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MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA SIMPLIFICADA 
 

FUNDACIÓ ICTUS 
 

ANY 2020 
 

 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
La Fundació Ictus és una institució sense ànim de lucre constituïda sota la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1289. 

L’entitat té forma jurídica de fundació, subjecte a la Llei 4/2008 del llibre tercer 

del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, de 24 d’abril, de 

Fundacions, a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i incentius 

fiscals a la participació privada en activitats d’interès general, a la Llei 49/2002, 

de 23 de desembre i a altres disposicions legals aplicades i en especial, als seus 

propis estatuts.  

 
La seva seu social és al carrer Roselló,102, de Barcelona (08029).  
 
La Fundació té com a finalitat promoure tota classe d’activitats per a la prevenció, 
investigació i coneixement de les malalties d’origen vascular, amb especial 
atenció a l’ictus i els factors de risc associats. 
 
L’ activitat actual de l’entitat coincideix amb el seu objecte social o fundacional. 
 
Les principals fonts de finançament d’aquesta Fundació provenen de convenis 
de col·laboració per a la realització de projectes de recerca concrets, donatius, 
ajuts privats i públics. 
 
La moneda funcional amb la que opera la Fundació és l’ euro. Per a la formulació 
dels estats financers en euros, s’han aplicat els criteris establerts en el Pla 
General de Comptabilitat tal i com figura a l’apartat 4 de normes de registre i 
valoració. 
 
 
El Patronat 
 
En la reunió del patronat del 21 de juny de 2012 es va aprovar entre altres punts 
els nous estatuts de la Fundació per tal d’adaptar-los a la nova llei de 
Fundacions, Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. També es va aprovar, per 
unanimitat, la nova composició del mateix que va ser presentada al registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.  
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Principals activitats i actuacions desenvolupades durant l’any 2020 
 
 
 
CAMPANYES 
 
 
Dia Mundial de l’Ictus 
 
El 29 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Ictus, una malaltia que cada any 
afecta 17 milions de persones a tot el món. Aquesta jornada serveix per fer visible 
una malaltia que afecta a moltes persones, però que sovint és desconeguda per 
la població general. 
 
A causa de la pandèmia, la celebració del Dia Mundial de l’Ictus de l’any 2020 es 
va fer amb els protagonistes a l’auditori de La Pedrera, però els assistents ho 
van seguir de forma telemàtica, tal i com marcaven totes les mesures de 
seguretat de la pandèmia de la Covid-19. 
 
Sota el lema “No abaixem la guàrdia”, la jornada va posar l’accent en què l’ictus 
és una malaltia que es pot prevenir i tractar, a través de la rehabilitació i la 
reinserció a la comunitat, també en temps de pandèmia. 
 
La jornada va comptar amb la participació dels membres de la Fundació Ictus, 
representants de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Salut, 
neuròlegs i professionals sanitaris dels principals hospitals catalans i 
responsables del Stroke Action Plan for Europe. 
 
Algunes de les qüestions que es van tractar van ser: 

• L’impacte de la Covid-19 en l’atenció aguda a les persones amb ictus. 

• L’impacte que ha tingut la Covid-19 en la rehabilitació de les persones 
amb ictus. 

• L’impacte de les tecnologies en la millora de l’assistència a les persones 
amb ictus. 

• El Pla Director de l’Ictus: objectius aconseguits i nous reptes. 
 
En total, més d’una vintena de persones van participar en aquesta jornada, a 
través d’intervencions gravades en vídeo, que es poden consultar al canal de 
Youtube de la Fundació Ictus. 
 
La cloenda institucional de l’acte va comptar amb les paraules de la consellera 
de Salut, Alba Vergés, que va aprofitar per posar en valor la tasca de tots els 
actors, en especial de la Fundació Ictus, en la lluita contra aquesta malaltia. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtINj9RFjVJkK4i27TNPs1w/videos
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En línia amb Europa: SAFE 

 
La Fundació Ictus forma part de l’Stroke Alliance for Europe, SAFE, que agrupa 
més d’una trentena d’associacions de pacients de tota Europa. L’objectiu 
d’aquesta aliança és fer sentir la veu dels pacients a la Unió Europea. 
 
Cada any, SAFE celebra la seva assemblea general en una ciutat europea, a la 
qual la Fundació Ictus assisteix amb la representació de la seva patrona, 
encarregada de les relacions internacionals, Elisabeth Ortinez. 
 
Aquest any, l’assemblea anual de SAFE s’havia de celebrar a Barcelona, on a 
més, per primera vegada, s’havia organitzat un congrés internacional sobre 
l’atenció a les persones després d’un ictus. 
 
Malauradament, la pandèmia va obligar a celebrar l’assemblea general de forma 
telemàtica i posposar el congrés a Barcelona, en primer lloc, al març de 2021 i, 
posteriorment, l’any 2022. 
 
La relació entre la Fundació Ictus i SAFE és molt estreta. Prova d’això és que, 
també, la nostra seu va acollir el febrer de 2020, abans de la declaració de la 
pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, una reunió de la junta directiva 
amb representants de tota Europa. 
 
Per últim, SAFE va proporcionar l’any 2020 nombrosos exemplars de les guies 
de supervivència de l’ictus, que també es poden consultar a la nostra pàgina 
web, en català per repartir entre les associacions de pacients del país. 
 
 
Viure després d’un ictus 
 
El projecte “Viure després d’un ictus” (VDI) és un programa de la Fundació Ictus, 
que es desenvolupa des de l’any 2016 de forma continuada. 
 
La Fundació coordina la feina de les quatre associacions de pacients d’ictus de 
Catalunya, en un model de treball conjunt per oferir informació, acompanyament 
emocional i neurorehabilitació als supervivents de la malaltia. 
 
L’objectiu del programa és millorar l’autonomia d’aquestes persones, mitjançant 
la informació, l’assessorament i l’orientació sobre els recursos assistencials i 
terapèutics tan públics com privats que existeixen al seu abast. 
 
A més, VDI també brinda suport emocional gràcies al voluntariat testimonial i als 
grups d’ajuda mútua, i fomenta l’autonomia i la reducció del grau de dependència 
de persones que han patit un ictus per mitjà de dinàmiques de neurorehabilitació 
i estimulació des de les diferents entitats de pacients d’ictus. 
                   
 

https://www.fundacioictus.com/ca/fundacio/recursos
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Ictus pediàtric Lleida 
 
El projecte d’ictus pediàtric és un programa de fisioteràpia i pedagogia 
terapèutica dirigida a infants, a través del joc, que té lloc a Lleida.  
 
