senia)

Valor Net Comptable 2019 130.189,88 98.598,67 120.281,07 28.467,12

(+) Activación reformas 4.875,32
(‐) Corr. valorativa deterior. 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

(‐) Amortització 2020 ‐4.175,86 ‐5.042,63 ‐4.288,40 ‐606,72

(‐) Venda 2020 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Net Comptable 2020 126.014,02 98.431,36 115.992,67 27.860,40
(+) Activación reformas 0,00
(‐) Corr. valorativa deterior. 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

(‐) Amortització 2021 ‐4.175,86 ‐3.423,37 ‐4.288,40 ‐606,72

(‐) Venda 2021 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Net Comptable 2021 121.838,16 95.007,99 111.704,27 27.253,68

Detall dels moviments dels immobles amb correccions deteriorament de valor de actius no corrents (I. 

Material)

Immobles

 
 

 

 



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

20 

 

 

5.2 Altre informació relativa als immobles 

Durant l’exercici 2021, la Fundació no ha dut a terme cap operació de transmissió 

d’immobles. 

 

NOTA 6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

En aquest apartat, s’inclouen aquells actius immobiliaris que la Fundació destina a 

lloguer. Aquests immobles procedeixen d’herències i llegats i de la fusió amb la Fundació 

Farreras Valentí. En tots els casos, els llogaters tenien el contracte de lloguer vigent en 

el moment de l’acceptació de l’herència per part de la Fundació.  

 

La composició i el moviment d’aquest epígraf a 31 de desembre, és el que es mostra a 

continuació: 

 

INV.INMOBILIÀRIES 2021

Local 

c/Menéndez y 

Pelayo 3‐(La 

Senia)

Pis c/Baldomero 

Solà,9( Badalona)

Pis cl Llefia, 47( 

Badalona)

Pis Avda.Marti 

Pujol, 150‐152 

(Badalona)

Pis Gustavo 

Adolfo Bequer, 

3 (Bcna)

Total

Baixes per sortides 2019 (vendes) 0,00 0,00

Saldo inicial 2020 91.752,82 91.752,82

Entradas 2020 80.000,00 115.000,00 175.000,00 0,00 370.000,00

Saldo inicial 2021 91.752,82 80.000,00 115.000,00 175.000,00 0,00 461.752,82

Entradas 2021 40.815,00 40.815,00

Saldo final  2021 91.752,82 80.000,00 115.000,00 175.000,00 40.815,00 502.567,82

Amortització Acumulada saldo inicial 

2019 ‐10.605,49 ‐10.605,49

( + ) Dotació a la amortització 2020 ‐1.407,43 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.407,43

Amortització Acum. 2020 ‐12.012,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐12.012,92

( + ) Dotació a la amortització 2021 ‐1.407,43 ‐1.560,00 ‐2.311,50 ‐3.360,00 ‐795,89 ‐9.434,82

Amortització Acumulada  2021 ‐13.420,35 ‐1.560,00 ‐2.311,50 ‐3.360,00 ‐795,89 ‐21.447,74

Correccions deteriorament. Saldo 

inicial 2019 ‐18.569,54 ‐18.569,54

( + ) Correc. por deteriorament  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Correccions deteriorament. Saldo 

inicial 2021 ‐18.569,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐18.569,54

( + ) Correc. por deteriorament  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Correccions deterior.saldo final 2021 ‐18.569,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐18.569,54

Valor net comptable  2021 59.762,93 78.440,00 112.688,50 171.640,00 40.019,11 462.550,54  

 

Les xifres incloses en el resultat de l’exercici, per ingressos i despeses directes per 

lloguers, relacionats amb les inversions immobiliàries són les següents: 
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INV. IMMOBILIÀRIES 

2021

Local 

c/Menéndez y 

Pelayo (La Senia) 

Càritas.

Pis 

c/Baldomero 

Solà,9 

(Badalona)

Pis c/ Llefià,47 

(Badalona)

Pis avds. Martí 

Pujol, 150‐152 

(Badalona)

Pis c/Gustavo 

Adolfo Becker, 3 

(Bcna)

Total

Ingressos per lloguers 0,00 10.340,00 9.376,84 13.619,48 4.300,05 37.636,37

Amortització  ‐1.407,43 ‐1.560,00 ‐2.311,50 ‐3.360,00 ‐795,89 ‐9.434,82

Saldo  ‐1.407,43 8.780,00 7.065,34 10.259,48 3.504,16 28.201,55  

 

 

INV. IMMOBILIÀRIES 2020

Local  c/Menéndez y 

Pelayo (La Senia) 

Càritas.

Pis c/Baldomero 

Solà,9 

(Badalona)

Pis c/ Llefià,47 

(Badalona)

Pis avds. Martí 

Pujol, 150‐152 

(Badalona)

Total

Ingressos per lloguers 0,00 4.688,39 5.180,00 6.809,74 16.678,13

Amortització  ‐1.407,43 0,00 0,00 0,00 ‐1.407,43

Despeses Comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo  ‐1.407,43 4.688,39 5.180,00 6.809,74 15.270,70  

 

 

6.1 Deteriorament immobles 

Es presenta a continuació, la composició i moviments de les correccions per 

deteriorament del immoble registrat al tancament del exercici a l’apartat d’inversions 

immobiliàries, que ha estat objecte de deteriorament: 

 

 

Pèrdua deteriorament
Local c/Menéndez y 

Pelayo,3 (La Senia)

Pis c/Baldomero 

Solà,9( Badalona)

Pis Avda.Marti Pujol, 

150‐152 (Badalona)
TOTAL

Saldo final 2014 13.562,23   ‐     ‐  13.562,23

(+) Correcció valorativa  2016 5.007,31  ‐ ‐ 5.007,31

(+) Correcció valorativa  2017 a 2021 0,00  ‐ ‐ 0,00

Saldo final 2021 18.569,54 0,00 0,00 18.569,54

Immobles

 

 

 

Durant l’exercici 2021, la Fundació ha rebut el següents immobles en concepte de 

herències i llegats i que es troben arrendats a tercers a la acceptació del llegat. 
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2021 Document Data Valor Aceptació

Imm.c/Gustavo Adolfo Bequer,3 

(Barcelona(
Escriptura de aceptació d´her 17/02/2021 40.815,00

TOTAL 40.815,00

 

2020 Document Data Valor Aceptació

Imm. c/Baldomero Solà,9 (Badalona) 80.000,00
Imm. Avinguda Marti Pujols, 150‐152 

(Badalona) 175.000,00

Imm. c/Llefià,47 (Badalona) 115.000,00

TOTAL 370.000,00

Escriptura de aceptació 

d´herencia
01/10/2020

 

 

 

NOTA 7. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

La  Fundació  ha classificat en aquest apartat els actius dels que espera recuperar el seu 

valor comptable a través de la seva venda. L’ import de les amortitzacions acumulades 

fins a la data de la seva classificació en aquest apartat, s’inclou com a menys valor de 

cost. 

 

Els elements que composen aquesta partida són en la seva totalitat, immobles rebuts en 

herència o llegat per la Fundació. 

 

Al tancament de l’exercici es procedeix a practicar la correcció valorativa per 

deteriorament si correspon, d’aquells immobles dels quals s’estima que el seu valor 

recuperable és inferior al seu valor comptable, reconeixent la pèrdua en el compte de 

resultats. 

 
El detall a 31 de desembre, és el següent: 

 

Actius no corrents 

mant. per a la venda 01.01.2021 Altes 21 Baixes 21

Correccions 

Deteriorament 

(+/‐) 2021 31.12.21

Immobles 499.113,38 490.530,01 ‐177.591,67 0,00 812.051,72

COST TOTAL 499.113,38 490.530,01 ‐177.591,67 0,00 812.051,72  
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Actius no corrents 

mant. per a la venda 01.01.2020 Altes 20 Baixes 20

Correccions 

Deteriorament 

(+/‐) 2020 31.12.20

Immobles 172.199,01 563.119,15 ‐236.204,78 0,00 499.113,38

COST TOTAL 172.199,01 563.119,15 ‐236.204,78 0,00 499.113,38  

 

 

7.1 Detall dels actius no corrents mantinguts per a la venda 

 

A continuació es presenta detall individualitzat dels actius no corrents mantinguts per a 

la venda al tancament de l’exercici: 

 

 

En euros

V.  

Comptable  

31.12.20

Altes 2021 Baixes  2021 Deterior. 2021
V. Comptable  

31.12.21

Immobles

Solar (Martorell) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Local Arago 24 (La Senia)  40.759,00 0,00 0,00 0,00 40.759,00

Terrenys. Albadalejo (Ciudad Real) 19.663,00 0,00 0,00 0,00 19.663,00

Parking c/Nàpols 216‐218 (Barcelona) 20.082,00 0,00 0,00 0,00 20.082,00

Parking c/Arnús (Badalona) 11.000,00 0,00 ‐11.000,00 0,00 0,00

Vivenda unifamiliar   (Badalona) 401.609,38 0,00 0,00 0,00 401.609,38

Vivenda +Garatge c/Coblanca (Benidorm) 112.184,71 0,00 0,00 112.184,71

Vivenda c/Segre (Barcelona) 159.925,00 ‐159.925,00 0,00 0,00

Immoble Carretera Oliveras (Badajoz) 85.839,61 0,00 0,00 85.839,61

Immoble c/América,6 (Badajoz) 60.792,50 0,00 0,00 60.792,50

Immoble c/Comandante Castejón (Badajoz) 54.070,54 0,00 0,00 54.070,54

Immoble c/Vasco Nuñez de Balboa,13 (Badajoz) 11.050,98 0,00 0,00 11.050,98

Immoble Local (León) 6.666,67 ‐6.666,67 0,00 0,00

499.113,38 490.530,01 ‐177.591,67 0,00 812.051,72  
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En euros

V.  

Comptable  

31.12.19

Altes 2020 Baixes  2020
Deterior. 

2020

V. Comptable  

31.12.20

Immobles

Solar (Martorell) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Local Arago 24 (La Senia)  40.759,00 0,00 0,00 0,00 40.759,00

c/Pelayo 3  (La Senia)  85.695,01 0,00 ‐85.695,01 0,00 0,00

Terrenys. Albadalejo (Ciudad Real) 19.663,00 0,00 0,00 0,00 19.663,00

Parking c/Nàpols 216‐218 (Barcelona) 20.082,00 0,00 0,00 0,00 20.082,00

Parking c/Arnús (Badalona) 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

 Immoble c/Ezequiel Solana,12 (Madrid) 65.426,44 ‐65.426,44 0,00 0,00

Local  c/Gutierrez de Cecina (Madrid) 36.000,00 ‐36.000,00 0,00 0,00

Local  c/Sant Roc, 26 ( El Perello) 15.750,00 ‐15.750,00 0,00 0,00

Vivenda unifamiliar   (Badalona) 401.609,38 0,00 0,00 401.609,38

c/Cura Valera (Mojacar) 33.333,33 ‐33.333,33 0,00 0,00

172.199,01 563.119,15 ‐236.204,78 0,00 499.113,38  

 

 

7.2 Immobles venuts  

 

Detall a continuació de les vendes de l’exercici 2021 i 2020: 

 

2021
Valor 

Comptable 
Import Venda

Resultat 

comptable 

Immoble Pk Arnús 11.000,00 16.000,00 5.000,00

Immoble c/Segre,25    (Barcelona ) 159.925,00 160.000,00 75,00

Immoble Local (León) 6.666,67 6.666,67 0,00

TOTAL 177.591,67 182.666,67 5.075,00  

 

2020
Valor 

Comptable 
Import Venda

Resultat 

comptable 

c/Pelayo ,3 ( La Senia) 85.695,01 60.000,00 ‐25.695,01

Immoble c/Ezequiel Solana,12 (Madrid) 65.426,44 65.000,00 ‐426,44

Local  c/Gutierrez de Cecina (Madrid) 36.000,00 25.000,00 ‐11.000,00

Immoble  c/Sant Roc, 26 ( El Perello) 15.750,00 15.750,00 0,00

Immoble c/Cura Valera, 93 (Mojacar) 33.333,33 33.333,33 0,00

TOTAL 236.204,78 199.083,33 ‐37.121,45  

 

 

7.3 Deteriorament Immobles 

 

Composició i moviments de les correccions per deteriorament dels immobles registrats 

al tancament del exercici 2021 i 2020 a l’apartat d’actius mantinguts per a la venda:  
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Local c/Aragó,24 (La 

Senia)

Pérdua deteriorament al final del exercici 2019 17.797,63

(+/‐) Corr. valorativa per deteriorament 2020 i 2021 0,00

Pérdua deteriorament al final del exercici 2021 17.797,63

Immobles

 
 

Durant l’exercici 2021, la Fundació no ha practicat correccions valoratives per 

deteriorament. 

 

7.4 Altra informació 

En relació a els immobles a l’apartat d’Actius No corrents mantingut, assenyalar que la 

Fundació va rebre la corresponent autorització del Protectorat (la Generalitat de 

Catalunya) per a dur a terme la venda dels immobles descrits anteriorment, segons 

Resolució del dia 29 de Juliol de 2010. A l’esmentada Resolució s’autoritza a la Fundació 

per poder destinar el producte obtingut de la venda de les finques al compliment dels 

compromisos que es deriven del conveni que es va subscriure el 30 de novembre de 

2010, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada 

Internacional Josep Carreras en virtut del qual es regula la creació i posada en 

funcionament de la Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 

Carreras, abans esmentat. En base per tant a aquesta resolució, s’exonera a la Fundació 

de l’obligació de reinvertir el producte obtingut de la venda de les finques en el Patrimoni. 

 

En particular, la Fundació formula declaració responsable de les finques venudes de les 

que  l’import de la venda de cadascuna d’elles hagi excedit  de l’import establert per a 

adoptar l’acord. 

 

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 
8.1 Arrendaments operatius 
 
L’ informació corresponen als exercicis 2021 i 2020 de l’import total dels pagaments 

futurs mínims, quotes contingents i quotes de subarrendament reconegudes com a 

despesa de l’exercici sense tenir en compte la repercussió de despeses comunes, 

increments futurs d’IPC, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment 

es detallen en els següents quadres, expressats en euros: 
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Menys d'un any 51.103,52 7.190,30
Entre un i cinc anys 185.770,53 9.604,65
Mes de cinc anys 0,00 0,00
Total 236.874,05 16.794,95

Pagaments mínims per arrendament 20202021

 

 

En la seva posició d’ arrendatari, els contractes d’ arrendaments operatius que tenia la 

Fundació al tancament del exercicis 2021 i 2020, són els següents:  

 Arrendament de 2 dispensadors d’aigua, per un període de 4 anys, amb data de 

venciment al maig de 2023. 

 Arrendament d’una ensobradora per un període de 4 anys, amb data venciment juny 

del 2021. 

 Arrendament de 2 fotocopiadora, per un període de 5 anys, amb data venciment al 

febrer de 2022 i juny de 2026, respectivament. 

 Arrendament d’una fotocopiadora, per un període de 5 anys amb data venciment al 

juny de 2023.  

 

Finalment, la Fundació té arrendada una oficina al carrer Muntaner 383-385, 3ra planta.  

Fins a l’exercici anterior l’oficina era d’us compartit amb l’ Institut Josep Carreras, i no 

ha estat fins aquest any 2021, que la Fundació ha registrat la despesa en el compte 

d’arrendaments operatius corresponen. 

 

 
NOTA 9. INSTRUMENTS FINANCERS 

La Fundació té per norma no participar de forma activa en els mercats de valors. La 

cartera de valors borsaris de que disposa prové exclusivament d’herències i llegats, 

alguna d’elles subjecte a usdefruit. El criteri de gestió d’aquests actius és de conservació 

de la cartera i obtenció de rendiments (dividends), i no existeix el propòsit de vendre’ls a 

curt termini. D’acord amb aquesta filosofia, la Fundació no registra cap actiu financer a 

la partida d’ “actius financers mantinguts per negociar” (Norma de valoració 10a. apartat 

2.3, del Pla de Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008).   

 

Els actius financers que són instruments de patrimoni (accions i fons d’inversió) es 

registren com a actius financers disponibles per a la venda (Norma de valoració 10a. 

apartat 2.5, del Pla de Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008). Els canvis que 

es produeixen en el seu valor raonable es registren directament a Patrimoni Net. 
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Els actius financers que són valors representatius de deute i els dipòsits bancaris es 

registren com a inversions mantingudes fins al venciment (Norma de valoració 10a. 

apartat 2.2, del Pla de Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008). Els canvis que 

es produeixen en el seu valor raonable es registren directament al compte de pèrdues i 

guanys. 

 

La Fundació ha mantingut la classificació dels seus actius financers, no havent estat 

necessari cap variació en aplicació del RD 1/2021 de modificació del Pla General de 

Comptabilitat. 

 

9.1. ACTIUS FINANCERS 

En els següents apartats es detallen els actius financers a 31 de desembre del 2021 i 

2020. 

 

9.1.1 Actius financers a llarg termini 

Detall per comptes comptables dels actius financers a llarg termini, amb excepció de les 

inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades: 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

A cost amortitzat  0,00 26.114.974,04 8.264.974,37 146.609,01 146.609,01 26.261.583,05 8.411.583,38
   A valor raonable amb 

cambis a P.Net 3.153.307,73 18.716.111,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.153.307,73 18.716.111,25

A cost 249.878,79 499.757,58 0,00 0,00 0,00 0,00 249.878,79 499.757,58

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.403.186,52 19.215.868,83 26.114.974,04 8.264.974,37 146.609,01 146.609,01 29.664.769,57 27.627.452,21

Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits, derivats i altresEn euros Total

Actius financers a llarg termini, amb excepció de les inversions en el patrimoni de entitats del grup, multigrup i associades

 

 

2020 2021

Inversions financeres a ll/t  

Instruments de Patrimoni 3.403.186,52 19.215.868,83

Valors representatius de deute 26.114.974,04 8.264.974,37

Altres actius financers 146.609,01 146.609,01

Total 29.664.769,57 27.627.452,21  

 

Una part dels Instruments de Patrimoni estan subjectes a Us de Fruit; el seu Valor 

Raonable al tancament de l’exercici és de 499.031,77 EUR (462.632,65 EUR.al exercici 

anterior 2020). 
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El valor raonable i les variacions en el valor dels actius financers es determina, en la 

seva totalitat o parcialment, prenent com a referència el preus cotitzats en mercats actius. 

 

2020 2021

Valor raonable al inici exercici 2.358.140,99 3.153.307,73

Actius financers valorats a v.raonable 

(entrades) 1.046.710,74 382.416,66

Actius financers valorats a v.raonable (sortides) ‐15.024,40 0,00

Traspassos (FI) 0,00 14.999.999,67

Variac. del valor raonable registrades en PyG 

en el exercici  ‐3.678,32 0,00

Variac. del valor raonable registrades en 

Patrimoni Neto en el exercici ‐232.841,28 180.387,19

Valor raonable al final exercici  3.153.307,73 18.716.111,25

Actius disponibles per a la Venda a Valor 

Raonable

 
 

En el tancament de l’exercici 2021, la Fundació ha practicat correcció valorativa per 

import de 180.387,19 EUR. com a conseqüència de la variació del valor dels actius 

financers disponibles per a la venda, i s’ha registrat al patrimoni net  (-232.841,28 EUR. 

a l’exercici anterior).  

L’augment del import dels actius valorats a valor raonable experimentat en l’exercici 2021 

respon a les polítiques comercials de les entitats bancàries. Aquestes han passat a cobrar 

interessos per saldos en compte corrent. Alternativament, a fi de no aplicar aquests 

càrrecs proposen a els seus clients invertir en fons d’inversió. A l’octubre del 2020 va 

accedir a traspassar saldos en compte corrent a un conjunt de fons d’inversió de perfil 

conservador sense exposició a la renda variable, per import de 14.999.999,67€. Al 

tancament del exercici 2021, i d’acord a la naturalesa dels actius, la Fundació ha 

reclassificat aquestes inversions a l’epígraf d’ “Instruments de Patrimoni”, i que figuraven 

al tancament del exercici anterior a l’epígraf  “Valors representatius de deute”, ambdós 

dins del apartat d’Inversions Financeres a Llarg Termini.  

 

L’evolució dels mercats ha estat desfavorable per aquets tipus de fons, i han experimentat 

una pèrdua del seu valor. En conseqüència la revalorització neta positiva del valor 

raonable dels actius financers de la Fundació seria més alta de no haver estat necessari 

registrar la esmentada pèrdua de valor per un import de 133.744,87€. La revalorització 

d’altres tipus d’actius financers, especialment els de Renda Variable rebuts en herències 

i llegats,  es la que ha permès registrar un increment net del valor raonable per import de 

180.387,19€. 
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9.1.1.1. Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades 

Amb data 16 de desembre de 2015, es va formalitzar en escriptura pública augment de 

capital de la entitat “LEUKOS BIOTECH, S.L.”, mitjançant la qual la Fundació va 

subscriure la totalitat de l’augment de capital, per import de 99.750,00 EUR. dels quals 

7.000,00 EUR. es van subscriure com més import de capital i la resta per import de 

92.750,00 EUR. es van aportar en concepte de prima d’emissió.  

 

L’entitat “LEUKOS BIOTECH, S.L.” té per objectiu la investigació, desenvolupament, 

comercialització, distribució i consultoria de nous medicaments i diagnòstic en el camp 

de la leucèmia. “L’INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP 

CARRERAS” ha atorgat a LEUKOS BIOTECH, S.L.” llicència per explotar una patent 

que l’ Institut ha registrat per a la possible aplicació a alguns tipus de leucèmia d’un 

medicament ja existent i aprovat per indicacions en l’àmbit de les malalties 

neurològiques. 

 

Amb aquesta inversió, la Fundació contribueix a que LEUKOS BIOTECH, S.L., de la mà 

de “L’INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS” pugui 

completar diverses proves exigides per la reglamentació en matèria de 

desenvolupaments de nous medicaments. L’ampliació de capital també permet que en 

el desenvolupament de la patent, es puguin portar a terme assajos clínics en Fase II, 

que consisteixen en l’aplicació del medicament a pacients, prèvia captació de fons  

d’inversionistes interessats en una possible explotació comercial de l’esmentada patent, 

en col·laboració amb el socis actuals de LEUKOS BIOTECH, S.L., que són la pròpia 

Fundació, l’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras, i la investigadora 

principal. 

 
Al termini de l’exercici 2021, la Fundació no ha practicat correcció valorativa, en la 
mesura en que es preveu recuperar el valor de l’ inversió. 
 
 

ENTITAT POBLACIO % PART.
Cost 

adquisició
Fons propis Resultat 2021

Valor Net Comptable 

2021

Valor Participació a 

Leukos Biotech, S.L. Barcelona 16,17% 99.750,00 2.296.478,42 4.636,40 99.750,00
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9.1.1.2.Altres instruments de Patrimoni  

En Junta de Patronat de  data 12 de juny de 2020, la Fundació va aprovar concorre a 

l’ampliació de capital de la societat “ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS, S,L., i  en 

data 17 de juliol es va formalitzar l’ escriptura púbica l’ampliació de capital, en la que la 

Fundació va subscriure 589 participacions de la classe A, per un import total de 

249.878,79 euros. Posteriorment en data 18 de novembre de 2021, la Fundació va 

subscriure 589 participacions de la classe A, per un import de 249.8779,79,  que li 

atorguen a finalització del exercici 2021 un percentatge de participació del 11,56 per 

cent. 

La societat  “ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS, S,L.”,  es va constituir formalment 

en data 12 de juny de 2020, i té per objecte, el disseny, desenvolupament, investigació, 

fabricació i comercialització de productes en el camp de la biotecnologia i prestació de 

serveis associats. 

 
Al termini de l’exercici 2021 la Fundació no ha practicat correcció valorativa de la 

participació. 

 

9.1.2 Actius financers a curt termini 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

A cost amortitzat 0,00 0,00 6.023.400,02 865.400,00 16.440.095,08 32.055.487,72 22.463.495,10 32.920.887,72

TOTAL 0,00 0,00 6.023.400,02 865.400,00 16.440.095,08 32.055.487,72 22.463.495,10 32.920.887,72

Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits, derivats i altresEn euros
TOTAL

Actius financers a curt termini, amb excepció de les inversions en el patrimoni de entitats del grup, multigrup i associades

 

 

2020 2021
Actius financers c/t  

Inversions financeres a curt termini 6.023.400,02 865.400,02

Usuaris, patrocinadors i deutors en les activitats i 

altres comptes a cobrar 3.405.328,40 3.686.442,25

Inversions en empreses del grup i associades c/t 215.036,30 214.568,45

Crédits a entitats 215.036,30 214.568,45

Tresoreria 12.819.730,38 28.154.477,02

Total 22.463.495,10 32.920.887,74  

 

9.1.2.1. Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats a cobrar 

El detall a 31 de desembre dels actius financers a curt termini de l’apartat d’ “Usuaris, 

patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar”, és el següent: 
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2020 2021

Usuaris, patroc. i altres deutors d´activitats 3.291.528,93 3.624.101,10

Deutors, entitats del grup,asssociades i altres parts 

vinculades 104.240,75 48.282,43

Altres deutors 9.558,72 14.058,72

TOTAL 3.405.328,40 3.686.442,25  
 

El saldo d’usuaris, patrocinadors i altres deutors d’activitats el 31 de desembre de 2021 

correspon: 

A factures emeses pel REDMO:  

a. 647.020,25 € per les recerques realitzades a càrrec dels registres estrangers 

(1.130.634,69 € a l’exercici 2020),  

b. 2.977.080,85 € per les recerques realitzades per compte i càrrec d’entitats 

hospitalàries o Administracions de Sanitat de les diverses Comunitats 

Autònomes Espanyoles (2.160.894,24 € a l’exercici 2020), de donants 

compatibles en els diversos registres estrangers, tot això en virtut dels 

convenis signats amb el Ministeri de Sanitat i les diverses Administracions. 

 

El saldo de deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades, inclou els imports 

que es detallen a continuació: 

 

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 

vinculades 2021 2020
 

Leukemia Foundation 48.282,43 104.240,75

48.282,43 104.240,75  

 

El saldo de la partida de altres deutors inclou: 

 

a) L’ import de 14.058,72 € (9.558,72 € a l’exercici 2020) correspon a altres deutes, i 

que provenen en la seva pràctica majoria a provisions de fons fetes a tercers, 

pendents de liquidar. 

 

D’acord al que s’ha comentat al paràgraf anterior, en relació al saldo d’usuaris, 

patrocinadors i altres deutors d’activitats el 31 de desembre, la Fundació té concentrat 

pràcticament la totalitat del deute amb tercers amb entitats públiques del sector sanitari. 

El saldo a 31 de desembre de 2021 que correspon a entitats hospitalàries o 

Administracions de Sanitat de les diverses Comunitats Autònomes Espanyoles, 

representa un 82% del total del deute amb Usuaris, patrocinadors i altres deutors 
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d’activitats (66% a l’exercici 2020). En aquest sentit cal assenyalar a més que el període 

mig de cobrament corresponent a l’exercici 2021 de les entitats públiques ha estat de 

82,36 dies a data de tancament (72,42 dies a l’exercici 2020). 

 

D’acord amb el criteri establert per l’ “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC)” en el BOICAC número 87, consulta 2, de data setembre de 2011, no es presenta 

dins dels actius financers els dèbits amb les Administracions públiques per impostos. 

 

Al tancament del exercici, la Fundació no manté deutes amb les Administracions 

públiques. 

 
 

9.1.2.2 Altres Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 

L’entitat LEUKOS BIOTECH, va sol·licitar finançament a ACCIO (Agència per a la 

competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya), per l’import esmentat de 

CINCUENTA MIL (50.000,00) EUROS. El referit ajut no el rebrà fins que la mencionada 

agència, verifiqui les corresponents factures de despeses, nòmines i memòria tècnica del 

projecte de desenvolupament.  

 

Al davant de la necessitat puntual de tresoreria de LEUKOS BIOTECH, amb data 24 de 

maig de 2016,  la Fundació va acordar fer  aportació de 50.000,00 EUR. a la entitat LEUKOS 

BIOTECH, amb el compromís per part d’aquesta entitat de retornar a la Fundació la totalitat 

de l’import tant bon punt ho rebi d’ACCIO. Al tancament de l’exercici l’empresa ha presentat 

degudament els justificants i està a l’espera de l’abonament de l’import atorgat 

 

 Condicions del préstec 

- Interès nominal anual equivalent a la REFERENCIA INTERBANCARIA A UN AÑO 

(EURIBOR), publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO en el mes de maig de 

cadascuna de les anualitats del present préstec més 2,50 punts. 

- El referit interès es meritarà anualment (coincidint cada anualitat amb l’anualitat de 

vigència del préstec.) 

- El pagament dels interessos serà exigible al venciment de cadascuna de les anualitats. 

- Els interessos meritats a l’exercici 2021 ascendeixen a 1.087,31 EUR. (1.199,12 EUR.)  

- Venciment inicial 8 de febrer de 2018, ampliació del termini al 31 de desembre de 2022.  

 

Posteriorment en data 31 de maig de 2017, per tal d’atendre les necessitats de tresoreria 

de LEUKOS BIOTECH, S.L., la Fundació va acordar nou préstec per import de 
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160.000,00 EUR., en les mateixes condicions i termes que l’esmentat anteriorment, amb 

venciment inicial el 31 de desembre de 2018 amb ampliació del termini 1 any al 31 de 

desembre  de 2021. Aquest nou préstec ha meritat uns interessos de 3.481,14 EUR a 

l’exercici 2022 (3.837,18 EUR a l’exercici anterior). 

 

Detall dels venciments en anys dels actius financers, sense les inversions en instruments 

de patrimoni: 

 

 

2021

1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Invers. financieres 865.400,02 0,00 5.003.900,00 150.000,00 0,00 3.111.074,37 9.130.374,39

Crèdits, derivats  i 

altres 32.055.487,72 0,00 0,00 0,00 0,00 146.609,01 32.202.096,73

 TOTAL 32.920.887,74 0,00 5.003.900,00 150.000,00 0,00 3.257.683,38 41.332.471,12

Venciments en anys

 

 

 

2020

1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Invers. financieres 6.023.400,02 15.003.899,67 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.111.074,37 32.138.374,06

Crèdits, derivats i 

altres 16.440.095,08 0,00 0,00 0,00 0,00 146.609,01 16.586.704,09

 TOTAL 22.463.495,10 15.003.899,67 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.257.683,38 48.725.078,15

Venciments en anys

 

 

 

Amb caràcter general es manté el criteri de reinvertir o renovar al venciment, la pràctica 

totalitat de les inversions financeres a la data del venciment. 