Aquesta estratègia permet aconseguir la motivació necessària per millorar les 
seves habilitats motores, de llenguatge i cognitives, fomentant la seva autonomia 
i autoestima, així com minimitzant les seqüeles de l’ictus. 
 
La primera fase de col·laboració va consistir en l’aportació de tres mil euros per 
l’adquisició de material terapèutic per la unitat de fisioteràpia pediàtrica de Lleida. 
En concret, una pista de psicomotricitat, cunyes posturals, reptador d’equilibri i 
material sensorial, entre d’altres.  
 
En la segona fase, la Fundació va aportar dos mil euros per sessions de 
fisioteràpia per infants en situació de vulnerabilitat. La pandèmia va obstaculitzar 
la realització de les sessions, que encara es duen a terme avui. 
 
El projecte d’ictus pediàtric a Lleida va començar gràcies a la col·laboració de la 
Fundació Nuria Garcia, una entitat que pren el nom d’una nena que va morir a 
causa d’un ictus. Per aquest motiu, la Fundació Ictus va voler donar-hi suport, a 
través de l’associació de pacients d’ictus de Lleida AMILL. 
 
Amb aquest projecte, la Fundació Ictus vol contribuir a reduir l’impacte de la 
malaltia i millorar la qualitat de vida dels menors afectats amb un ictus. Cada any 
es registren 120 casos d’ictus pediàtric a l’Estat espanyol, una malaltia que se 
situa en una de les deu principals causes de mortalitat infantil. 
 
 
Pàgina web 
 
La renovació de la pàgina web de la Fundació Ictus va ser un projecte a mig 
termini que va concloure l’exercici 2020 amb una renovació total de la seva 
estructura per millorar l’experiència de l’usuari. 
 
A més, es van elaborar una sèrie de continguts per orientar als supervivents en 
la vida després de l’ictus, gràcies a la col·laboració amb l’associació britànica 
Stroke Association, que va oferir una sèrie d’articles per traduir. 
 
En la mateixa línia, també es van elaborar una col·lecció d’il·lustracions i icones 
que acompanyen els continguts de la pàgina web i faciliten la lectura per part 
dels usuaris. 
 
També es van produir tres vídeos animats curts per enriquir la pàgina web i 
comptar amb continguts atractius per fer moure a través de les xarxes socials de 
la Fundació Ictus. 
 
Aquest projecte es va dur a terme en col·laboració amb Boira Studio, un estudi 
que gestiona projectes de disseny, desenvolupament i branding, que es va 
adaptar a les necessitats de la Fundació Ictus. 
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Xarxes socials 
 
La Fundació Ictus està present a les principals xarxes socials, on comparteix de 
forma regular continguts i informació d’interès per la població general, en 
especial els supervivents d’ictus i els seus familiars.  
 
Durant l’exercici 2020 va continuar present a Facebook i Twitter, que des de l’any 
2019 no ha deixat de créixer en número de seguidors. 
 
Facebook 
 

 2019 2020 març 2021 Creixement 

Seguidors 2.573 2.622 2.598 +1% 

Agradaments 2.528 2.541 2.542 +0,6% 

 
Twitter 
 

2019 2020 març 2021 Creixement 

869 936 966 +10,1% 

 
 

 
A banda de Facebook i Twitter, com a novetat de l’any 2020, la Fundació Ictus 
va posar en marxa nous perfils a xarxes socials per millorar la seva presència al 
món virtual. 
 
Aquestes xarxes són un perfil i una pàgina professional a Linkedin, així com un 
canal de Youtube per compartir els vídeos de la Fundació Ictus.  
 
Linkedin 
 

2020 març 2021 Creixement 

49 69 +29% 

 
Youtube 
 

2020 març 2021 Creixement 

19 19 0% 
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Programa ABRIC 
 
El programa ABRIC és un programa de la Fundació Ictus d’assessorament 
gratuït per a les persones que han patit un ictus i que necessiten a algú que els 
guïi en el procés de recuperació. A més, ABRIC també va dirigit a l’entorn del 
supervivent d’ictus: familiars, cuidadors i amics. 
 
En el primer any de la posada en marxa del programa ABRIC, l’any 2020, s’ha 
donat a conèixer aquest recurs a hospitals, centres de rehabilitació intensiva i 
centres sociosanitaris per donar-lo a conèixer als supervivents d’ictus. 
 
En total, ABRIC va registrar 38 usuaris a qui se’ls va oferir assessorament en 
qüestions com la rehabilitació neurològica, el treball social, l’adaptació a la llar i 
el contacte amb associacions de pacients de Catalunya, que donen suport al 
programa. 
 
 
La Marató de TV3 
 
L’estudi “Afrontar els reptes de l’atenció aguda a les persones amb ictus al segle 
XXI: assolir les màximes taxes de tractaments de reperfusió, eliminar les 
desigualtats en l’accés i el maneig de les macrodades” va obtenir una de les 
beques de recerca 2017 atorgades per la Fundació La Marató de TV3. 
 
El projecte d’investigació presentat per la Fundació Ictus va rebre 348.501euros, 
recollits per la Marató 2016, dedicada als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. La investigació es planteja com a objectiu avaluar el funcionament 
del sistema de codi ictus de Catalunya i l’equitat d’accés a les teràpies de 
reperfusió - els tractaments més efectius perquè els ictus deixin les mínimes 
seqüeles possibles-, entre d’altres. 
 
El principal investigador d’aquest projecte és el Dr. Miquel Gallofré, de la 
Fundació Ictus, en col·laboració estreta amb el Dr. Antonio Martínez Yélamos, 
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL, i el Dr. Alfonso 
Valencia Herrera, del Barcelona Supercomputing Center. 
 
Els investigadors apunten que, actualment, el sistema de Codi ictus encara no 
garanteix l’equitat. A Catalunya, les taxes de teràpies de reperfusió són de les 
més altes d’Europa, però es desconeix quants pacients que serien tractables per 
aquest mètode s’escapen del circuit del Codi ictus i perden l’oportunitat de rebre-
les. Cal recordar que, per accedir a aquest tipus de tractament amb garanties, la 
persona malalta ha d’arribar al centre mèdic al més aviat possible, preferentment 
abans de les 4 hores de l’inici dels símptomes 
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INTERREG SUDOE – ICTUS NET 
 
Xarxa d'excel·lència per al desenvolupament i la implementació de models 
innovadors d'atenció integrada del ictus. 
 