 

9.1.3 Codi de conducta 

A fi d’adequar el codi de conducta en relació a la realització de les inversions financeres 

temporals, la Fundació va acordar a la Junta de Patronat del 22 d’Abril de 2015 una 

actualització del codi de conducta, en el termes que es transcriuen a continuació: 

 

- Com a política general, la Fundació realitzarà inversions exclusivament en dipòsits bancaris 

i en actius emesos en Euros per part d’emissors públics, preferentment deute de l’estat, o 

emissors privats qualificats dins les màximes categories per part d’avaluadors independents 

de reconeguda solvència tècnica. Aquestes inversions es consideren definides com 

“Inversions mantingudes fins al venciment”  en la Norma de Valoració 9a., apartat 2.2 de les 

Normes de Valoració del Pla General de Comptabilitat (Reial Decret 1514/2007 de 16 de 

novembre, BOE 20 de novembre de 2007) 
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- La composició de la cartera haurà de mantenir l’equilibri entre rendibilitat, seguretat i 

diversificació. Tots els valors i instruments financers han de ser susceptibles de negociació 

als mercats secundaris a fi de garantir la liquiditat 

 

- La cartera de valors composada d’instruments de patrimoni d’empreses cotitzades  en borsa 

que la Fundació ha rebut en virtut d’herències i llegats es mantindrà en la categoria d”Actius 

financers disponibles per a la venda “, d’acord a la descripció que en fa  la Norma de Valoració 

9a., apartat 2.6 del Pla General de Comptabilitat,  amb la mateixa composició en que ha estat 

rebuda. No obstant,  es faculta al Tresorer de la Fundació a prendre les decisions que siguin 

necessàries per tal de protegir la Fundació del possible deteriorament dels valors inclosos en 

l’apartat anterior. 

 

-  La Fundació no portarà a terme operacions de tipus especulatiu, entenent com a tals les 

vendes de valors adquirits en préstec, les operacions intra-dia, les operacions al mercat  de 

futurs i opcions, excepte les realitzades amb finalitat de cobertura, així com qualsevol altre 

de naturalesa anàloga. 

 

En l’exercici 2021 aquest Codi de Conducta s’ha aplicat sense cap excepció. 

 

9.1.4 Deteriorament del valor dels crèdits 

La Fundació, a la finalització de l’exercici procedeix a valorar si correspon registrar 

correccions valoratives per deteriorament. En particular, manté el criteri de deteriorar 

aquells crèdits en les que existeix un retard prou significatiu en els fluxos d’efectiu futurs 

estimats.  

 

Cal en aquest sentit, posar de manifest que 82% saldos deutors pendents de cobrament 

al tancament de l’exercici (66% a l’exercici 2020) corresponen a deutes amb entitats 

públiques del sector sanitari. Així doncs la Fundació tot i que considerant que el risc per 

insolvència del deutor és moderat, té el criteri de registrar dotació per deteriorament del 

valor dels crèdits que considera de cobrament molt poc probable, en funció de l’historial 

del deutor, coneixement dels seus procediments i respostes a les successives 

reclamacions. 

 

També cal destacar que, si bé els terminis de cobrament amb entitats públiques són 

superiors a la resta de deutes, la Fundació pot acreditar que, històricament i fins a la 

data,  acaba cobrant més d’un 99% dels deutes amb les administracions públiques. Si 

bé doncs ha d’afrontar uns terminis de cobrament dilatats, l’evidència disponible, 

correlacionada amb les característiques del sector on opera, indica que el risc de no 

percebre els pagaments meritats és molt baix. 
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Crédits, derivats i altres

(‐) Correcció valorativa deteriorament 2018 0,00

(+) Reversió  deteriorament 2018 44.541,99

Saldo Pèrdua per deteriorament 2018 ‐639.847,04

(‐) Correcció valorativa deteriorament 2019 0,00

(+) Reversió  deteriorament 2019 0,00

Saldo Pèrdua per deteriorament 2019 ‐639.847,04

(‐) Correcció valorativa deteriorament 2020 0,00

(+) Reversió  deteriorament 2020 0,00

Saldo Pèrdua per deteriorament 2020 ‐639.847,04

(‐) Correcció valorativa deteriorament 2021 0,00

(+) Reversió  deteriorament 2021 ‐130.385,00

Saldo Pèrdua per deteriorament 2021 ‐770.232,04  

 

 

9.2 PASSIUS FINANCERS 

En els següents apartats es detallen els passius financers a 31 de desembre del 2021 i 

2020. 

 

9.2.1. Passius financers a llarg termini 

 

Passius financers a llarg termini

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 4.124.661,32 3.714.441,08 4.124.661,32 3.714.441,08

TOTAL 0,00 0,00 4.124.661,32 3.714.441,08 4.124.661,32 3.714.441,08

Deutes amb entitats 

de crèdit Altres
TOTAL

En euros

 

 

 

El detall a llarg termini 31 de desembre dels passius financers, és el següent: 

 

Correspon per import de 3.714.226,08 EUR (4.124.446,32 EUR l’exercici anterior), al 

préstec concedit pel MINISTERIO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN a la Fundació pel 

finançament del projecte del Centre de Recerca. 

 

Les condicions de finançament es detallen a continuació: 

Total préstec : Principal : 6.000.000,00 EUR., repartits en tres anualitats, 

 

 Anualitats Import   Any 

 1ra anualitat :  2.000.000,00  EUR  2011 

 2na anualitat : 3.000,000,00  EUR  2012 

 3ra anualitat : 1.000.000,00  EUR  2013 
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Període de carència : 3 anys des de la finalització del projecte (31 de desembre de 2013). 

Tipus d’interès: 1,22% anual 

Primera quota d’amortització: 440.144 €, liquidada el dia 30 de gener de 2017 

Venciment: 30 de gener de 2031 

 

La Fundació ha destinat aquest préstec exclusivament a finançar la promoció, projecció 

i construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre de recerca de L’INSTITUT DE 

RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS al Campus Germans Tries i 

Pujol, i per l’adquisició del seu equipament, així com també per la remodelació dels 

espais necessaris per a l’emplaçament del Campus Clínic del mateix Institut, situat en 

les instal·lacions de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Barcelona. 

 

Al tancament de l’exercici, la Fundació, ha meritat els interessos corresponents, per 

import total de 34.566,34 EUR (30.005,77 EUR a l’exercici anterior). 

 

Finalment dins del passius a llarg termini, la Fundació té registrat a 31 de desembre de 

2021 per import de 215,00 EUR., la fiança rebuda corresponent a un dels immobles que 

té en lloguer (215,00 EUR. l’exercici anterior). 

 

9.2.2 Passius financers a curt termini 

 

Passius financers a curt termini

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 8.227.845,18 19.885.076,58 8.227.845,18 19.885.076,58

TOTAL 0,00 0,00 8.227.845,18 19.885.076,58 8.227.845,18 19.885.076,58

Deutes amb entitats 

de crèdit Altres
TOTAL

En euros

 

 

El detall a curt termini a 31 de desembre dels passius financers, és el següent: 
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En euros 2021 2020

Deutes a curt termini 385.181,24 385.181,24

Proveïdors 331.632,76 506.312,91

Proveïdors ( albarans pdtes rebre factura) * 1.841.109,74 1.624.453,53

Proveïdors Registres Estrangers 2.419.490,55 1.739.640,52

Creditors 430.912,08 138.885,11

Beneficiaris ( beques i ajuts) 14.408.800,22 3.771.338,87

Personal 67.949,99 62.033,00

TOTAL 19.885.076,58 8.227.845,18  

 

Detall de les principals partides dels passius financers a curt termini 

El saldo creditor amb els Registres Estrangers resulta de les factures pendents de 

pagament corresponents a recerques de donants de medul·la òssia realitzades pels 

diversos registres internacionals per a pacients espanyols.  

 
El saldo creditor de beneficiaris: 
 
En €. 2021 2020

Fundació Pública Institut contra Leucèmia Josep 

Carreras 14.408.800,22 3.771.338,87

TOTAL 14.408.800,22 3.771.338,87  
 

 
 
El saldo creditor de Deutes a curt termini: 
 
En €. 2021 2020

Deutes amb altres entitas ( Ministerio de la 

Ciencia e Innovación) 385.181,24 385.181,24

TOTAL 385.181,24 385.181,24  

 

 

9.2.3. Detall per venciments dels passius financers: 
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Vençiment dels deutes al tancament del exercici: Inferior a 1 año
Superior a 1 

año
Inferior a 1 año

Superior a 1 

año

Altres Passius Financers 385.181,24 4.124.661,32 385.181,24 3.714.441,08

Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

Deutes amb entitas  Grup i associades  3.771.338,87 0,00 14.408.800,22 0,00

Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Creditors per activ. i altres comptes a pagar 4.071.325,07 0,00 5.091.095,12 0,00

    Proveidors 3.870.406,96 0,00 4.592.233,05 0,00

    Creditors varis 138.885,11 0,00 430.912,08 0,00

    Personal 62.033,00 0,00 67.949,99 0,00

Altres deutes amb Admin.Públiques 136.409,18 0,00 171.666,43 0,00

A compte d'usuaris 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.364.254,36 4.124.661,32 20.056.743,01 3.714.441,08

Any 2020 Any 2021

 
 

9.3. Deutes amb les Administracions públiques 

 
En euros 2021 2020

H.P.Creditora 123.058,58 93.390,51

Organisme S.Social Creditora 48.607,85 43.018,67

TOTAL 171.666,43 136.409,18  
 

 
9.4 . Proveïdors, albarans pendents de rebre factura * 
 
La Fundació al tancament de cada exercici merita les despeses de les que té pendent 

de rebre les corresponents factures en funció del cost del serveis sol·licitats. 

 

Concretament, dins de l’àmbit d’actuació de la Fundació com a entitat gestora i titular del 

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA OSSIA NO EMPARENTATS (REDMO), una 

part dels serveis prestats per centres hospitalaris i laboratoris espanyols a la Fundació a 

instàncies de sol·licituds de servei realitzades per registres estrangers, no han estat 

facturats per part dels establiments sanitaris que han realitzat el servei. El procediment 

emprat per la Fundació per registrar fidelment aquestes despeses i passius, ha estat el 

d’estimar els costos dels serveis sol·licitats pel REDMO, en base a les tarifes aprovades 

per la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, sent la darrera aprovació de tarifes, el passat 28 de juny de 2021, i  que 

expressament regula les prestacions, tarifes màximes que poden carregar els centres 

sanitaris prestadors dels serveis així com els graus de llibertat de la Fundació a fi de 

repercutir les esmentades despeses a la facturació que ella mateixa emet a registres 

estrangers, qui son els destinataris finals dels serveis efectuats i per tant, responsables 

de la seva liquidació. La Fundació, factura els serveis als seus sol·licitants, amb 

independència d’haver rebut o no la factura que el prestador nacional del servei té dret 



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

39 

 

a emetre. Aquesta emissió de factura per part de la Fundació es realitza sense esperar 

a rebre la factura del centre sanitari espanyol, degut a que els principals destinataris de 

les mateixes, entre ells i molt particularment el National Marrow Donor Program (NMDP) 

dels EE.UU.,  rebutgen satisfer cap factura que ells rebin més de sis mesos més tard 

d’haver rebut el servei. El NMDP és el principal client internacional d’aquestes 

prestacions i si la Fundació no emetés factura, els prestadors originals nacionals no 

tindrien ni opció de rebre el cobrament pel seu servei. D’altra banda, en el moment 

d’emetre la seva factura al registre estranger, la Fundació no pot saber amb seguretat si 

el prestador nacional acabarà emetent la que està habilitat a lliurar. 

 

A fi de que no hi hagi cap mena de dubte sobre l’actuació de la Fundació, aquesta afegeix 

a totes les peticions de prestació de servei que realitza a centres espanyols en la 

realització de recerques de donants per a registres estrangers un nota recordatori on 

s’indica que el centre espanyol prestador està habilitat a facturar el servei en base a la 

normativa aplicable regulada per la Comisión Interterritorial de Trasplantes de la 

Organización Nacional de Trasplantes.  

 

Periòdicament la Fundació recorda a les autoritats sanitàries, en el sí de la Comissió 

Mixta Sistema Nacional de Salut – Redmo, establerta en el Pacte Sisè del Acuerdo 

Marco entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i la Fundació de data 

23 de junio de 2018 la situació anòmala que es crea per la manca d’emissió de factures, 

segons queda reflectit a les Actes de les reunions d’aquesta Comissió. En particular, la 

Fundació fa arribar periòdicament a la Organización Nacional de Trasplantes per a la 

seva distribució a les autoritats autonòmiques corresponents el detall de les factures 

pendents de rebre que manté en relació als darrers anys. 

 

La Fundació fins l’exercici 2013, mantenia els passius generats durant un període de 

cinc anys. Transcorregut aquest període sense que s’hagi rebut factura, es procedia a la 

seva cancel·lació. 

 

Finalment, des de l’any 2014 fins a la data de tancament del present exercici,  la 

Fundació ha considerat prudent mantenir aquests passius per un període addicional d’un 

any més, és a dir sis anys. Aquesta decisió està justificada amb la finalitat de garantir la 

recuperabilitat del deute per part de tercers.  

 

En particular, durant l’any 2021, la Fundació ha rebut factures d’anys anteriors al 2021, 

per un import total de 671.028,59 euros (1.167.415,32 l’exercici anterior). El passiu per 
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factures pendents de rebre amb una antiguitat igual o inferior a 7 anys, es de 

1.841.109,74 euros (1.624.453,53 euros a l’exercici 2020). 

 

La Fundació té establert un protocol (DRI 028 v1) per al Control i Gestió de Factures 

Pendents de Rebre per assegurar la correcta tramitació i registre de les mateixes. Així 

mateix, porta a terme un control semestral, mitjançant suport extern, anomenat checklist, 

que té per objectiu monitoritzar que tota prestació és objecte de factura rebuda i emesa, 

tant en els serveis internacionals cap a centres espanyols com en serveis d’hospitals i 

laboratoris espanyols cap a registres estrangers. 