Participen: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Barcelona 
Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputación, Centri 
hospitalier Universitaire de Montpeller, Centri Hospitalier Universitaire de Tolosa 
de Llenguadoc, Institut Aragonès de Ciències de la Salut, Administração 
Regional de Saúde do Nord, I.P., Fundació Institut de Recerca Sanitària Illes 
Balears, Open Evidence S.L., Navarrabiomed- Fundació Miguel Servet 
 
En la primera etapa del projecte es desenvoluparan registres específics per a les 
malalties cerebrovasculars en cada regió, basats en especificacions comunes. 
Es definiran protocols d'interoperabilitat per a poder posar en marxa el producte 
P1.2, la plataforma. Amb la creació d'aquests registres, s'obtindrà la informació 
necessària per a poder realitzar les activitats dels altres GTs. 
 
Després de la creació i posada en marxa dels registres específics en cada regió, 
es desenvoluparà la plataforma ICTUSnet. Aquesta plataforma actuarà com a 
node central emmagatzemant i compartint entre les regions informació de 
l'atenció del ictus 
en sud d'Europa, en compliment amb la llei de protecció de dades. 
 
Les dades obtingudes en les diferents regions s'analitzaran de forma 
desagregada i agregada per a crear informes epidemiològics. A més, es 
realitzaran mapes dinàmics interactius per a facilitar la comprensió de les dades 
i la detecció de hot espots (definits com a punts on les dades mostren situacions 
d'alerta, per exemple mostrant regions amb excés de mortalitat o de inequitat en 
l'atenció). 
 
El partenariat facilitarà una guia pràctica per als actors que per diferents 
interessos es vulguin adherir a ICTUSnet, ex. regions que vulguin adoptar un 
registre de ictus basat en les especificacions del projecte, centres d'i+d+i i 
universitats que vulguin realitzar estudis, empreses tecnològiques que estiguin 
desenvolupant aplicacions de machine learning per a millorar la qualitat del 
diagnòstic i l'atenció, proveïdors de serveis de salut interessats a adoptar alguna 
bona pràctica, etc. 
 
 
HSA-Cat 
 
L’HSA-Cat és un registre prospectiu de malats amb hemorràgia subaracnoidal 
espontània, atesos a la xarxa hospitalària del SISCAT, el sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya. 
 
El projecte està promogut pel Pla director de la malaltia vascular cerebral i la 
Fundació Ictus. El seu objectiu és conèixer la incidència d’aquesta patologia en 
el país, així com les dades demogràfiques de tractament i complicacions 
neurològiques i no neurològiques dels pacients que la pateixen. 
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A més, es realitzen dos estudis. Un avalua l’impacte del control glicèmic en el 
pronòstic funcional dels pacients. L’altre, pretén establir associacions entre el 
genoma i el curs evolutiu de la patologia.  
 
 
HIC-Cat 
 
L’HIC-Cat és el registre multicèntric de pacients amb hemorràgia intracerebral 
espontània, atesos a la xarxa hospitalària del SISCAT, el sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya. 
 
L'estudi ha estat aprovat pel comitè ètic dels hospitals que hi participen. El 
registre no modifica els circuits assistencials actuals, però recull dades clíniques 
i radiològiques relatives als pacients i a la logística dels centres emissors, 
trasllats interhospitalaris i centres receptors. 
 
L'estudi permet conèixer:  
 

1. El número de pacients, els hospitals que fan l'assistència i els temps 
d'evolució fins al diagnòstic i tractaments 

2. Conèixer si hi ha beneficis clínics que depenen del tipus de centre que fa 
l'assistència del pacient 

3. Saber si hi ha benefici associat a una assistència precoç dels pacients. 
 
En funció d'aquests resultats es podran planificar nous estudis d'intervenció. 
 
BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ 
 

• Associacions de pacients relacionades amb la Fundació: al voltant de 250 
associats. A través del Consell Consultiu de Pacients, la Fundació manté el 
vincle amb les Associacions amb reunions i consultes periòdiques. 

• Pacients de la Xarxa de Salut de Catalunya afectats per la malaltia. 13.100 
pacients a l’any. 

• Investigadors amb els que es relaciona amb els projectes i les seves 
respectives Institucions. 

 

 
 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 
 
Els comptes anuals simplificats que es presenten han estat preparats atenent al 
principi de gestió continuada, aplicant les disposicions legals en matèria 
comptable amb l’objecte de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de la Fundació Ictus.  
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Segons el Decret que aprova el contingut de la memòria que s’ha de presentar i 
tenint en compte les dimensions reduïdes de la Fundació Ictus, s’opta per la 
presentació dels comptes i memòria de manera simplificada. 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
Durant l’exercici 2020, per a la preparació del Balanç i Compte de resultats han 
estat utilitzats els principis comptables obligatoris, no existint raons excepcionals 
que impedeixin la seva aplicació. 
 
3. Aspectes crítics de la valoració i estimació d’incertesa 

 
No existeixen canvis en cap estimació comptable que siguin significatius. 
 
Efectes de la pandèmia COVID-19 en l'activitat de la Societat 
 
L'evolució de la pandèmia està tenint conseqüències per a l'economia en general 
i per a les operacions de la Fundació, tal i com s´ha assenyalat anteriorment. La 
Fundació ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi 
d'empresa en funcionament, havent tingut en consideració, la situació de 
l'exercici 2020 i la situació actual del COVID-19, així com els seus possibles 
efectes en l'economia en general i en la Fundació en particular, no existint risc 
de continuïtat en la seva activitat. 
No obstant això, s´ han pres les mesures oportunes i  a la data de formulació 
dels presents comptes anuals no s'han produït efectes significatius en l'activitat 
de la Fundació i, conforme a les estimacions actuals de gerència, no s'estimen 
efectes rellevants en l'exercici 2021. 
 
4. Comparació de la informació. 
 
S’ha adaptat l’estructura del balanç i del compte de resultats a la nova normativa 
comptable, aquests canvis no impedeixen que no es puguin comparar les dades 
de dos anys comptables.  
 
Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les 
partides del balanç i del compte de resultats, a més de les xifres de l'exercici 
2020, les corresponents a l'exercici anterior. Així mateix, la informació continguda 
en aquesta memòria referida a l'exercici 2020 es presenta, a efectes comparatius 
amb la informació de l'exercici 2019. 
 
5. Agrupació de partides. 
 
El balanç i el compte de resultats s’han confeccionat seguint els models indicats 
pel Departament de Justícia. No existeixen elements patrimonials recollits en 
diferents partides. 

 
6. Canvis en criteris comptables. 
 
No s’han produït canvis significatius en criteris comptables entre els exercicis 
2019 i el presentat 2020. 
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7. Correcció d’errors. 
 
No s’ha realitzat cap correcció d’errors. 
 
8.  Importància Relativa 

 
Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les 
diferents partides dels estats financers, la Entitat, d’acord amb el Marc 
Conceptual de les normes de adaptació del Pla General de Comptabilitat a les 
entitats sense fins lucratius, ha considerat la importància relativa en relació amb 
els comptes anuals de l´ exercici 2020. 
 
3. Aplicació de resultats 
 

1. La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici és la següent: 

 
L’exercici comptable corresponent a l’any 2020 es tanca amb excedent possitiu 
per import de 31.345,88 euros. En aquest sentit, el patronat, es reunirà el proper 
14 de juny de 2021, que decidirà per unanimitat aplicar el benefici a la partida de 
excedents negatius d´exercicis anteriors. 
 
 

Base de repartiment 2020 2019 

      

Resultat de l´exercici 39.365,88 -31.829,47 

Romanent     

Reserves voluntàries     

Altres reserves de lliure disposició     

Total  39.365,88 -31.829,47    

Aplicació 2020 2019 

      

A dotació fundacional / Fons social     

A reserves especials     

A reserves voluntàries     

A Excedents exercicis anteriors 39.365,88   

A compensació de excedents negatius de exercicis anteriors   -31.829,47 

A altres      

Total 39.365,88 -31.829,47 

 
 
S’informa també als membres del patronat de l’estat actual dels fons propis, que 
és el següent, recordant que durant els anys anteriors les pèrdues s’han 
consolidat amb excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries i que el 
benefici d’aquest any es traspassarà  a excedents d´ anys anteriors: 
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PASSIU 2020 2019 

1.- Fons Social 9.015,18 9.015,18 

2.- Reserves voluntàries     

3.- Resultats d'exercicis anteriors pendents de compensar 251.528,09 283.357,56 

4.- Resultat de l'exercici  39.365,88 -31.829,47 

Fons Propis 299.909,15 260.543,27 

 
Sent el romanent disponible final un cop traspassats el resultat de l´exercici de  
290.893,97 euros (3+4). 
 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides 
següents: 
 
1. Immobilitzat intangible. 

a) Cost 
 
L’immobilitzat intangible adquirit per l’entitat s’ha comptabilitat al preu 
d’adquisició. 
 

b) Amortització 
 
Els percentatges d’amortització de l’immobilitzat reflecteixen raonablement la 
vida útil estimada de l’immobilitzat intangible, aplicant-se sobre els valors de cost 
dels diferents elements de l’immobilitzat. El càrrec per amortització es calcula pel 
mètode lineal, en funció de la vida útil estimada dels béns. La vida útil estimada 
dels diferents elements de l’immobilitzat intangible és la següent:  
  
 Disseny pàgina web  33%, 3 anys. 

 

2. Immobilitzat material 

c) Cost 
 
L’immobilitzat material adquirit per l’entitat s’ha comptabilitat al preu d’adquisició. 
 

d) Amortització 
 
Els percentatges d’amortització de l’immobilitzat reflecteixen raonablement la 
vida útil estimada de l’immobilitzat material, aplicant-se sobre els valors de cost 
dels diferents elements de l’immobilitzat. El càrrec per amortització es calcula pel 
mètode lineal, en funció de la vida útil estimada dels béns. La vida útil estimada 
dels diferents elements de l’immobilitzat material és la següent:  
  
 Instal·lacions tècniques 10%, 10 anys 
 Equips per al procés d’informació 25%, 4 anys. 
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3. Inversions immobiliàries 

La fundació no disposa de cap actiu que s’hagi de classificar dins aquesta 
categoria. 

 

4. Béns integrants del patrimoni cultural. 

La fundació no disposa de cap actiu que s’hagi de classificar dins aquesta 
categoria. 

 

5. Permutes. 
 

Durant l’exercici 2020 no s’ha realitzat cap permuta. 
 
 

6. Crèdits i dèbits per l´ Activitat pròpia 
 

Els crèdits i dèbits per activitat pròpia s´ han comptabilitzat conforme a l´ 
establert al Pla general comptable d´ Entintat No lucrativa. 
 

 
7. Actius financers i passius financers 
 

Els actius i passius financers estan valorats a cost amortitzat. 
 
 

8. Existències. 
 
Durant l’exercici 2020 no hi ha hagut saldo ni moviments comptables en la 
partida d’existències.  
 

 
9. Transaccions en moneda estrangera: La Fundació no realitza operacions en 

moneda estrangera. 
 

 
10. Impostos sobre beneficis 

 
La Fundació, d’acord amb la llei 49/2002, de 23 de desembre, es troba 
subjecte a un regim d’exempció total de les rendes que genera i per tant, no 
sotmesa tributació i en conseqüència al pagament de  l’ Impost de Societats. 
 
 

11. Ingressos i despeses. 
 

La comptabilització dels ingressos i les despeses es fa amb el principi de 
meritació, és a dir, en funció del corrent real dels béns i serveis que els 
mateixos representen amb independència del moment en que es produeix el 
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corrent monetari o financer derivat d’ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de 
l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.  
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, 
en funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu 
aplicable. 
 
 

12. Provisions i contingències: 
 
A l´ exercici 2019 es va comptabilitzat una provisió per import de 42.691,15 
euros, conseqüència d´una possible obligació d´indemnització  i valorada per 
l´ import més probable que s´estimava s´hauria de desemborsar per la seva 
cancel·lació. 
Durant el present exercici s´ ha desemborsat l´ import real de 18.384,11 
euros. S´ ha comptabilitzat al compta de resultats del present exercici l’excés 
de provisió de l´ exercici precedent, per import de 24.307,04 euros. 
 
 

13. Subvencions, donacions i llegats. 
 

La Fundació ha rebut donacions d’empreses i particulars per import de 
58.328,54€. Tanmateix s´ han rebut subvencions públiques per import de 
79.339,52€ i privades per import de 118.044,17€, detall adjunt al punt 14 d´ 
ingressos. 
Les donacions i subvencions rebudes es comptabilitzen pel total concedit, la 
part cobrada es traspassa a ingressos si s’utilitzen per a la realització 
d’activitats estatutàries de l’any en curs. En el cas que s’atorguin per a la 
realització d’activitats no finalitzades durant l’any en curs, es comptabilitzen 
per la part meritada de la despesa associada. 
 