 

El detall dels moviments del compte de Proveïdors, albarans pendents de rebre factura, 

és el següent: 

 

Proveïdors (albarans pendents de 

rebre factura)

Saldo a 31 de desembre de 2018 2.227.610,80

(+) 2019 per peticions realitzades pendents de rebre factura  1.056.062,40

(‐) Cancelació per a factures rebudes en 2019 d'anys ant. ‐1.010.482,93

(‐) Cancelació any 2012 ‐209.588,36

Saldo a 31 de desembre de 2019 2.063.601,91

(+) 2020 per peticions realitzades pendents de rebre factura  866.910,00

(‐) Cancelació per a factures rebudes en 2020 d'anys ant. ‐1.167.415,32

(‐) Cancelació any 2013 ‐138.643,06

Saldo a 31 de desembre de 2020 1.624.453,53

(+) 2021 per peticions realitzades pendents de rebre factura  942.380,00

(‐) Cancelació per a factures rebudes en 2021 d'anys ant. ‐671.028,59

(‐) Cancelació any 2014 ‐54.695,20

Saldo a 31 de desembre de 2021 1.841.109,74  

 
 

NOTA 10. INGRESSOS ANTICIPATS 

Dins del marc d’actuació de la Fundació com a entitat responsable de la gestió del 

Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)  i d’acord al conveni signat amb el 

Servei Català de la Salut) tal i com s´ha comentat a l’aparat anterior (NOTA 9), la 

Fundació assumeix el compromís d’atendre totes les despeses derivades del procés de 

recerca de donants de medul·la òssia o unitats de sang de cordó umbilical en els 

registres internacionals, per a els pacients atesos per el Servei Català de la Salut. La 

contraprestació econòmica per la realització d’aquest servei, queda establerta en el 

conveni corresponent i s’actualitza periòdicament per part del Servei Català de la  Salut. 
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La Fundació, sota un criteri de prudència i correlació d’ingressos i despeses, registra en 

el compte d’ ingressos de l’exercici, la quantia de la contraprestació econòmica rebuda 

que cobreix la quantia de les despeses incorregudes, imputant l’excés en el compte 

comptable de balanç, Ajustaments per Periodificació, “ingressos anticipats”, mentre que 

el dèficit es registra directament com a despesa en el compte de pèrdues i guanys de 

l’exercici.  

 

El detall dels moviments i saldo del compte d’ingressos anticipats,  és el següent: 

Ingressos anticipats

Saldo a 31 de desembre de 2012 0,00

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2012 26.762,29

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2013  262.488,59

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2014 17.414,81

(‐) Ajust per déficit ingrès CatSalut 2015 ‐306.665,69

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2016 71.999,66

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2017 403.672,20

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2018 756.200,60

(‐) Ajust per déficit ingrès CatSalut 2019 ‐13.620,02

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2020 321.981,68

(‐) Ajust per déficit ingrès CatSalut 2021 27.535,08

Saldo a 31 de desembre de 2021 a favor SCS 1.567.769,20

 

 

NOTA 11. FONS PROPIS I RESERVES 
 
El imports i els moviments en els comptes de Fons Fundacional i reserves han estat els 

següents: 
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  Fons Exced./Dèficit Exced./Dèficit

En euros Fundacional pdt.aplicac. exercici TOTAL

Saldo a 31.12.17 23.185.944,93 3.868.348,25 5.196.851,53 32.251.144,71

Distrib. 2017 0,00 5.196.851,53 ‐5.196.851,53 0,00

Resultat exercici 18 0,00 0,00 6.392.417,96 6.392.417,96

Aplicació a resultats (IJC) 0,00 ‐3.035.439,74 0,00 ‐3.035.439,74

Aportaciones Presidente Sr.JC 125.076,02 0,00 0,00 125.076,02

Saldo a 31.12.18 23.311.020,95 6.029.760,04 6.392.417,96 35.733.198,95

Distrib. 2018 0,00 6.392.417,96 ‐6.392.417,96 0,00

Resultat exercici 19 0,00 0,00 5.016.109,95 5.016.109,95

Aplicació a resultats (IJC) 0,00 ‐6.653.876,72 0,00 ‐6.653.876,72

Aportaciones Presidente Sr.JC 135.286,35 0,00 0,00 135.286,35

Saldo a 31.12.19 23.446.307,30 5.768.301,28 5.016.109,95 34.230.718,53

Distrib. 2019 0,00 5.016.109,95 ‐5.016.109,95 0,00

Resultat exercici 20 0,00 0,00 7.355.754,12 7.355.754,12

Aplicació a resultats (IJC) 0,00 ‐5.859.362,51 0,00 ‐5.859.362,51

Aportaciones Presidente Sr.JC 71.175,41 0,00 0,00 71.175,41

Saldo a 31.12.20 23.517.482,71 4.925.048,72 7.355.754,12 35.798.285,55

Distrib. 2020 0,00 7.355.754,12 ‐7.355.754,12 0,00

Resultat exercici 21 0,00 0,00 6.624.236,27 6.624.236,27

Aplicació a resultats (IJC) 0,00 ‐9.196.392,37 0,00 ‐9.196.392,37

Aportaciones Presidente Sr.JC 140.656,12 0,00 0,00 140.656,12

Saldo a 31.12.21 23.658.138,83 3.084.410,47 6.624.236,27 33.366.785,57  

 

 

El Fons Fundacional de la Fundació ha quedat establert al tancament del exercici, en  la 

xifra de VINT-I-TRES MILLIONS, SIS-CENTS CINQUANTA VUIT MIL, CENT TRENTA 

VUIT EUROS AMB VUITANTA TRES CÈNTIMS D’EURO).  

 

En data 22 d’abril de 2015 el Patronat de la Fundació, va prendre l’acord del que es 

transcriu a continuació, i mitjançant el qual el Fons fundacional queda establert en la xifra 

de 22.593.524,15 €, i per el qual es recollia  la voluntat expressa del seu Fundador  i 

President, el  Sr. Josep Carreres de que totes les seves aportacions benèfiques a la 

Fundació. es destinessin a incrementar la dotació del Fons Fundacional, a fi de 

consolidar i fer efectiva la política fundacional d’enfortiment del seu Fons Fundacional 

durant la vida artística del seu fundador, la qual ha estat essencial per a la seva creació 

i desenvolupament: 

 

Acord  de Junta de Patronat. 22 d’abril de 2015 

La Fundació Internacional Josep Carreras s’ha pogut desenvolupar gràcies, 

fonamentalment, a l’esforç personal del seu fundador i President. Aquesta dedicació s’ha 

materialitzat en la realització de més de 200 concerts i activitats benèfiques que han 

servit per proporcionar solidesa financera a la Fundació i permetre la seva viabilitat a 

llarg termini. La voluntat consensuada del Patronat, explicitada amb tercers en tots els 

convenis que han instrumentat legalment aquests actes, és la de destinar els 

fons  recaptats al Fons  Fundacional, ampliant la dotació constitutiva, en aplicació del 
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que permet  la legislació vigent (article 331-5 de la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi 

Civil de Catalunya, modificada per la Llei 7/2012)  i de l’article 13.1 dels nostres Estatuts.  

 

La Fundació també ha complert sobradament amb el requeriment legal de destinar a les 

finalitats fundacionals el percentatge d’ ingressos que la legislació dicta. És més, l’Article 

333-2, apartat 2  de la Llei 4/2008 estableix clarament que els fons captats que es 

destinen a incrementar la dotació no entren en el càlcul del percentatge d’aplicació 

obligatòria.  

 

Per tant, en congruència amb la identitat de la Fundació i en senyal de reconeixement a 

la tasca ingent desenvolupada pel Sr. Josep Carreras, procedeix consolidar de manera 

formal i expressa la seva aportació materialitzant aquesta voluntat en un article dels 

Estatuts de forma que quedi oficialitzada i protocol·litzada amb caràcter permanent. 

 

De forma complementària, és aconsellable integrar en el Fons Fundacional dues 

addicions als fons de la Fundació realitzades amb expressa voluntat de permanència. 

La primera neix de la fusió amb la Fundació Farreras Valentí esdevinguda l’any 2009. 

Integrar el cabdal fusionat en el Fons Fundacional és també una manera de perpetuar 

l’agermanament realitzat i dona continuïtat a la magnífica feina que va portar a terme 

aquesta entitat, sent fidels a l’esperit de la fusió. En segon lloc, la fundació germana 

“Friends of  the José Carreras International Leukaemia Foundation”, en fase de 

progressiva liquidació, va voler fer beneficiària la nostra entitat amb els recursos captats 

als Estats Units, majoritàriament també fruit d’activitats benèfiques del Sr. Carreras en 

aquell país. 

 

Atenent a les consideracions prèvies, es proposa l’adopció el següent acord: 

 

Es modifica l’Article 9 dels Estatuts de la Fundació, “Patrimoni de la Fundació i activitats 

econòmiques”, afegint el següent paràgraf 

 

“El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot 

portar a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció 

del Fons Fundacional. Aquest patrimoni  queda reservat a preservar la continuïtat a llarg 

termini de la Fundació” 

 

L’Acord reproduït es va formalitzar en escriptura pública en data 12 de Maig de 2015 en 

el termes redactats en el paràgraf anterior. 
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Al tancament de l’exercici, la Fundació té pendent d’acordar i en el seu cas, formalitzar 

en escriptura pública les aportacions del President, Sr. Josep Carreras corresponents 

als anys 2015 al 2021  per un import total de 1.064.614,68 EUR. 

 

2015 141.741,12

2016 316.875,34

2017 133.804,32

2018 125.076,02

2019 135.286,35

2020 71.175,41

2021 140.656,12

TOTAL 1.064.614,68

Aportacions President Sr.Josep Carreras ( pendents formalitzar en escriptura pública)

 

 

 

11.1. Declaracions responsables 

En la reunió del  Patronat de la Fundació de data 10 de març de 2021, es va prendre 

declaració responsable la qual ha estat comunicada degudament al Protectorat, en 

relació al acord adoptat per el Patronat de la Fundació, per tal de de procedir a la venda 

dels següents immobles: 

 

2021 Import Venda

Immoble c/Segre,25    (Barcelona ) 160.000,00  

 

 
NOTA 12. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR 

 
El detall a 31 de desembre, és el següent: 
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Saldo final exercici 2017 373.226,97

Variació per valoració dels actius financers  2018 ‐149.746,69

Variació  per venda actius financers 2018 481,27

Saldo final exercici 2018 223.961,55

Variació per valoració dels actius financers  2019 89.497,80

Variació  per venda actius financers 2019 ‐54,54

Saldo final exercici 2019 313.404,81

Variació per valoració dels actius financers  2020 ‐232.841,28

Variació  per venda actius financers 2020 ‐3.678,32

Saldo final exercici 2020 76.885,21

Variació per valoració dels actius financers  2021 180.387,19

Variació  per venda actius financers 2021 0,00

Saldo final exercici 2021 257.272,40  
  

 
NOTA 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

La Fundació aplica el següent criteri per a la comptabilització i aplicació de les 

subvencions, donacions i llegats: 

 
a) Les subvencions, donacions, herències i llegats que es reben expressament 

destinades a projectes concrets, s’apliquen com a donatiu condicionat al projecte 

identificat a la voluntat del donant o del testamentari o legatari. 

b) Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionats consistents en 

actius líquids s’incorporen com a ingrés del període. 

c) Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionades  consistents 

en actius financers s’incorporen al patrimoni net en l’exercici que es reben i passaran a 

ser ingrés del període en el moment en que la Fundació els alieni.  

d) Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionats consistents en 

actius immobiliaris es comptabilitzen segons el destí que la Fundació estima més adient 

per al compliment del seus compromisos i finalitats fundacionals. Des de l’any 2009, amb 

caràcter general però no exclusiu, la Fundació assigna aquests actius a la categoria  

d’actius immobiliaris mantinguts per a la venda i passaran a ser ingrés del període en el 

moment en que la Fundació els alieni.  El fruit de la seva venda es destina al compliment 

dels compromisos adquirits en el precitat Conveni de 30 de Novembre de 2010 amb la 

Generalitat de Catalunya 

 
Els imports i moviments experimentats d’aquesta partida han estat els següents: 
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En euros

Subvencions, donacions i 

llegats Saldo a 31.12.20 Altes 2021
Traspassos interns 

2021

Traspassos a 

Resultats 2021 Saldo a 31.12.21

Programes Redmo 59.760,68 0,00 0,00 ‐1.331,28 58.429,40

Programes Pisos Acollida 215.919,00 0,00 0,00 ‐6.237,00 209.682,00

Centre de Recerca 555.582,79 378.345,29 0,00 ‐177.591,66 756.336,42

No Condicionats 3.099.708,31 535.416,38 0,00 0,00 3.635.124,69

Projecte " Cart`s" 1.003.298,48 0,00 0,00 ‐1.003.298,48 0,00

TOTAL 4.934.269,26 913.761,67 0,00 ‐1.188.458,42 4.659.572,51

 

 

En euros

Subvencions, donacions i 

llegats Saldo a 31.12.19 Altes 2020

Traspassos interns 

2020

Traspassos a 

Resultats 2020 Saldo a 31.12.20

Programes Redmo 61.091,99 0,00 0,00 ‐1.331,31 59.760,68

Programes Pisos Acollida 222.156,00 0,00 0,00 ‐6.237,00 215.919,00

Centre de Recerca 217.026,61 552.119,15 0,00 ‐213.562,97 555.582,79

No Condicionats 1.687.021,97 1.427.710,74 0,00 ‐15.024,40 3.099.708,31

Projecte " Cart`s" 1.003.298,48 0,00 0,00 0,00 1.003.298,48

TOTAL 3.190.595,05 1.979.829,89 0,00 ‐236.155,68 4.934.269,26

 

 

13.1. Subvencions, donacions i llegats a Programes “Redmo” 

Es comptabilitzen dins d’aquest apartat els llegats i donatius dels que la Fundació té 

previst obtenir rendiments futurs per a destintar-los al finançament de les activitats del  

REDMO, o bé per a finançar despeses i inversions específiques d’aquest.  

 

El traspàs a resultats, “subvencions traspassades a l’exercici” es realitza anualment, sota 

una base sistemàtica en funció de la dotació per amortització de les inversions. 

 

En particular en l’exercici 2021, s´ha dotat en concepte de dotació per amortització 

1.331,28 € (1.331,31 € a l’exercici anterior). 

 

13.2. Subvencions, donacions i llegats a Programes “Pisos Acollida 

Es registren en aquest apartat els immobles rebuts com a llegats i que la Fundació 

destina a l’acollida de familiars dels pacients sotmesos a tractaments mèdics de la 

malaltia de la leucèmia, amb insuficients recursos econòmics per fer front a les depeses 

d’allotjament. 
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El traspàs a resultats, es realitza amb caràcter anual en funció de la dotació per 

amortització dels immobles, amb una dotació anual de 6.237,00€. 

 

13.3.Subvencions, donacions i llegats a Projecte “Centre de Recerca” 

La Fundació inclou en aquest apartat els donatius i llegats destinats per voluntat del 

donant o per decisió de la Fundació en cas de no especificació del mateix per part del 

donant, al finançament del projecte de la Fundació Institut per a la Recerca contra la 

Leucèmia Josep Carreras en compliment del conveni de 30 de novembre de 2010. 

 

En particular, inclou els donatius destinats a la promoció, projecció i construcció de 

l’edifici on s’emplaçarà el centre de recerca al Campus Germans Tries i Pujol, i per 

l’adquisició del seu equipament, així com també per la remodelació dels espais 

necessaris per a l’emplaçament del Campus Clínic, situat a les instal·lacions de l’Hospital 

Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i 

l’adquisició del seu equipament. 

 

Durant l’exercici 2021, la Fundació ha registrat en aquest apartat  llegats d’immobles per 

un valor de 378.345,29 €. (552.119,15 €. a l’exercici anterior 2020), i ha destinat a donar 

suport al Centre de recerca la realització de la venda de immobles rebuts en concepte 

de llegat, per import de 177.591,66 €. ( A l’exercici anterior 2020 es va poder realitzar la 

venda d’actius per un import de 213.562, 97€). 