 

14. Negocis conjunts 
 
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra 
persona física o jurídica.  
 
 

15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
Durant l’exercici 2020 no s’han produït transaccions entre parts vinculades. 
 
 
 

5. Immobilitzat material, intangible i Inversions immobiliàries 
 

Les partides que componen l'immobilitzat material així com el moviment de 

cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 
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A) Estats de moviments de l´IMMOBILITZAT MATERIAL     
     

  
Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2019   10.867,28   10.867,28 

(+) Entrades   44.944,49   44.944,49 

(-)  Sortides         

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2019 0,00 55.811,77 0,00 55.811,77 

C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2020 0,00 55.811,77 0,00 55.811,77 

(+) Entrades 16.800,00 485,91   17.285,91 

(-) Sortides       0,00 

D) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2020 16.800,00 56.297,68 0,00 73.097,68 

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI 2019   5.245,97   5.245,97 

(+) Dotació a l'amortització de l'EXERCICI 2019   1.982,68   1.982,68 

(+) Augments per adquisicions o traspassos         

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos         

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EXERCICI 2019 0,00 7.228,65 0,00 7.228,65 

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI 2020 0,00 7.228,65 0,00 7.228,65 

(+) Dotació a l'amortització de l'EXERCICI 2020 466,62 3.737,21   4.203,83 

(+) Augments per adquisicions o traspassos         

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos         

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL 
EXERCICI 2020 466,62 10.965,86 0,00 11.432,48 

I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI 2019         

(+) Correccions valoratives per deteriorament 
reconegudes en el període         

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament         

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos         

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI 2019         

K) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI 2020         

(+) Correccions valoratives per deteriorament 
reconegudes en el període         

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament         

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos         

L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI 2020         

M) VALOR NET COMPTABLE FINAL EXERCICI 2020 16.333,38 45.331,82 0,00 61.665,20 



16 

 

 
 
 
6. Béns del patrimoni cultural 

La Fundació no té ni gestiona béns del patrimoni cultural. 
 
 
7. Usuaris i altres deutors de l´ activitat pròpia: 

 

Els moviments corresponents a aquestes partides de l´ Actiu del balanç són: 
 

  Usuaris Patrocin. Afiliats 
Altres 

deutors Total 

A) SALDO INICIAL BRUT EXERCICI 2019 0,00     176.019,59 176.019,59 

(+) Augments    1.288.231,97     310.616,54 1.598.848,51 

(-) Sortides, baixes o reduccions 838.870,66     363.094,96 1.201.965,62 

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2019 449.361,31     123.541,17 572.902,48 

C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2020 449.361,31     123.541,17 572.902,48 

(+) Entrades 1.021.217,28     371.608,99 1.392.826,27 

(-)Sortides, baixes o reduccions 1.470.578,59     296.905,25 1.767.483,84 

D) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2020 0,00     198.244,91 198.244,91 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 2019           

(+) Correccions valoratives por deteriorament 
reconegudes en el període           

(-) Reversió de correccions valoratives por 
deteriorament           

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos           

F) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO FINAL 2019 0,00     0,00 0,00 

G) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 2020 0,00     0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament 
reconegudes en el període           

(-) Reversió de correccions valoratives per 
deteriorament           

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos           

H) CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, SALDO FINAL 2020 0,00     0,00 0,00 

I) VALOR NET COMPTABLE FINAL EXERCICI 2020 0,00     198.244,91 198.244,91 

 
 
 
Dins la partida “Altres deutors” l´import de 142.499,74€ correspon a l´ IVA 
pendent de cobrar a 31 de desembre 2020. 
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8. Beneficiaris i Altres Creditors 

Els moviments corresponents a aquestes partides del Passiu del balanç són: 

 

  
Beneficiaris-

Creditors  

Beneficiaris-
Creditors 

provinents 
Entit.Grup  

Beneficiaris-
Creditors 
provinents 

Entit.Multigrup  

Beneficiaris-
Creditors 
provinents 

Entit.Associades  Total 

A) SALDO INICIAL EXERCICI 
2019 1.144,69       1.144,69 

(+) Augments     70.197,44       70.197,44 

(-) Sortides, baixes o 
reduccions 70.339,90       70.339,90 

B) SALDO FINAL , EXERCICI 
2019 1.002,23       1.002,23 

C) SALDO INICIAL , EXERCICI 
2020 1.002,23       1.002,23 

(+) Entrades 97.142,79       97.142,79 

(-) Sortides, baixes o 
reduccions 97.507,43       97.507,43 

D) SALDO FINAL , EXERCICI 
2020 637,59       637,59 

 

 

9. Actius financers 

9.1 Actius financers no corrents 

L´ import de les inversions financeres que apareix al actiu no corrent correspon 

a la fiança del lloguer del local social de la Fundació. L´import de l´actiu corrent 

de l’ exercici correspon a un crèdit a curt termini atorgat a la Associació Ictus. 

 
9.2 Moviments dels comptes correctors per deteriorament i aplicació del valor 

raonable per cada classe d’actius financers: 

No existeixen moviments als comptes correctors representatius de les 
pèrdues per deteriorament de valor originades pel risc de crèdit. 

 

9.3 Empreses del grup, multigrup i associades: 

La Fundació no forma part de cap grup de societats segons els termes 
descrits a l’article 42 del Codi de Comerç. 

 
10. Passius financers 

a) Classificació per venciments 

 

Les classificacions per venciments dels passius financers de la Fundació 
de l´ exercici: 
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Les classificacions per venciments dels passius financers de la Fundació 
de l´ exercici 2019: 

 

b) Deutes amb garantia real 

 Del total de les deutes reflectides en els balanços, no n’hi ha cap amb garantia 
real. 

c) No hi ha cap préstec pagat fora de termini ni cap incompliment 
de les condicions contractuals de préstecs. 

 Venciment en anys 

 1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Deutes a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Deutes amb entitats de crèdit               

     Creditors per arrendament financer               

     Altres deutes a llarg termini         

Deutes amb emp.grup i associades a llarg 
termini               

Deutes a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Deutes amb entitats de crèdit               

     Creditors per arrendament financer               

     Altres deutes a curt termini               

Deutes amb emp.grup i associades a curt 
termini               

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 14.715,03           14.715,03 

      Proveïdors 14.077,44           14.077,44 

      Altres creditors 637,59           637,59 

TOTAL 14.715,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.715,03 

 Venciment en anys 

 1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Deutes a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Deutes amb entitats de crèdit               

     Creditors per arrendament financer               

     Altres deutes a llarg termini         

Deutes amb emp.grup i associades a llarg 
termini               

Deutes a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Deutes amb entitats de crèdit               

     Creditors per arrendament financer               

     Altres deutes a curt termini               

Deutes amb emp.grup i associades a curt 
termini               

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 35.357,51           35.357,51 

      Proveïdors 34.355,28           34.355,28 

      Altres creditors 1.002,23           1.002,23 

TOTAL 35.357,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.357,51 



19 

 

 
11. Fons propis 
 
La composició i moviments de la partida de Fons Propis durant l’exercici ha estat 
la següent: 
 

FONS PROPIS 
Saldo a 

31/12/2019 

Aplicació 
del 

resultat 
2019 

Resultat 
de 

l'exercici 
2020 

Saldo a 
31/12/2020 

Fons dotacionals 9.015,18     9.015,18 

Reserves voluntàries 0,00     0,00 

Excedents d'exercicis anteriors 283.357,56 -31.829,47   251.528,09 

Excedents de l'exercici  0,00 0,00 39.365,88 39.365,88 

Pèrdues de l'exercici compensades amb romanents 
d'exercicis anteriors -31.829,47 31.829,47   0,00 

TOTAL 260.543,27 0,00 39.365,88 299.909,15 

 
 
La composició i moviments de la partida de Fons Propis durant l’exercici 2019 ha 
estat la següent: 
 

FONS PROPIS 
Saldo a 

31/12/2018 

Aplicació 
del resultat 

2018 

Resultat 
de 

l'exercici 
2019 

Saldo a 
31/12/2019 

Fons dotacionals 9.015,18     9.015,18 

Reserves voluntàries 0,00     0,00 

Excedents d'exercicis anteriors 71.182,37 212.175,19   283.357,56 

Excedents de l'exercici  212.175,19 -212.175,19   0,00 

Pèrdues de l'exercici a compensar amb excedents 
exercicis post.  0,00  -31.829,47 -31.829,47 

TOTAL 292.372,74 0,00 -31.829,47 260.543,27 

 
No han hagut durant l´exercici aportacions al fons social ni moviments al compte 
de “reserves de re valorització de la Llei 16/2012, de 27 de desembre”. 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
El detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts i reflectits en el compte 
de resultats, estan reflectit a l´ apartat 14 d´ aquesta memòria i estan vinculats 
directament amb les activitats de l'entitat. 
 
Es reflecteix la informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats, 
amb especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que 
fa a les primeres, de quin Ens les concedeix i de si l'atorgant és la Generalitat de 
Catalunya o es tracta d'altres administracions públiques. 
 
Totes les donacions que ha rebut la Fundació Ictus han estat aplicades a la seva 
activitat fundacional. Cap ha servit per finançar immobilitzats materials. S´ha 
rebut una donació per finançar la pàgina web de la Fundació. Les donacions i 
llegats han estat aportats per entitats privades o particulars. S’han acomplert 
totes les condicions pactades amb les entitats per la realització d’activitats 
finançades amb les donacions establertes.  
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13. Situació fiscal 

 
Impostos sobre beneficis 
 
La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de 
lucre, establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
D’acord amb aquest règim, totes les rendes estan exemptes de l’Impost sobre 

Societats a excepció de les rendes derivades d’explotacions econòmiques 

alienes a l’objecte o finalitat específica. No ha desenvolupat cap renda derivada 

durant aquest exercici ni l’anterior. 

No hi ha despesa per impost sobre benefici ni diferències temporànies dels 
exercicis 2020 i 2019. 
 
 
14. Ingressos i Despeses 
 
El detall del compte de resultats “Ajudes monetàries” és el següent: 
 

AJUDES MONETÀRIES PER ACTIVITATS 2020 2019 

      

Ajudes monetàries a entitats #651 20.476,36 90.272,35 

Ajudes monetàries individuals #659 0,00 0,00 

TOTAL AJUDES MONETÀRIES 20.476,36 90.272,35 

 
No han hagut ajudes no monetàries durant l’exercici 2020. 
No han hagut ingressos per promocions, patrocinadors ni col·laboracions 
registrats en el compte de resultats de l´ exercici actual ni del precedent. 
 
 
Ingressos 
 
La composició de la partida d’ingressos de l´ exercici és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Concepte Tercer - Concepte Import 

Subvencions Públiques Generalitat de Catalunya 20.290,00 

  Diputació de Barcelona 2.236,73 

  Ajuntament de Barcelona 5.000,00 

  Federació Ecom 8.400,00 

  Europea SUDOE 43.412,79 

Subvencions Privades La Caixa 30.800,00 

  Marató TV3 51.822,67 

  ONCE 3.200,00 

  Fundació Santamans 29.221,50 

  Fundació Nuria García 3.000,00 

Donacions Privats i ajuts  La Caixa  10.000,00 

  Pfizer 16.180,00 

  Vifor Pharma 20.000,00 

  

Altres:  Medtronic,Ramon Molina,  
Novex Pharma, Hospital Junca, 
Fund.Migranodearena 12.148,54 

Total donacions i subvencions   255.712,23 

Patrocinis Empreses i Premis    

Prestacions de serveis Projecte Recerca Racecat 489.368,71 

  Projecte OH  87.325,66  

Total prestacions de Serveis i Patrocini 576.694,37 

Altres Ingressos   24.307,04  

TOTAL INGRESSOS  856.713,64 

Ingressos financers  600,54 

INGRESSOS TOTALS  857.317,18 

 
 
La composició de la partida d’ingressos de l´ exercici 2019 és la següent: 
 
Concepte Tercer - Concepte Import 

Subvencions Públiques Generalitat de Catalunya 8.022,50 

  Diputació de Barcelona 1.249,96 

  Ajuntament de Barcelona 3.800,00 

  Federació Ecom 8.400,00 

  Europea SUDOE 4.569,11 

Subvencions Privades La Caixa 10.000,00 

Donacions Privats Marató TV3 108.697,66 

  ONCE 4.360,00 

  Lubrizol 2.261,20 

  Altres 970,00 

Total donacions i subvencions   152.330,43 

Patrocinis Empreses i Premis Pamdor Prolin 7.644,63 

Prestacions de serveis Projecte Recerca Racecat 552.846,90 

  Projecte Recerca Revascat 5.751,34 

  Projecte OH  143.040,98 

  Per activitats de formació 4.940,00 

     