 

13.4. Subvencions, donacions i llegats a Programes “No condicionats” 

Es registren en aquest apartat la resta de Subvencions, donacions i llegats rebuts que 

no s’han destinat a cap dels programes esmentats, i que la Fundació incorpora al 

patrimoni net, a l’exercici que es reben. Es traspassaran a ingrés en el període en el que 

la Fundació els alieni. 

 

Durant l’exercici 2021 la Fundació ha dut a terme les següents operacions: 

 

(i) Altes d’actius financers de llegats rebuts per import de 494.601,38 €. ( A 

l’exercici 2020 1.046.710,74 €). 

(ii) Altes d’ d’immobles rebuts en concepte de llegats per un valor de 40.815 € ( 

381.0000€ a l’exercici 2020),  i que a la seva recepció estan llogats a tercers, 

En aquesta rúbrica s’inclouen amb caràcter general, els immobles que per les 

seves característiques espacials : subjectes a us de fruit , amb titularitat 
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compartida amb tercers, amb inquilins, i que per tant no es poden assignar a 

altres finalitats “Pisos d’acollida o al Centre de Recerca”. 

(iii) No s´han registrat sortides per vendes d’actius financers de llegats rebuts ( a 

l’exercici 2020 15.024,40€.) 

  

13.5. Subvencions, donacions i llegats a Programa “CART`S”  

En el mes d’Octubre de 2018, la Fundació va posar en marxa una campanya especial 

de captació de fons a fi de recol·lectar els recursos necessaris per a un projecte de 

recerca molt innovador en l’àmbit de la immunoteràpia. El projecte està liderat per els 

investigadors clínics del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau associats al Institut de 

Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras. La Campanya es va prolongar fins al primer 

trimestre del 2019. 

  

La Fundació ha detret dels ingressos de la campanya els costos directes de la mateixa i 

posa a disposició dels investigadors el resultat net que en el moment de confeccionar 

aquesta memòria assoleix la xifra de més de 1 milió d’euros que era l’objectiu desitjat. 

Al tancament de l’exercici 2021, la Fundació ha meritat la totalitat del compromís per el 

projecte, registrant al compte de pèrdues i guanys la totalitat del projecte 1.003.298,48€ 

contra el compte de passiu corresponent. Les quantitats es transferiran al Institut de 

Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras a mida que aquest les sol·liciti. 

 

 

NOTA 14. INGRESSOS I DESPESES 
 

14.1. INGRESSOS 

El detall a 31 de desembre dels ingressos en el compte de pèrdues i guanys és el 

següent: 

 

En €. 2021 2020

Prestació de serveis 18.774.739,46 15.208.600,43

Donacions 13.732.409,96 13.143.420,85

Altres Ingressos per serveis 76.634,42 23.622,22

Ingressos per arrendament 37.636,37 16.678,13

Ingressos de patrocinadors i col.laboracions 245.800,64 168.152,62

Subv, donacions i llegats traspassats a resultats 10.384.850,79 6.627.236,09

Variació de provissions clients dubtos cobrament 0,00 0,00

Financers 64.666,31 55.327,21

Diferencies de canvi 15.602,36 1.705,05

Altres resultats  5.075,00 8,62

TOTAL 43.337.415,31 35.244.751,22  
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Amb caràcter general la Fundació registra les donacions de caràcter monetari que es 

reben sense assignació a una finalitat específica en el compte de pèrdues i guanys. Es 

comptabilitzen com a ingressos directament imputats al patrimoni net aquelles 

subvencions, donacions i llegats de caràcter no reintegrable que la Fundació destina a 

finançar despeses específiques o adquisicions d’actius.  

 

Per altre banda, la Fundació ha vist com les seves activitats promocionals han permès 

consolidar una base social de 112.706 socis actius a 31 de Desembre de 2021 (105.123 

a 31 desembre de 2020)  i que registra una alta fidelitat (més de 84% a l’any, 78% als 

dos anys i fins 66% als nou anys). Aquesta massa social ha generat unes quantitats 

creixents d’ingressos per donatius que han contribuït de forma molt apreciable a la 

creació d’excedents d’explotació.  

 

 

14.1.1. Ingressos per Convenis de col·laboració i patrocini 

Es detallen a continuació  els convenis de col·laboració i patrocini subscrits per la 

Fundació: 

 

En euros 2021
Fundación ADEY 60.000,00
WorldCoo, S.L. 22.384,58
Wurth España, S.A. 18.000,00
Fundación ASISA 5.000,00
Fundación Canaria Satocan Junguel Sanjuan 6.000,00
Fundación Teaming 19.163,00
Dronas 2002, S.L.U. 8.000,00
Vitogas España, S.A. 4.000,00
Guarro Casas, S.A. 3.000,00
Auxadi contables & consultores, S.A. 3.000,00
Urbinium, S.L. 2.500,00
Idealista S.A.U. 1.600,00
Grupo Kern‐Pharma 8.000,00

Convenios de colaboracion 160.647,58

La Colección Gráfica, S.L. 7.258,32

Amgen, S.A. 20.000,00

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 30.000,00

Novartis Farmaceutica, S.A. 12.894,74

Celgene, S.L.U. 15.000,00

Convenios de patrocinio 85.153,06

Total convenios 245.800,64  
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En euros 2020
Wurth España, S.A. 18.000,00
ADEY 60.000,00
La Colección Gráfica, S.L. 7.152,62
Guarro Casas, S.A. 3.000,00

Convenios de colaboracion 88.152,62

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 30.000,00

Novartis Farmaceutica, S.A. 50.000,00

Convenios de patrocinio 80.000,00

Total convenios 168.152,62  

 

 

14.1.2. Distribució ingressos per activitats fundacionals 

Es detallen a continuació els ingressos per partides pressupostaries, corresponents a 

l’exercici 2021 i 2020: 

 

 

 

 

 

 

Als efectes de la presentació dels comptes de Ingressos i Despeses d’aquesta Nota, la 

Fundació manté el criteri de informar el resultat extraordinari positiu per la cancel·lació 

de les despeses aprovisionades per factures pendents de rebre en concepte de serveis 

INGRESSOS 2021

  REDMO PISOS ACOLLIDA BEQUES I AJUTS
PROGRAMA 

DOCENT
GENERAL TOTAL

ART. LLEI 

49/2002

Lloguers     37.636,37 37.636,37 Art. 6.2

Altres Ingressos 0,00 76.634,42 76.634,42 Art. 7.11

Donacions  2.304,00 6.237,00 10.793.902,76   13.314.816,99 24.117.260,75 Art. 6.1.a

Convenis  Col.laboracio/Patrocini 20.000,00   225.800,64 245.800,64 Art. 6.1.b

Recerca Donants Compatibles 18.774.739,46 18.774.739,46 Art. 7.2

Financers 64.666,31 64.666,31 Art. 6.2

Diferencies de canvi 15.602,36 15.602,36 Art. 6.2

Extraordinaris 0,00 5.075,00 5.075,00 Art. 7.11

TOTAL INGRESSOS 18.812.645,82 6.237,00 10.793.902,76 0,00 13.724.629,73 43.337.415,31

ACTIVITATS FUNDACIONALS

INGRESSOS 2020

  REDMO PISOS ACOLLIDA BEQUES I AJUTS
PROGRAMA 

DOCENT
GENERAL TOTAL

ART. LLEI 

49/2002

Altres Ingressos     0,00 0,00 Art. 6.2

Altres Ingressos 0,00 40.300,35 40.300,35 Art. 7.11

Donacions  46.742,30 6.237,00 6.725.925,48   12.991.752,16 19.770.656,94 Art. 6.1.a

Convenis Col.laboracio/Patrocini 0,00   168.152,62 168.152,62 Art. 6.1.b

Recerca Donants Compatibles 15.208.600,43 15.208.600,43 Art. 7.2

Financers 55.327,21 55.327,21 Art. 6.2

Diferencies de canvi 1.705,05 1.705,05 Art. 6.2

Extraordinaris 0,00 8,62 8,62 Art. 7.11

TOTAL INGRESSOS 15.257.047,78 6.237,00 6.725.925,48 0,00 13.255.540,96 35.244.751,22

ACTIVITATS FUNDACIONALS
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del REDMO (Nota 9.apartat 4.), a l’apartat de Despeses, minorant la  corresponen partida 

de la despesa de “Recerca de Donants Compatibles” 

 

14.2. DESPESES 

La Fundació comptabilitza les despeses en funció de la seva naturalesa. El total de 

despeses corresponent a l’any 2021 ha estat de 36.713179,04 EUR. (27.888.997,10 

EUR a l’exercici anterior). 

 

Les despeses es distribueixen en les diferents activitats fundacionals d’acord als 

següents criteris: 

 

 Despeses Directes de les activitats fundacionals: despeses generades i que són 

objecte de consum per una activitat fundacional, de forma específica i que per tant és 

cent per cent imputable a aquesta. El total de despesa directa a l’exercici 2021 ha estat 

de 30.086.951,79 EUR (23.191.049,96 EUR a l’exercici anterior) 

 

 Despeses No desagregables: despeses que són imputables a més d’una activitat 

fundacional i aquelles que corresponen a l’estructura general de la Fundació. 

La distribució d’aquestes despeses es realitza d’acord al volum de recursos que es 

destinen a cadascuna de les activitats fundacionals, considerant la naturalesa particular 

de les diferents partides de despesa. El total de despesa no desagregable a l’exercici 

2021 ha estat de 6.626.227,25 EUR (4.697.947,14 EUR a l’exercici anterior 2020),  dels 

quals 4.707.420,15 EUR. (3.090.694,92 EUR a l’exercici anterior 2020) han estat 

imputats a programes fundacionals. La resta per import de 1.918.807,10 EUR es 

consideren despeses d’estructura generals de la Fundació (1.607.252,22 EUR a 

l’exercici anterior).  

 

Així doncs, el total de despesa de les Activitats Fundacionals al tancament de l’exercici 

2021 és de 34.794.371,94 EUR. (26.281.744,88 EUR a l’exercici anterior 2020). 

 

A continuació es presenta detall, amb la imputació i destí de les depeses a les diferents 

activitats fundacionals, d’acord a la seva naturalesa comptable: 
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REDMO
PISOS 

ACOLLIDA
BEQUES I AJUTS

PROGRAMA 

DOCENT

TOTAL DESPESES 

PROGRAMES

Manteniment i conservació 51.726,75 7.177,88 28.121,97 0,00 0,00 35.299,85 87.026,60

Lloguers 49.879,13 1.868,04 0,00 0,00 0,00 1.868,04 51.747,17

Serveis Professionals Externs 215.518,60 0,00 0,00 111.845,29 2.606,88 114.452,17 329.970,77

Gabinet de Premsa i Comunicació 783.486,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.486,87

Assegurances 27.990,25 2.310,48 538,37 0,00 0,00 2.848,85 30.839,10

Serveis bancaris 178.389,95 30.960,20 0,00 0,00 0,00 30.960,20 209.350,15

Publicitat 58.238,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.238,54

Promoció Nous  Programes 3.813.659,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813.659,99

Subministraments 12.637,10 0,00 9.371,29 0,00 0,00 9.371,29 22.008,39

Despeses de Viatge 3.145,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,22

Despeses Diverses 95.733,25 104.280,90 18.501,63 0,00 0,00 122.782,53 218.515,78

Material Oficina 3.522,64 5.018,53 0,00 0,00 0,00 5.018,53 8.541,17

Tributs 6.215,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.215,40

Despeses de Personal 1.147.288,50 1.540.650,15 49.641,65 0,00 0,00 1.590.291,80 2.737.580,30

Beques  d' Investigació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centre Recerca 0,00 0,00 0,00 10.934.902,76 0,00 10.934.902,76 10.934.902,76

Altres ajuts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programes  Redmo 0,00 256.383,19 0,00 0,00 0,00 256.383,19 256.383,19

Recerca Donants Compatibles 0,00 16.633.408,83 0,00 0,00 0,00 16.633.408,83 16.633.408,83

Financers 1,04 198,26 0,00 34.566,34 0,00 34.764,60 34.765,64

Extrordinaris 125.095,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.095,64

Amortitzacions 53.698,38 166.400,71 17.813,44 0,00 0,00 184.214,15 237.912,53

Pèrdues  per deterioro i altres dotac. 0,00 130.385,00 0,00 0,00 0,00 130.385,00 130.385,00

Subtotal 6.626.227,25 18.879.042,17 123.988,35 11.081.314,39 2.606,88 30.086.951,79 36.713.179,04

Ttl Despeses No desagregables 6.626.227,25
   

Imputació despeses No desagregables a Activitats fundacionals ‐4.707.420,15 2.062.429,35 315.669,00 2.329.321,80 0,00 4.707.420,15  

TOTAL DESPESES 1.918.807,10 20.941.471,52 439.657,35 13.410.636,19 2.606,88 34.794.371,94 36.713.179,04

DESPESES 2021
Despeses No 

desagregables

Despeses directament imputables a Activitats Fundacionals

TOTAL DESPESES ACTIVITATS FUNDACIONALS

REDMO
PISOS 

ACOLLIDA

BEQUES I 

AJUTS

PROGRAMA 

DOCENT

TOTAL DESPESES 

PROGRAMES

Manteniment i conservació 53.445,62 6.174,52 21.316,09 0,00 0,00 27.490,61 80.936,23

Lloguers 27.562,33 2.081,72 0,00 0,00 0,00 2.081,72 29.644,05

Serveis Professionals Externs 196.898,98 1.379,40 0,00 122.210,00 0,00 123.589,40 320.488,38

Gabinet de Premsa  i Comunicació 663.566,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.566,28

Assegurances 25.956,92 2.195,27 472,20 0,00 0,00 2.667,47 28.624,39

Serveis bancaris 164.049,53 25.440,06 0,00 0,00 0,00 25.440,06 189.489,59

Publicitat 49.203,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.203,79

Promoció Nous  Programes 1.959.292,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.292,47

Subministraments 12.432,18 0,00 4.269,95 0,00 0,00 4.269,95 16.702,13

Despeses  de Viatge ‐622,73 4.752,61 0,00 0,00 0,00 4.752,61 4.129,88

Despeses  Diverses 98.050,17 99.066,01 10.080,65 0,00 0,00 109.146,66 207.196,83

Material Oficina 4.686,38 7.838,12 0,00 0,00 0,00 7.838,12 12.524,50

Tributs 4.131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131,48

Despeses  de Personal 1.089.243,88 1.347.539,84 48.082,34 0,00 0,00 1.395.622,18 2.484.866,06

Beques  d' Investigació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centre Recerca 0,00 0,00 0,00 7.198.174,68 0,00 7.198.174,68 7.198.174,68

Altres  ajuts 0,00 0,00 0,00 205.491,07 0,00 205.491,07 205.491,07

Programes Redmo 0,00 235.052,83 0,00 0,00 0,00 235.052,83 235.052,83

Recerca  Donants Compatibles 0,00 13.651.676,48 0,00 0,00 0,00 13.651.676,48 13.651.676,48

Financers 0,00 892,20 0,00 30.005,97 0,00 30.898,17 30.898,17

Extrordinaris 251.142,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.142,08

Amortitzacions 61.024,73 142.141,74 24.716,21 0,00 0,00 166.857,95 227.882,68

Pèrdues  per deterioro i altres dotac. 37.883,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.883,05

Subtotal 4.697.947,14 15.526.230,80 108.937,44 7.555.881,72 0,00 23.191.049,96 27.888.997,10

Ttl Despeses No desagregables 4.697.947,14
   

Imputació despeses No desagregables a Activitats fundacionals ‐3.090.694,92 1.503.467,07 212.068,19 1.375.159,66 0,00 3.090.694,92  

TOTAL DESPESES 1.607.252,22 17.029.697,87 321.005,63 8.931.041,38 0,00 26.281.744,88 27.888.997,10

DESPESES 2020
Despeses No 

desagregables

Despeses directament imputables a Activitats Fundacionals

TOTAL DESPESES ACTIVITATS FUNDACIONALS
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A efectes de control intern la Fundació ha desenvolupat un sistema d’informació què permet 

identificar amb detall les diferents partides de les Despeses No desagregables atenent a la 

seva funcionalitat enlloc de la seva naturalesa. Aquest procediment permet que els diferents 

responsables de cada àrea puguin gestionar i avaluar les iniciatives organitzatives i de captació 

de fons. D’aquesta manera l’equip pot prendre decisions mes ben informades sobre la 

contribució de cada un dels programes de treball en matèria de promoció i gestió.  