Total prestacions de Serveis i Patrocini 714.223,85 

Altres Ingressos    0,00 

TOTAL INGRESSOS   866.554,28 

Ingressos financers   0,00 

INGRESSOS TOTALS   866.554,28 
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Despeses 
 
La composició de la partida de despeses de l´exercici és la següent: 
 
 

Concepte  Totals 

Serveis de professionals independents 659.470,13 

Subministraments 4.570,20 

Lloguers 10.890,00 

Altres serveis 23.461,69 

Regularització IVA  -301,83 

Altres tributs 1.302,24 

Ajuts a individus i entitats 20.476,36 

Cost Nòmines  93.937,34 

Amort.Immobilitzat  4.203,83 

Despeses Excepcionals 0,00 

SUBTOTAL DESPESES              818.009,96    

Despeses financeres i serveis bancaris -61,66 

TOTAL DESPESES              817.948,30    

 
 
La composició de la partida de despeses de l´exercici 2019 és la següent: 
 
 

Concepte  Totals 

Serveis de professionals independents 624.586,10 

Subministraments 3.367,54 

Lloguers 9.200,00 

Altres serveis 30.337,62 

Regularització IVA  -37,76 

Altres tributs 2.649,90 

Ajuts a individus i entitats 90.272,35 

Cost Nòmines  120.689,39 

Amort.Immobilitzat Material 1.982,68 

Despeses Excepcionals 14.760,22 

SUBTOTAL DESPESES                              897.808,04    

Despeses financeres i serveis bancaris 575,71 

TOTAL DESPESES                              898.383,75    

 
 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries  

 
Càlcul per a la determinació del percentatge legalment establert que s’ha de 
destinar a finalitats estatutàries: 
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Càlcul destinació % legalment establert 2020 2019 2018 2017 

INGRESSOS TOTALS         

          

Subvencions Públiques 79.339,52 26.041,57 11.537,50 13.470,79 

Subvencions Privades 118.044,17 10.000,00 22.400,00 0,00 

Donacions Privats 58.328,54 116.288,86 83.310,70 12.200,33 

Patrocinis Empreses 0,00 7.644,63 3.471,07 26.665,14 

Prestacions de serveis 576.694,37 706.579,22 1.090.646,76 381.623,73 

TOTAL INGRESSOS ACTIVITATS  832.406,60 866.554,28 1.211.366,03 433.959,99 

Ingressos financers i altres  24.907,58 0,00 924,11 435,98 

TOTAL INGRESSOS BRUTS OBTINGUTS    (A) 857.314,18 866.554,28 1.212.290,14 434.395,97 

     
DESPESES NECESSÀRIES         

          

DESPESES NECESSÀRIES (B) 130.627,67 141.057,89 96.832,16 73.076,41 

          

TOTAL INGRESSOS NETS (A) - (B) 726.686,51 725.496,39 1.115.457,98 361.319,56 

     
TOTAL DESPESES D´ APLICACIÓ A LA FINALITAT (mínim 
70% d´ingressos nets) 687.320,63 757.325,86 903.282,79 405.138,36 

     
% APLICACIÓ A FINALITAT (Límit mínim Legal 70% TOTAL 
INGRESOS NETS ) 80,17% 87,40% 74,51% 93,26% 

LÍMIT LEGAL (70% TOTAL INGRESOS NETS ) 508.680,56 507.847,47 780.820,59 252.923,69 

EXCEDENT D´ APLICACIÓ 178.640,07 249.478,39 122.462,20 152.214,67 

 
No hi ha cap import pendent d´ aplicar d´ exercicis anteriors. 
 
 
Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb 
el compliment directe de les finalitats: 
 
 

Concepte  Totals Necessàries  Directes 

Serveis de professionals independents 659.470,13 80.869,52 578.600,61 

Subministraments 4.570,20 4.570,20 0,00 

Lloguers 10.890,00 10.890,00 0,00 

Altres serveis 23.461,69 15.352,45 8.109,24 

Regularització IVA  -301,83 -301,83 0,00 

Altres tributs 1.302,24 689,62 612,62 

Ajuts a individus i entitats 20.476,36 0,00 20.476,36 

Cost Nòmines  93.937,34 14.430,32 79.507,02 

Amort.Immobilitzat  4.203,83 4.203,83 0,00 

Despeses Excepcionals 0,00   0,00 

SUBTOTAL DESPESES              818.009,96               130.704,11               687.305,85    

Despeses financeres i serveis bancaris -61,66 -76,44 14,78 

TOTAL DESPESES              817.948,30               130.627,67               687.320,63    
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Explicació detallada de l´ exercici 2019 de les partides més significatives que 
l'entitat identifica amb el compliment directe de les finalitats: 
 
 
Concepte  Totals Necessàries  Directes 

Serveis de professionals independents 624.586,10 97.267,14 527.318,96 

Subministraments 3.367,54 3.367,54 0,00 

Lloguers 9.200,00 9.200,00 0,00 

Altres serveis 30.337,62 13.500,15 16.837,47 

Regularització IVA  -37,76 -37,76 0,00 

Altres tributs 2.649,90 2.628,05 21,85 

Ajuts a individus i entitats 90.272,35 0,00 90.272,35 

Cost Nòmines  120.689,39 12.631,38 108.058,01 

Amort.Immobilitzat Material 1.982,68 1.982,68 0,00 

Despeses Excepcionals 14.760,22   14.760,22 

SUBTOTAL DESPESES 
                             

897.808,04    
           

140.539,18    
           

757.268,86    

Despeses financeres i serveis 
bancaris 575,71 518,71 57,00 

TOTAL DESPESES 
                             

898.383,75    
           

141.057,89    
           

757.325,86    

 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 

No s’han realitzat operacions amb parts vinculades susceptibles d’informació, en 

tot cas pertanyen al tràfic ordinari de l’empresa, s’efectuen en condicions normals 

de mercat, són d’escassa importància quantitativa i no tenen rellevància per 

expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l’empresa. 

Els membres de l’òrgan de govern i, en el seu cas, el personal amb contracte 

d’alta direcció, no han rebut cap mena de remuneració, tampoc s’ha pagat cap 

prima d’assegurança de vida als membres antics o actuals del mateix. Els 

membres de l’òrgan de govern i, en el seu cas, el personal amb contracte d’alta 

direcció no han percebut cap tipus d’acompte ni se li han concedit crèdits. 

No existeixen despeses relacionades en matèria de pensions o pagament de 
primes d’assegurances de vida en relació als membres antics i/o actuals del 
patronat. No s’han concedit bestretes a membres del patronat. 
 
En cas de que membres del patronat haguessin cobrat durant l’any 2020, dietes 
associades a les activitats,  es desprenen per la gestió del seu càrrec.  
 
 
17. Altre informació 
 
El  personal laboral de la Fundació Ictus, ha estat contractat exclusivament per 
realitzar les tasques necessàries i pròpies de la seva finalitat. També es  realitza 
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contractes de prestació de serveis a professionals independents segons les 
necessitats puntuals de servei. 

 

El número mig de personal contractat ha estat: 

  Total 

  2020 2019 

Total personal mig de l´ exercici 1,86 1,76 

 

El Patronat de la Fundació Ictus s’ha reunit durant l’any 2020 per a l’aprovació 
dels comptes de l’any anterior. Durant l´ any 2021 per la  formulació dels comptes 
2020 i pressupostos de l’exercici posterior. 

Des de la data de tancament de l’exercici fins a la de presentació de la memòria 
i aprovació dels comptes no s’ha produït cap fet, que per la seva importància 
requereixi la modificació dels esmentats comptes anuals.  

17.1 Retribucions a llarg termini al personal 

L’entitat no dona cap mena de retribució que s’hagi de classificar dins aquest 

apartat. 

 
17.2 Fets posteriors 

 
Totes les activitats que ha realitzat durant l’exercici 2019 han estat portades a 
terme des de la seva seu social no tenint cap altre centre d’activitat. 
 
Des de la data de tancament de l'exercici fins a la formulació d'aquests Comptes 
Anuals, no s'ha produït cap altre fet significatiu digne d'esment. 
 

No obstant això, esmentar que des de gener de 2020 s'ha estès per tot el món 

l'epidèmia del coronavirus "covid-2019". L´ impacta d'aquesta crisi de salut en 

els comptes de 2020 i les seves conseqüències no han estat significatives.  

La Fundació ha activat el seu Comitè de Crisi des del primer moment del 

desenvolupament de l'epidèmia "covid-2019" a Europa, i s'ha organitzat 

internament en conseqüència per a garantir la continuïtat de la seva finalitat.  

La Fundació també vigila la seva exposició a l'epidèmia i s'ha organitzat per a fer 

front als impactes d'aquesta crisi sanitària en les seves activitats, així com en les 

seves conseqüències econòmiques i financeres.  

D'altra banda, cal assenyalar que, així i tot, la Fundació no té dificultats en el flux 

d'efectiu que impliquin ajustos significatius en els estats financers. S'han adoptat 

les mesures dictades per les autoritats, i adaptant-se a les noves necessitats tal 

com s'ha explicat en el punt 2.3 

Malgrat el comentat anteriorment en relació amb el Covid-19, no s'han produït 

fets posteriors que alterin la imatge fidel dels comptes anuals. 
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MEMORIA ECONÒMICA EXERCICI 2020 EXIGIDA PER LA LLEI 49/2002, DE 

23 DE DICIEMBRE, DE RÈGIMEN FISCAL DE LES ENTITAS SENSE FINS 

LUCRATIUS I DELS INCENTIUS FISCALS AL MESENATGE 

 

A continuació s’inclou la informació anual prevista en l’article 3.10è. de la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 

lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i regulada en l’article 3 del 

Reglament per a l’aplicació del règim fiscal especial, aprovat pel Reial 

Decret 1.270/2003, de 10 d’octubre. 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l'Impost de 

societats assenyalant el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de 

la Llei 49/2002 que empari l'exempció amb indicació dels ingressos i 

despeses de cadascuna d'elles i els càlculs i criteris utilitzats per a 

determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes 

obtingudes per l'entitat. 

Totes les rendes obtingudes són exemptes 

 

b) Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada 

projecte o activitat realitzats per l'entitat per al compliment de les seves 

finalitats estatutàries o del seu objecte. 

La Fundació té com a activitat única la realització de projectes de recerca. Al llarg 

dels exercicis 2020 i 2019, aquesta activitat ha comportat els ingressos, 

despeses i inversions, que s´ especifiquen a la NOTA 14 de la memòria 

financera. 

 

c) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a què es refereix 

l'article 3. 2n de la Llei 49/2002, així com descripció de la destinació o de 

l'aplicació donat a aquestes. 

L’aplicació dels ingressos totals obtinguts per la Fundació en els exercicis 2020 

i 2019 és la que es mostra a la NOTA 15 de la memòria financera. 

L’entitat determina les seves rendes i els seus ingressos aplicant els criteris i les 

normes de valoració contingudes en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions 

Privades (Decret 259/2008 de 23 de desembre, del Departament de Justícia i 
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Interior de la Generalitat de Catalunya) i que s’expliquen en els diferents apartats 

de la memòria financera. 

La Fundació compleix doncs, l’obligació d’aplicar a les finalitats fundacionals 

almenys el 70% dels ingressos, tal i com preveu l’article 3 de la Llei 49/2002. 

 

d) Retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l'entitat als seus 

patrons, representants o membres de l'òrgan de govern, tant en concepte 

de reemborsament per les despeses que els hagi ocasionat l'acompliment 

de la seva funció com en concepte de remuneració pels serveis prestats a 

l'entitat diferents dels propis de les seves funcions. 

En els exercicis 2020 i 2019, i tal com indica la Nota 16 de la memòria financera, 

els membres del Patronat de la Fundació no han rebut cap retribució, ni dinerària 

ni en espècie, per l’exercici del seu càrrec ni tampoc han prestat altres serveis a 

la Fundació. 

 

e) Percentatge de participació que posseeixi l'entitat en societats 

mercantils, incloent la identificació de l'entitat, la seva denominació social 

i un número d'identificació fiscal. 

L’entitat no té cap participació en societats mercantils. 

 

f) Retribucions percebudes pels administradors que representin a la 

fundació en les societats mercantils en què participi, amb indicació de les 

quantitats que hagin estat objecte de reintegrament. 

No aplica. 

 

g) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general 

subscrits per la fundació, identificant al col·laborador que participi en ells 

amb indicació de les quantitats percebudes. 

L’entitat no té subscrits convenis de col·laboració empresarial en activitats 

d’interès general. 

 

h) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, en el seu cas, 

desenvolupi l'entitat. 

No aplicable. 

 

i) Indicació de la previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni 

de l'entitat en cas de dissolució i, en el cas que la dissolució hagi tingut 

lloc en l'exercici, de la destinació donada a aquest patrimoni. 