 

14.2.1. Activitats fundacionals. Aplicació de les despeses. 
 

A continuació es mostra la aplicació  de les despeses per partides pressupostaries: 

 
14.2.1.1.Registre de Donants (REDMO) 

 

En euros 2021 2020

Promoció de captació donants 42.767,79 49.791,25

Infraestructura per a laboratoris 30.000,00 60.000,00

Infraestructura de recerques 183.615,40 125.261,58

Tipificacions DR 350.318,04 314.416,96

Despes. extracc. medul.la òssia / Transp.Cordó 3.323.848,34 3.057.338,14

D´altres despeses 428.219,38 354.243,28

Subtotal Programes 4.358.768,95 3.961.051,21

Recerques de donants compatibles 12.562.181,53 9.952.010,36

Estructura directa 1.958.091,69 1.613.169,23

Estructura No desagregable  2.062.429,35 1.503.467,07

TOTAL 20.941.471,52 17.029.697,87  

 

El registre de donants de Medul·la Òssia (REDMO), té per objectiu d'aconseguir que tots 

els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que requereixen un 

trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i manquen d'un donant familiar 

compatible, puguin accedir al mateix mitjançant una donació de medul·la òssia procedent 

d'un donant voluntari no emparentat.  

 

En base a l’Acord Marc subscrit  amb el Ministeri de Sanitat el 13 de juny de 1994,  el 

REDMO va ser reconegut per les autoritats sanitàries com a Registre Oficial del 

Sistema Nacional de Salut per a la promoció i recerca de donants voluntaris de moll 

d’os, sang perifèrica i sang de cordó umbilical així com per a els desenvolupament dels 

trasplantament de progenitors hematopoètics de donants no emparentats. 

 

En termes quantitatius, aquestes son algunes dades corresponents a l’activitat durant 

l’exercici 2021 i 2020: 
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  2021 2020

Total Donants disponibles al 31/12 452.252 431.703

Unitats de sang de cordó umbilical disponibles al 31/12 64.109 64.638

Peticions d'ampliació de tipatge durant l'any 1.348 1.556

Peticions de mostra confirmatòria durant l'any 1.519 1.297

Inicis de recerca de donats comptabibles durant l'any 1.053 1.034

Donants localitzats compatibles durant l'any 1.696 1.460

Transplantaments de donant de moll d'os/sang periférica durant l'any 583 436

Transplantaments de donants de cordço umbilical durant l'any 17 23  

  

 

Son beneficiaris de l’activitat de REDMO tots els pacients per els quals els Sistema 

Sanitari sol·licita a la Fundació l’inici d’una recerca de donant compatible no emparentat. 

 

 

14.2.1.2. Institut de Recerca Josep Carreras 

D’acord al que s´ha posat de manifest a la Nota 1. de la present memòria, en virtut del 

Conveni de Col·laboració signat en data 30 de novembre de 2010, amb la Generalitat de 

Catalunya, el qual va donar lloc a la creació de la “FUNDACIO PUBLICA INSTITUT DE 

RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS”, la Fundació es va 

comprometre  a més de la seva aportació fundacional, a aportar les quantitats adequades 

per a la promoció, projecció i construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre de recerca 

al Campus Germans Tries i Pujol, i per l’adquisició del seu equipament, així com també 

per a la remodelació dels espais necessaris per a l’emplaçament del Campus Clínic, 

situat a les instal·lacions de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina 

de la Universitat de Barcelona, i l’adquisició del seu equipament, fins un límit en el seu 

conjunt de CATORZE MILIONS D’EUROS. Es va acordar fer efectiva aquesta aportació 

de manera successiva d’acord amb les necessitats financeres de l’Institut, i tindrà la 

naturalesa de dotació. 

 

En els darrers any i com a conseqüència de l’evolució favorable dels excedents de la 

Fundació, el seu Patronat ha decidit superar la quantitat de CATORZE MILIONS D 

‘EUROS inicialment acordada de manera que al tancament del exercici 2021, els imports 

compromesos en matèria d’inversió per la construcció i equipament superen els  VINT-I 

SIS MILIONS D’EUROS.  D’aquests la Fundació ha transferit al Institut  VINT-I-QUATRE 

MILIONS D’EUROS; la resta per import de UN MILIÓ VUIT- CENTS MIL EUROS,  es 

transferiran a mesura que s’executen les inversions. 
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Addicionalment, una vegada posats en funcionament els Campus Clínic i Germans Trias 

i Pujol, el suport al Institut s´ha ampliat als aspectes de funcionament operatiu i 

desenvolupament de la recerca. Contràriament a les previsions inicials de 2010, la 

Fundació s´ha vist forçada a finançar despeses estructurals no cobertes per altres fons, 

i que han crescut de forma especialment accelerada en els darrers dos exercicis. 

Per contra, donant compliment a la seva missió fundacional el Patronat de la Fundació 

ha pogut assignar recursos a la captació de talent científic. Es d ‘esperar que en el futur 

la gestió del Institut faciliti la reducció de la dependència de la Fundació per el que fa a 

fons estructurals de manera que tot l’ajut que presten els socis de la Fundació es pugui 

destinar a inversió i recerca. 

 

En aquests dos darrers capítols, al tancament del exercici 2021 la Fundació ha 

compromès més d’altres VINT I TRES MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS. 

 

Es detallen a continuació les aportacions que la Fundació ha anat registrant en el compte 

de pèrdues i guanys,  en relació al compliment del compromís adquirit mitjançant conveni 

de 30 de Novembre de 2010: 

 

Centre de Recerca Comú H.Clínic ICO UB
Pendent 

assignar
Total Aportat

Aport. 2010 58.552,00 42.193,88 100.745,88

Aport. 2011 354.235,00 354.235,00

Aport. 2012 64.895,39 139.220,00 680.829,10 3.921,84 888.866,33

Aport. 2013 395.883,17 181.950,97 186.816,14 764.650,28

Aport. 2014 3.022.614,17 132.053,84 113.539,33 3.268.207,34

Aport. 2015 387.454,75 3.542.556,70 4.449,42 3.934.460,87

Aport. 2016 3.798.351,70 60.075,60 3.858.427,30

Aport. 2017 2.463.714,64 0,00 2.463.714,64

Aport. 2018 2.083.847,74 2.083.847,74

Aport. 2019 2.925.810,23 2.925.810,23

Aport. 2020 3.467.489,99 3.467.489,99

Aport. 2021 1.998.075,16 1.998.075,16

  123.447,39 3.945.172,09 21.671.108,95 364.880,49 3.921,84 26.108.530,76  
 

A títol informatiu cal precisar que les quantitats indicades en el quadre anterior responen 

a diferents tipus de transaccions: 

 

a) Transferències dineràries realitzades des de la Fundació a l’Institut. Aquestes es 

realitzen prèvia sol·licitud de certificació d’existència de crèdit que l’Institut eleva a la 

Fundació, previ inici al procés d’adquisició i licitació,  indicant el propòsit i destí final 

dels recursos sol·licitats. Una vegada l’Institut ha completat el procés d’adquisició, 
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sol·licita a la Fundació la transferència efectiva dels fons i la Fundació ordena el 

corresponent ingrés a favor d’un compte corrent de l’Institut. En algun cas, la 

transferència s’ha realitzat amb anterioritat a la finalització del procés d’adjudicació 

generant-se alguna petita diferència entre l’import transferit a l’Institut i el que aquest 

liquida al proveïdor. En aquests supòsits, Fundació i Institut identifiquen la quantitat 

sobrant i aquesta s’aplica a una adquisició posterior. En el quadre anterior consta 

com a “Pendent d’assignar” per import de 3.921,84 €.  

Durant l’exercici 2021 la Fundació ha fet transferències a l’Institut per import de 

99.063,62 €, que corresponen al Campus ICO-Germans Trias i Pujol (3.177.679,92 

€ al Campus ICO-Germans Trias i Pujol a l’exercici 2020). 

 

b) Transferències dineràries realitzades des de la Fundació directament al proveïdor o 

un altre tercer. En algunes ocasions, per raons d’acords institucionals, agilitat 

administrativa o urgència, la Fundació realitza directament el pagament al proveïdor 

del servei o bé subministrat.  

 

a. En virtut del Conveni signat amb la Universitat de Barcelona de data onze 

d’abril de 2013, per al desenvolupament del Campus Clínic – UB de l’Institut, 

la Fundació va liquidar directament als proveïdors de serveis professionals i 

de l’obra i instal·lacions així com als subministradors de mobiliari la quantitat 

de 40.113,83 € a l’exercici 2014, durant els exercicis posteriors fins a la data 

de tancament del exercici 2021, no ha efectuat cap desembors. 

b. També en virtut d’idèntic Conveni, la Fundació va transferir a la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona la quantitat de 60.075,60 € a 

l’exercici 2016, per al desenvolupament i millora de serveis propis de la UB 

però que són fonamentals per al treball de l’equip de recerca de l’Institut 

establert en la Planta 4 Secció 2ª, segons es verifica a la cessió d’us 

formalitzada a l’esmentat conveni. Tot i que aquesta aportació no significa 

un augment patrimonial de l’Institut, la Fundació entén que constitueix una 

partida més a fi de complir el compromís del Conveni de Novembre de 2010, 

tenint en compte que la xifra prevista total d’aportacions a la Facultat de 

Medicina – UB, segons el Conveni d’abril de 2013, és de 300.000 €. 

c. Pagaments a  tercers directament pel desenvolupament del Campus ICO-

GTiP per import de 84.747,54 € (289.810,07 € a l’exercici 2020). 

d. Finalment, al tancament del exercici 2021, la Fundació ha registrat en els 

seus comptes la totalitat dels compromisos aprovats per el Patronat fins al 

31 de desembre de 2021. Aquests compromisos encarà no han estat 



FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 

MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS 
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 
 

 

57 

 

executats, pel desenvolupament del Campus ICO-GTiP, per import de 

1.814.164 €. Import que figura registrat a la partida de despesa corresponent 

per aportacions al compliment compromís del conveni de 30 de novembre 

de 2010, amb contrapartida a comptes del passiu corrent.  

 

La suma dels  imports dels apartats anteriors del a) al d) dona com a resultat els 

1.998.075,16 € (3.467.489,99 € a l’exercici 2020) que apareixen en el quadre superior. 

 

14.2.1.3 Aplicació Excedents al Centre Recerca 

El tractament comptable dels excedents generats ens els darrers anys ha estat el de 

comptabilitzar-los i acumular-los com a “excedents pendents d’aplicació”, dins de Fons 

Propis. Posteriorment s’apliquen a ingressos a mesura que la Fundació executa el seu 

compromís de finançament de la construcció i equipament de l’ Institut de Recerca contra 

la Leucèmia Josep Carreras correlacionant-los amb la despesa meritada per a aquest 

propòsit en cada exercici. 

 

La Fundació entén que aquesta política comptable reflexa millor la imatge fidel del seu 

Patrimoni Net en base als següents raonaments: 

 

a) La Fundació va decidir emprendre aquest projecte l’any 2009 amb la voluntat 

decidida de fer una aportació significativa al progrés de la ciència en l’àmbit que 

forma part de la seva missió, la lluita contra la leucèmia. Prèviament, la Fundació ja 

havia desenvolupat i segueix gestionant altres programes molt importants, com el 

Registre de Donants de Medul·la Òssia o, en el mateix camp de recerca, el programa 

de beques i ajuts nacionals i internacionals 

b) Aquesta decisió es va prendre en base a un projecte científic elaborat per dos dels 

seus Patrons i en base a la capacitat financera disponible en el moment d’adoptar el 

compromís.  

c) A finals de l’any 2010, la Fundació comptava amb un Fons Fundacional de 

17.000.000 €, reserves superiors al  6.400.000 € i un préstec de l’ Instituto de Salud 

Carlos III per import de 6.000.000 € a retornar sense interessos a partir de l’any 2017 

durant 15 anys. A més, a partir de l’any 2008, la Fundació va poder comptar amb un 

ingrés addicional net de més de 800.000 € anuals gràcies a que des de l’1 de gener 

d’aquell any, va poder facturar els serveis que presta al Sistema Nacional de Salut, 

a igualtat de despesa. Aquest nou ingrés ha significat una aportació molt notable a 

l’explotació econòmica dels exercicis següents. 
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d) L’adquisició de l’esmentat préstec i la decisió de comprometre 14.000.000 € al 

conveni de 10 de novembre de 2010 van ser adoptades sobre la base de les reserves 

existents i de la capacitat de generar ingressos futurs per arribar a generar els prop 

de 8.000.000 € addicionals necessaris. Aquesta capacitat de generació es basava 

en la disponibilitat del Sr. President de seguir oferint actuacions benèfiques i en la 

positiva i creixent rendibilitat que la Fundació obtenia i obté de la captació de fons 

via la captació de socis. 

e) D’altra banda, el plantejament des del punt de vista de tresoreria es basava en la 

disponibilitat certa de fons abans d’iniciar la construcció i equipament dels Campus 

que integren l’IJC  per import de pràcticament la totalitat de l’import a satisfer, sumant 

actius líquids preexistents i liquiditat conferida pel préstec.  

f) En síntesi, les reflexions prèvies venen a il·lustrar el fet que la Fundació es va 

“llençar” a una aventura il·lusionant comptant amb tota la liquiditat necessària.  Part 

d’aquesta liquiditat ja era auto generada. Per la part prestada, la Fundació comptava 

amb 18 anys per generar-la amb la perspectiva gens agosarada de mantenir la 

fidelitat de la seva massa social, com efectivament està succeint. 

g) Contràriament al que és freqüent en l’esfera civil i institucional, el projecte no es va 

basar mai en l’expectativa de rendiments futurs per a finançar la totalitat de la 

inversió a realitzar. 

h) Els exercicis posteriors i l’evolució molt positiva i creixent de la fidelitat de la massa 

social han permès que la Fundació es decidís a l’any 2015, per una banda, a destinar 

al Fons Fundacional les reserves majoritàriament procedents de l’activitat del Sr. 

President que estaven pendents d’aplicació a l’any 2009. Per altre, la Fundació ha 

rebut herències i llegats i està generant excedents que han permès assolir ja,  en el 

tancament de l’any 2015, el finançament de la xifra compromesa. Com s’indica 

anteriorment a l’apartat Fons Fundacional de la present Nota ha estat fins i tot 

possible augmentar els recursos destinats a completar el projecte.  

i) En congruència amb aquesta favorable evolució econòmic-financera, podem afirmar 

que la Fundació està executant un projecte per el que compta amb els fons 

necessaris i no precisa especular amb possibles recursos futurs, sempre incerts. 

j) La plasmació comptable d’aquesta dinàmica pretén reflectir aquests resultats 

positius i la prudència amb que s’ha actuat. Es desitja deixar constància en els estats 

comptables que la despesa s’afronta amb recursos existents. Per aquest motiu, té 

ple sentit correlacionar la despesa que es va meritant i liquidant en l’execució del 

projecte amb els recursos disponibles per a tal fi. D’aquesta manera, el Patrimoni 

Net de la Fundació no pateix alteracions que donarien a entendre una gestió 
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econòmica negativa i una estratègia financera arriscada, quan la realitat ha estat 

exactament la oposada. 

k) Efectivament, l’alternativa de registrar la despesa que es merita anualment per a la 

construcció i equipament de l’IJC sense efectuar el càrrec equivalent a les reserves 

generades per a tal propòsit, desequilibraria l’impacte del projecte en el compte de 

Pèrdues i Guanys. Aquest abordatge comportaria un resultat d’explotació negatiu 

que es compensaria amb càrrec a reserves amb posterioritat al tancament del 

compte de Pèrdues i Guanys. Aquesta fórmula transmetria a tercers la percepció 

que l’explotació de la Fundació deteriora el seu Patrimoni Net. Per contra, la política 

d’ exquisida prudència financera mantinguda per la Fundació ha estat absolutament 

la contrària. És a dir, la Fundació s’ha dotat econòmicament de recursos amb 

anterioritat a efectuar una despesa tant important. 

l) El retorn del préstec del Instituto Carlos III és una operació que afecta exclusivament 

a la liquiditat de la Fundació, però en cap cas altera el seu Patrimoni Net, més enllà 

de l’impacte dels interessos  de l’ 1,22%  que, de forma sobrevinguda a l’ inicialment 

acordat,  imposa el prestador. La Fundació està en condicions de retornar la totalitat 

del préstec en aquesta mateixa data però, òbviament, li resulta molt més còmode 

fer-ho a terminis, sense haver de reduir de forma apreciable la seva liquiditat actual. 

m) En la mesura en que la Comptabilitat Financera s’elabora per a la informació de 

tercers, la Fundació entén que la imatge fidel de la seva realitat econòmic-financera-

patrimonial s’assoleix procedint de la manera en que s’ha escollit. Aquesta opció 

manté el Patrimoni Net, deixa intacte el Fons Fundacional i permet la comparabilitat 

interanual entre estats financers 

n) De no ser obligat el necessari tancament comptable dels exercicis, el projecte sencer 

tindria, de nou, un impacte zero en el Patrimoni Net dels exercicis en que es 

materialitza ja que, com queda acreditat, la seva execució es realitza amb recursos 

generats, i no amb recursos futurs a aconseguir més enllà de la seva finalització. 

Aquests haurien de ser prou grans com per compensar pèrdues eventualment 

registrades en els Fons Propis. 

o) En el tancament del exercici 2021, la Fundació ha decidit incorporar en el compte de 

pèrdues i guanys la totalitat de les anualitats compromeses i aprovades per el 

Patronat en matèria de compliment compromís no executat i anualitats futures de 

suport a la recerca. En conseqüència el saldo del compte de Reserves es veu 

disminuït per l’efecte del càrrec dels imports anteriors contra comptes de Passiu.  

D’aquesta manera la xifra de reserves no queda subjecta a interpretacions errònies. 

(Veure notes 2 i 4). 
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La Fundació, d’acord a la seva voluntat de destinar els excedents d’exercicis anteriors al 

projecte esmentat de la FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT INTERNACIONAL JOSEP 

CARRERAS DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA (INSTITUT CARRERAS), ha 

vingut aplicat al finançament del Centre de Recerca els següents imports : 

 

Aplicació exercici 2011 204.780,88

Aplicació exercici 2012 402.818,19

Aplicació  exercici 2013 216.485,33

Aplicació  exercici 2014 2.651.589,23

Aplicació  exercici 2015 3.345.241,61

Aplicació  exercici 2016 3.407.518,30

Aplicació  exercici 2017 2.307.714,64

Aplicació  exercici 2018 2.035.439,74

Aplicació  exercici 2019 1.760.518,21

Aplicació  exercici 2020 3.253.927,02

Aplicació  exercici 2021 1.820.483,50

Total romanent aplicat al INSTITUT CARRERAS 21.406.516,65

Aplicació dels "Excedents pendents d'aplicació al finançament"  del  INSTITUT 

CARRERAS. Compliment compromís 30 de Novembre de 2010.

 

    

Finançament Centre Recerca‐Compliment Compromís 30 Nov 2010

Excedents pendents d'aplicació  21.406.516,65

Aplicació Donatius Condicionats 1.088.141,20

Aplicació Herències i Llegats 3.613.872,91

  26.108.530,76  

 

 

14.2.1.5 Pisos d’acollida 

 

En euros 2021 2020

Despeses de personal 49.641,65 46.464,38

Altres despeses 56.533,26 35.979,14

Amortizatcions 17.813,44 24.716,21

Estructura No desagregable 315.669,00 324.065,09

TOTAL 439.657,35 431.224,82  

 

Aquesta activitat consisteix en la cessió gratuïta d’habitatges per a pacients en 

tractament de transplantament de moll de os i les seves famílies que ho precisin. Els 

pacients que s´han de sotmetre a un trasplantament de medul.la òssia o sang de cordó 

umbilical, roman llargues temporades a l´hospital, en molt casos lluny de la seva llar. En 

aquests casos es molt important que puguin comptar amb l’ajuda i companyia dels 

familiars. 
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La Fundació disposa de 6 pisos d’acollida (Nota 21). En particular, al llarg del exercici 

2021 els pisos d’acollida han tingut una bona ocupació de mitjana, amb línia amb any 

anteriors del 68,7% (66,7% l’exercici anterior). Un total de 26 famílies han estat 1.506 

dies en els nostres pisos (1.476 dies en l’exercici anterior). 

A aquestes famílies, cal afegir a 27 famílies més que durant l’exercici 2021, han estat  

allotjades a l´habitació d´hotel amb el que la Fundació manté acord de col·laboració 

 

Per tant com a mínim 53 pacients han estat beneficiaris a més amés de la resta de 

familiars acollits amb ells. 

 

14.2.1.6.Activitat Docent Farreras Valentí 

 

En euros 2021 2020

Honoraris docents 2.001,88 0,00

Altres despeses 605,00 0,00

Amortizatcions 0,00 0,00

Estructura No desagregable ( nota 21 ) 0,00 0,00

TOTAL 2.606,88 0,00  
 

L’activitat docent Farreras Valentí va néixer amb la idea de promoure i recolzar la 

docència en el camp de l’hematologia, i com a conseqüència de la fusió entre la Fundació 

i la Fundació de l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí formalitzada en escriptura 

pública el 8 de setembre de 2009, aprovada e inscrita per el Protectorat en data 30 de 

setembre de 2009.  

 

 

NOTA 15. REMUNERACIONS I SALDOS AMB ELS MEMBRES DEL PATRONAT 

EXECUTIU 

Segons els Estatuts de la Fundació, el càrrec de Patró no està remunerat. A 31 de 

desembre de 2021, no hi ha saldos deutors ni creditors amb els membres del Patronat 

Executiu. 

 

No existeix a la Fundació personal d’alta direcció diferent dels integrants del Patronat, 

els seus càrrecs i apoderats. L’únic òrgan que té autoritat, autonomia i plena 

responsabilitat per a planificar, dirigir i controlar les activitats de la mateixa, així com per 

a prendre totes les decisions que afecten a la seva política econòmica i estratègica és el 

Patronat de la Fundació. 
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En particular durant l’exercici 2021, la Fundació ha satisfet a membres del Patronat en 

concepte de remuneracions per serveis prestats diferents als propis de llurs funcions un 

import total de 91.000 EUR. (122.210 EUR. a l’exercici 2020). Aquesta activitat i 

remuneració està emparada per la corresponent Declaració Responsable del Patronat 

de la Fundació de data 21 de desembre de 2012. 

 

NOTA 16. CÀRREGUES SOCIALS 

L’import registrat en aquest apartat és de 453.397,39 € ( 448.647,11 € a l’exercici 2020), 

correspon al cost de la seguretat social del personal assalariat de la Fundació, important 

444.497,70 EUR. (440.521,61 EUR. l’exercici 2020) més el cost per despeses de 

formació i altres al personal per import de 8.899,69 EUR. (8.125,50 EUR. l’exercici 2020). 

 

Número mig de treballadors 

Es detalla a continuació, en persones/anys, la mitjana de treballadors per categories: 

 

Categoria

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gerents 1 1 0 0 1 1

Coordinadors Departm. 2 2 4 4 6 6

Personal Administratiu 3 2 28 25 31 27

Subtotal 6 5 32 29 38 34

Homes Dones Total

 

 

 

NOTA 17. SITUACIÓ FISCAL 

El detall de la determinació de l’Impost sobre Societats és el següent: 

 

  IMPT.STATS.2021 IMPT.STATS.2020
En  euros SUBJECTE EXEMPT SUBJECTE EXEMPT

RENDES GENERADES 0,00 43.337.415,31 0,00 35.244.751,22

DESPESES 0,00 ‐30.086.951,79 0,00 ‐23.191.049,96

IMPUTACIÓ DESPESES GRALS. 0,00 ‐6.626.227,25 0,00 ‐4.697.947,14

TOTAL 0,00 6.624.236,27 0,00 7.355.754,12  

 

Auments Disminucions Efecte net Auments Disminucions Efecte net
Saldo de ingressos i despeses del 

exercici     6.624.236,27     7.355.754,12

Impost sobre Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dif. Permanents 36.713.179,04 43.337.415,31 ‐6.624.236,27 27.888.997,10 35.244.751,22 ‐7.355.754,12

0,00     0,00

Exercici 2021 Exercici 2020

Conciliació del import net d'ingressos i despeses del exercici amb la b. Imposable del impost sobre beneficis

BASE IMPOSABLE  (Resultat fiscal)  
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En virtut de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats Sense 

ànim de Lucre i d’Incentius Fiscals al Mecenatge, el tipus impositiu aplicable a la base 

imposable de l’Impost sobre Societats de la Fundació per a l’exercici 2021 i 2020 és el 

10%. 

 

La totalitat de les rendes obtingudes a l’exercici 2021 i 2020 estan exemptes, d’ acord 

amb el que disposa l’ article 6 , apartats 1.a) i c), 2.,4. i 5. i l’ article 7 apartat 2, de la Llei 

49/2002. 

 

17.1. Càlcul de destinació del percentatge legalment establert a les finalitats 

fundacionals 

La Fundació ha vingut donant compliment al requisit previst a la legislació de destinar a 

la realització dels fins d’interès general, al menys el 70 per cent del resultat de les 

explotacions econòmiques i dels ingressos obtinguts minorats per l’import de les 

despeses realitzades per a la seva obtenció. Les despeses estan integrades per la part 

proporcional, en quan, aquestes contribueixen a l’obtenció dels ingressos, exclouen les 

despeses realitzades pel compliment dels fins estatutaris. 

 

Es presenta a continuació el càlcul pel qual es determina el destí de les finalitats 

estatutàries al percentatge legalment establert: 

 

 

 

Es presenta a continuació el càlcul de destinació del percentatge legalment establert a 

les finalitats fundacionals,  un cop neutralitzada l’aplicació de les reserves a la partida 

dels ingressos nets 

 

 

DESTI DE LES RENDES. COMPLIMENT APLICACIÓN DEL 70% A FINS FUNDACIONALS

2021 2020 2019 2018 2017

Ingressos  per activi tats 32.829.584,48 28.543.796,12 30.576.411,70 29.136.803,99 28.999.717,23

Subv., donac., l legats  i  altres  aportac. traspassats  al  

resul tat 10.384.850,79 6.627.236,09 7.888.234,09 3.648.568,14 2.943.807,54

Ingressos  per venda  immobi l i tzat 0,00 0,00 51.795,37 0,00 0,00

Altres  ingressos 42.711,37 30.232,09 0,00 59.341,56 10.832,61

Ingressos  financers 80.268,67 43.486,92 57.324,66 70.281,63 101.906,89

TOTAL INGRESSOS 43.337.415,31 35.244.751,22 38.573.765,82 32.914.995,32 32.056.264,27

DESPESES ESTRUCTURA 1.918.807,10 1.607.252,22 1.858.322,05 1.434.005,44 1.556.265,12

INGRESSOS NETS 41.418.608,21 33.637.499,00 36.715.443,77 31.480.989,88 30.499.999,15

Programes  i  beques  per investigació 13.410.636,19 8.931.041,38 12.290.835,79 6.426.834,99 5.436.287,14

Regis tre  de  Donants  (REDMO) 20.941.471,52 17.029.697,87 18.955.897,48 18.296.692,57 19.453.863,99

Pisos  Acol l ida 439.657,35 321.005,63 439.106,57 365.044,36 397.396,51

Programa  Docent Farreres  Valentí 2.606,88 0,00 13.493,98 0,00 15.599,98

APLICACIÓ ACTIVITATS FUNDACIONALS 34.794.371,94 26.281.744,88 31.699.333,82 25.088.571,92 25.303.147,62

DESTINAT EN L'EXERCICI 84,0% 78,1% 86,3% 79,7% 83,0%
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Estan oberts a inspecció fiscal tots els impostos als que la Fundació està subjecta pels 

exercicis no prescrits. D’ acord amb la legislació vigent, les declaracions d’ impostos no 

es poden considerar definitives fins la seva inspecció per les autoritats fiscals o fins que 

hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys, des de la data de finalització 

del termini legal per a la seva presentació.  

 

La Fundació preveu que la possibilitat de que en futures inspeccions es materialitzin en 

passius fiscals és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que de les esmentades 

actuacions es poguessin derivar no afectaria significativament al conjunt dels comptes 

anuals. 

 

NOTA 18. ALTRES RESULTATS 

L’import registrat en aquest apartat correspon majoritàriament a ingressos  extraordinaris 

de caràcter no recurrent per import de -70.400,44 EUR. (-112.490,40 EUR a l’exercici 

2020). 

 

En particular s´ha inclòs: 

a)  Per import de 54.695,20 EUR.( 138.643,06 EUR a l’exercici anterior) la cancel·lació 

del saldo corresponent a exercicis anteriors, de la partida de Proveïdors, albarans 

pendents de rebre factura, d’acord al que s´ha comentat a la Nota 9 anterior. 

b) Per import de – 109.511,97€ despesa extraordinàries per la recuperació dels arxius 

afectats per l’atac del virus extern als equips informàtics de la Fundació. 

c)  Per import de -15.583,67, en concepte d’altres ajustos. 

 

 
NOTA 19. OPERACIONS VINCULADES 

A continuació es detallen les operacions amb parts vinculades: 

DESTI DE LES RENDES. COMPLIMENT APLICACIÓN DEL 70% A FINS FUNDACIONALS.

2021 2020 2019 2018 2017

TOTAL INGRESSOS  43.337.415,31 35.244.751,22 38.573.765,82 32.914.995,32 32.056.264,27

DESPESES ESTRUCTURA 1.918.807,10 1.607.252,22 1.858.322,05 1.434.005,44 1.556.265,12

INGRESSOS NETS 41.418.608,21 33.637.499,00 36.715.443,77 31.480.989,88 30.499.999,15

 Aplicacions reservas al Centre de Recerca i Projectes Recerc 9.196.392,37 5.859.362,51 6.653.876,72 3.035.439,74 2.307.714,64

INGRESSOS NETS amb eliminació temporal ingressos 32.222.215,84 27.778.136,49 30.061.567,05 28.445.550,14 28.192.284,51

APLICACIÓ ACTIVITATS FUNDACIONALS 34.794.371,94 26.281.744,88 31.699.333,82 25.088.571,92 25.303.147,62

DESTINAT EN L'EXERCICI 108,0% 94,6% 105,4% 88,2% 89,8%
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Naturalessa de l'operació 2021 2020

Aportacions IJC ‐ Edifcació i Equipament‐ ‐1.998.075,16 ‐3.467.489,99

Aportacions IJC ‐ Despeses funcionament‐ ‐750.000,00 ‐870.000,00

Aportacions IJC ‐ Despeses  estructura "Push Internacional"‐
‐373.193,00  ‐

Aportacions IJC ‐ Compromís projectes investigació‐ ‐6.252.715,87 ‐2.235.435,49

Aportacions IJC ‐ Projecte Covid 19‐ 0,00 ‐600.000,00

Aportacions IJC ‐9.373.984,03 ‐7.172.925,48

Financers ( Leukos Biotech) 4.568,45 5.036,30

Fundació Institut Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

 

 

 

La composició i el saldo a 31 de desembre amb parts vinculades, és el que es mostra a 

continuació: 

  Saldos a 31/12/2021 Saldos a 31/12/2020

Actiu No Corrent

Inversions en entitats del grup i associades

Instruments de Patrimoni (Leukos Biotech) 99.750,00 99.750,00

99.750,00 99.750,00

Actiu Corrent

Deutors, entitats del grup,, asssociades i altres parts vinculades

Leukos biotech, S.L. 0 0

Fundacio " DEUTSCHE JOSE CARRERAS LEUKÄMIE 

SITIFTING, E.V."
48.282,43 104.240,75

Inversions en entitats del grup i associades

214.568,45 215.036,30

262.850,88 319.277,05

Passiu Corrent    

Deutes a cur termini

   

 
Fundacio " DEUTSCHE JOSE CARRERAS LEUKÄMIE 

SITIFTING, E.V."
0,00 0,00

Fundacio Publica Institut contra la Leucèmia Josep 

Carreras
14.408.800,22 3.771.338,87

14.408.800,22 3.771.338,87

Altres deutes amb entitats del grup i associades

Crèdits  (Leukos Biotech). (Principal + Interessos)

 
 

 
 
 

NOTA 20. APLICACIÓ D´ ELEMENTS PATRIMONIALS DE LA FUNDACIÓ 

El detall dels immobles que figuren a l’actiu de la Fundació a 31 de desembre de 2021 i 

2020, és el següent: 
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En euros Data Adquisicó
V.  Comptable 

31.12.21
DESTI ORIGEN

Immobilizat Material

c/ Villarroel,182 ‐BCNA‐ jul.‐93 13.159,34 Herència/Llegat

c/ Sant Quintin 31 ‐ BCNA ‐ oct.‐02 111.704,27 Compra‐venda

c/Mare de Deu de Bellvitge ‐BCNA‐ nov.‐02 81.855,68 Compra‐venda

c/ Naim,3 ‐ BCNA‐ ene.‐02 95.007,99 Compra‐venda

c/ Pirineos,10 ‐ BADALONA ‐ oct.‐03 138.182,68 Compra‐venda

c/ Marques Campo sagrado, 9 ‐BCNA ‐ nov.‐07 121.838,16 Herència/Llegat

c/ Men. Pelayo,3 ‐LA SENIA (TARRAG) ‐ abr.‐10 27.253,68
Herència/Llegat (cedit a 

Caritas)

c/ Muntaner,383.2.1. ‐BCNA ‐ ene.‐97 63.037,15 Compra‐venda

c/ Muntaner,383.2.2. ‐BCNA ‐ ene.‐97 143.266,26 Compra‐venda

c/ Muntaner,383.2.3. ‐BCNA ‐ may.‐10 167.587,72 Compra‐venda

Obres de Mitllora c/Muntaner 383‐BCNA‐ 2003‐18 81.527,19  

Nua Prop. c/Urgell ‐BCNA‐ dic.‐96 11.561,97

/ g (

propietat)

c/Rambla San sebastián,72‐Sta,coloma 

Gramanet‐(BCNA‐ oct.‐18 48.541,80

Herència/Llegat. (Titularitat 

compartida amb tercers)

TOTAL 1.104.523,89    

O
fi
ci
na

Pi
so
s 
A
co
lli
d
a

Pe
nd

en
t 

as
si
gn
ar

 

 

 

 

En euros Data Adquisicó
V.  Comptable 

31.12.20
DESTI ORIGEN

Immobilizat Material

c/ Villarroel,182 ‐BCNA‐ jul.‐93 13.797,02 Herència/Llegat

c/ Sant Quintin 31 ‐ BCNA ‐ oct.‐02 115.992,67 Compra‐venda

c/Mare de Deu de Bellvitge ‐BCNA‐ nov.‐02 81.909,18 Compra‐venda

c/ Naim,3 ‐ BCNA‐ ene.‐02 98.431,36 Compra‐venda

c/ Pirineos,10 ‐ BADALONA ‐ oct.‐03 143.417,30 Compra‐venda

c/ Marques Campo sagrado, 9 ‐BCNA ‐ nov.‐07 126.014,02 Herència/Llegat

c/ Men. Pelayo,3 ‐LA SENIA (TARRAG) ‐ abr.‐10 27.860,40
Herència/Llegat (cedit a 

Caritas)

c/ Muntaner,383.2.1. ‐BCNA ‐ ene.‐97 65.813,83 Compra‐venda

c/ Muntaner,383.2.2. ‐BCNA ‐ ene.‐97 149.576,88 Compra‐venda

c/ Muntaner,383.2.3. ‐BCNA ‐ may.‐10 174.024,56 Compra‐venda

Obres de Mitllora c/Muntaner 383‐BCNA‐ 2003‐18 86.337,25  

Nua Prop. c/Urgell ‐BCNA‐ dic.‐96 12.073,13

/ g (

propietat)

c/Rambla San sebastián,72‐Sta,coloma 

Gramanet‐(BCNA‐ oct.‐18 49.605,87

Herència/Llegat. (Titularitat 

compartida amb tercers)

TOTAL 1.144.853,47    

O
fi
ci
na

Pi
so
s 
A
co
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d
a
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t 

as
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ar
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En euros
Data 

Adquisicó

V.  Comptable  

31.12.21
DESTI ORIGEN

inversions Immobiliàries

 c/ Pelayo, La Senia‐TARRAGONA‐ abr.‐10 59.762,93 Compra‐venda

c/ BALDOMERO SOLA Nº 9 ‐Badalona‐ oct.‐20 78.440,00 Herència/llegat

c/ Llefia ,nº 47 ‐Badalona‐ oct.‐20 112.688,50 Herència/llegat

Avda Marti Pujol nº 150 ‐Badalona‐ oct.‐20 171.640,00 Herència/llegat

C/Gustavo Adolfo Bequer ‐Barcelona‐ feb.‐21 40.019,11 Herència/llegat

TOTAL 462.550,54    

Ll
og

ue
r

 

 

 

En euros
Data 

Adquisicó

V.  Comptable  

31.12.20
DESTI ORIGEN

inversions Immobiliàries

 c/ Pelayo, La Senia‐TARRAGONA‐ abr.‐10 61.170,36 Compra‐venda

c/ BALDOMERO SOLA Nº 9 ‐Badalona‐ oct.‐20 80.000,00 Herència/llegat

c/ Llefia ,nº 47 ‐Badalona‐ oct.‐20 115.000,00 Herència/llegat

Avda Marti Pujol nº 150 ‐Badalona‐ oct.‐20 175.000,00 Herència/llegat

TOTAL 431.170,36    

Ll
og
ue
r

 

 

 

 

Actius no corrents mantiguts per a la Venda

Solar (Martorell) may.‐08 6.000,00

Local Arago 24 (La Senia)  (*) abr.‐10 40.759,00

Finques a Albadelejo (Granada) sep.‐15 19.663,00

Pk.c/Napols 216‐218 (Bcna) oct.‐18 20.082,00

Vivenda unifmiliar (Badalona) jul.‐20 401.609,38

Vivenda c/Coblanca (Benirdorm) feb.‐21 112.184,71

Immoble carretera  Oliveras (Badajoz) jul.‐21 85.839,61

Immoble c/América,6 (Badajoz) jul.‐21 60.792,50

Immoble c/Comanadante Castejón (Badajoz) jul.‐21 54.070,54

Immoble c/Vasco Nuñes de Balboa,13 jul.‐21 11.050,98

TOTAL 812.051,72    

C
e
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e
 d
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En euros
Data 

Adquisicó

V.  Comptable  

31.12.20
Destí Origen

Actius no corrents mantiguts per a la Venda

Solar (Martorell) may.‐08 6.000,00

Local Arago 24 (La Senia)  (*) abr.‐10 40.759,00

Finques a Albadelejo (Granada) sep.‐15 19.663,00

Pk.c/Napols 216‐218 (Bcna) oct.‐18 20.082,00

Vivenda unifmiliar (Badalona) jul.‐20 401.609,38

Pk.c/Arnús (Badalona) jul.‐20 11.000,00

TOTAL 499.113,38    

C
e
n
tr

e
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e
 R

e
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a
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e
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n
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a
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g
a
t

 

 

 

La Fundació activa el cost de les obres de reforma incorregudes en els diferents 

immobles, i que han suposat una millora substancial de les condicions dels mateixos. 

 

És als immobles del carrer Muntaner on estan ubicades la seu social de la Fundació, les 

dependències administratives de la Fundació i les dependències destinades a l’activitat 

del REDMO. La resta d’immobles es destinen: 

 

a) a l’ acollida de familiars dels pacients sotmesos a tractaments mèdics de la malaltia 

de la leucèmia, amb insuficients recursos econòmics per a fer front a les despeses 

d’allotjament; per altra banda, l’obtenció de recursos (en règim de lloguer) per la 

pròpia Fundació; i  

b) a la seva venda, per tal que el fruit de la mateixa es destini a la realització dels fins 

fundacionals i objectius perseguits per la Fundació, en especial, al projecte en que 

es troba immersa la Fundació consistent en la creació i posada en funcionament de 

la FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP 

CARRERAS (INSTITUT CARRERAS). 

c) a lloguer, en cas de que l’immoble s’hagi incorporat al patrimoni de la Fundació com 

a fruit d’una herència,  llegat o fusió amb contracte vigent de lloguer al moment de  

l’acceptació. 

 

Cal ressenyar, en relació amb els immobles que la Fundació rep per herència o llegat, 

que la seva comptabilització té lloc un cop atorgada la corresponent escriptura pública 

d’acceptació d’herència i/o d’entrega i acceptació de llegat, doncs és el moment en que 

realment la Fundació manifesta expressament la seva voluntat d’adquisició, 

independentment de que, a efectes jurídics, l’adquisició tingui efectes retroactius a la 

data de la defunció del causant. 
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NOTA 21. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS 

A continuació, es detalla la informació requerida per la Disposició final segona de la Llei 

31/2014, de 3 de desembre: 

 

 

2021 2020

Dies Dies

Periode mig de pagament a proveidors 52,42 55,18

Rati d'operacions pagadas 55,70 56,14

Rati de operaciones pendents de pagament 30,16 46,73

   

Total pagaments realizats 20.613.244,73 20.220.001,68

Total pagaments pendents 3.036.188,51 2.384.838,54  

 

Degut a l’endarreriment en els pagaments de les Administracions Públiques a la 

Fundació per als serveis prestats pel Registre de Donants, que superin àmpliament els 

terminis fitxats per la pròpia Administració, la Fundació es veu obligada a finançar amb 

els seus propis mitjans i amb recurs a crèdit bancari a curt termini una bona part del 

pagament al proveïdors internacionals. Aquests exigeixen uns terminis d’entre un i dos 

mesos. De no complir amb aquests el registre pot veure reduït el nivell de servei que li 

proporcionen els esmentats proveïdors, amb conseqüències potencialment fatals per als 

pacients en procés de recerca de donant compatible. A fi de minimitzar l’impacte negatiu 

sobre la tresoreria de la pròpia Fundació, aquesta es veu obligada a demorar fins al 

màxim possible admès per els tercers, els terminis de pagament. 

 

NOTA 22. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

En el present exercici, la Fundació no ha incorporat a l’ immobilitzat material cap sistema, 

equip o instal·lació que tingui la finalitat de minimitzar l’impacte mediambiental i la 

protecció i millora del medi ambient. Tampoc s’han produït despeses ni s’han registrat 

provisions en aquesta matèria. 

 

Donades les activitats desenvolupades per la Fundació, no s’estima l’existència de 

contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. 

 

NOTA 23. REMUNERACIÓ DELS AUDITORS 

Els honoraris meritats pels auditors durant l’exercici 2021 pels treballs d’auditoria de 

comptes és de 13.347,25 EUR. (13.150,00 EUR. a l’exercici anterior).  
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NOTA 24. ALTRA INFORMACIÓ 
 
Composició del Patronat  

La composició del Patronat a 31 de desembre de 2021, és la següent: 

Sr. Josep Carreras 
Prof. Evarist Feliu 
Sr. Albert Carreras  Coll 
Dr. Rainer Storb 
Sr. Lluís Bassat 
Sr. Marcel Pascual 
Sr. Arcadi Calzada  
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol 
Sr. Albert Carreras Pérez 
Dr. Joan Uriach Marsal 
Dr. Alvaro Urbano 
Prof. Jordi Sierra 
Sra. Julia Carreras Perez 
Sr. Albert Collado 
 

NOTA 25. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Des de el 31 de desembre i fins la data de formulació d’aquest comptes anuals, no s´ha 

produït fets rellevants addicionals que requereixin l’ampliació o modificació del contingut 

d’aquestes comptes anuals. 
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NOTA 26. SIGNATURES  

A Barcelona, el 2 de juny de 2022, queden formulats el Balanç de Situació, el Compte 

de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvi al Patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 

Memòria, donant la seva conformitat mitjançant la seva firma els patrons assistents: 

  
Sr. Josep Carreras Coll 

 

Sr. Evarist Feliu 

 

Sr. Albert Carreras Coll 

 

Sr. Rainer Friedrich Storb 

 

Sr. Lluís Bassat Coen 

 

Sr. Marcel Pascual Forns 

 

Sr. Arcadi Calzada Saavedra 

 

Sr. Joaquim Folch-Rusiñol Corachán 

 

Sr. Albert Carreras Pérez 

 

Sra. Júlia Carreras Pérez 

 

Sr. Joan Uriach Marsal 

 

Sr. Alvaro Urbano 

 

Sr. Albert Collado 

 

 


