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Memòria abreujada 2020

1. Activitat de l’entitat
1.1 Naturalesa
La Fundació Privada Affinity es va constituir l’any 1987 i té el seu
domicili social a la Plaça d’Europa, nº 54, de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Està inscrita en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 350, per resolució del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació privada, de caràcter cultural i benèfic i sense ànim
de lucre, té per objecte la difusió i promoció del rol social dels
animals de companyia, mitjançant l’organització, realització i foment
d’actes, conferències o programes de divulgació i de recerca que
contribueixin a potenciar l’esmentat rol dins la comunitat cultural
i científica i la societat, en general. A tals efectes podrà concedir
les beques, ajuts i premis als estudis i investigacions, divulgatius
i científics, que posin de relleu aquell paper, publicant, si s’escau,
els resultats d’aitals treballs.
La Fundació desenvolupa les seves funcions majoritàriament
a Catalunya, sens perjudici de les activitats que per un millor
compliment de les seves finalitats puguin dur a terme arreu
del territori espanyol i a l’estranger.

Tenint això en ment, una gran part de les activitats realitzades
en 2020 tenen relació, d’una manera o altra, amb la crisi produïda
per la COVID-19.
Hem dedicat l’any a investigar sobre l’impacte de la pandèmia
al Vincle, sobre la situació de les protectores d’animals, sobre
l’abandonament i sobre l’adopció.
Hem dut a terme campanyes d’informació dirigides a petparents
en ple confinament, campanyes de conscienciació sobre la tinença
responsable, i hem celebrat el paper beneficiós que els animals
tenen en les nostres vides.
Hem vist interromputs els nostres programes de teràpies la primera
meitat de l’any, però després hem pogut reactivar la majoria d’ells,
i obrir programes nous, per així continuar ajudant a millorar la vida
de les persones amb l’ajuda dels gossos de teràpies.
Si alguna cosa ha demostrat clarament l’any 2020 és que en situacions
de dificultat, el Vincle afectiu entre humans, gossos i gats es fa
més fort.

Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els Estatuts
i la legislació vigent.

La convivència amb els nostres animals ha fet més suportables
el confinament i el distanciament social.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol
II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge.

Un cop més hem vist com els nostres animals tenen la capacitat
d’omplir, d’alguna manera, aquests “buits” que la vida va deixant
en les nostres vides.

1.2. Activitats, projectes i ajuts
L’any 2020 ha estat un any excepcional, atípic, ple de reptes, marcat
per una pandèmia mundial i per canvis rellevants en la nostra forma
de viure.
Aquesta situació ens ha obligat a adaptar-nos, a ser més flexibles,
sense deixar de banda la nostra missió: difondre els beneficis
del vincle, i les nostres àrees de treball: Recerca, Acció Social,
Conscienciació.
A mitjan març es va decretar l’estat d’alarma i presenciem l’expansió
de la major pandèmia dels últims temps que afecta la nostra salut,
a la nostra economia i al nostre estil de vida.
Davant aquesta situació, les activitats presencials de la Fundació
Affinity es van veure afectades, quedant en suspens tots els
programes de teràpies.
Valorant la situació en la seva globalitat, considerem que havíem
d’adaptar-nos al moment actual i enfocar-nos en les necessitats dels
petparents i dels animals en un moment complex i sobretot, incert.

La vida amb els nostres gossos i gats és millor, encara més
en un any especialment complicat, com ha estat el 2020.
A continuació es detallen, de manera específica i a efectes del previst
a l’article 3.1.b) del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, les
principals activitats realitzades per la Fundació durant l’exercici
2020, per a la consecució dels fins fundacionals esmentats
anteriorment, juntament amb els ajuts concedits:

A

Recerca
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Recerca
Mantenim el conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona,
per al manteniment de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut
UAB. Des de la Càtedra s’han elaborat quatre estudis d’investigació
a Espanya i França, tres d’ells amb la finalitat d’entendre l’impacte
real de la Crisi de la COVID-19 a les protectores, en el vincle amb els
animals de companyia, i el seu rol durant el confinament.
El treball investigador de la Càtedra s’ha vist plasmat en diverses
publicacions científiques en revistes com Animals (MDPI; Primer
quartil, Factor d’Impacte 2.3) i Journal of Veterinary Behavior
(Elsevier; Primer quartil, Factor d’Impacte 1.9), entre les quals
es troben les que adjuntem a continuació.
Addicionalment s’han realitzat set comunicacions científiques en
congressos i seminaris internacionals, com el Congrés AVEPA-SEVC,
l’organitzat per ICALP (International Center for Animal Law and
Policy) i el Congrés de ABMeVeC (Associação Brasileira de Medicina
Veterinària Comportamental).
www.europepmc.org/article/MED/32837452
revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n4-fatjo-garcia-darder-et-al
www.mdpi.com/2076-2615/10/1/63

Memòria abreujada 2020
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Recerca
S’han dut a terme 4 estudis d’investigació, publicats al nostre web,
4 publicacions científiques i 7 conferències en congressos
internacionals.
•

Estudi “Junts a casa” i Estudi “El paper dels gossos i els gats durant
la pandèmia”. Hem estudiat l’impacte de la situació creada per
la COVID-19 en els animals i en el vincle. Aquests estudis mostren
que, tot i la dificultat del confinament, el vincle amb els animals de
companyia s’ha vist enfortit.

El 73% de les persones enquestades
creu que el fet de conviure amb el seu
gos o gat l’ha ajudat a portar millor
els efectes de l’confinament i el
distanciament social.

Veure infografía

•

Estudi “Ell mai no ho faria” d’Abandonament i Adopció 2020.
Durant més de 20 anys realitzem l’Estudi “Ell mai no ho faria”,
d’abandonament i Adopció, per posar-li xifres al greu problema
de l’abandonament. La importància d’aquest estudi rau en el fet que
és l’únic que aporta una visió global i evolutiva del problema a Espanya.
En aquest sentit, és un referent reconegut per entitats de protecció
animal, institucions i mitjans de comunicació en la conscienciació
i lluita contra l’abandonament.
Com a fruit de la feina de diversos anys, hem creat el primer Cens de
Protectores d’Espanya, amb 1.544 entitats públiques i privades.

•

Veure infografía

La difusió de l’Estudi Fundació Affinity “Ell mai no ho faria” s’ha fet
mitjançant la publicació d’un White Paper, una infografia, un vídeo,
cinc càpsules interactives per difondre les dades en xarxes socials
i la realització de dos webinars.

Veure infografía

Veure vídeo

Estudi “L’impacte de la Covid en protectores”. La complexa situació
que hem viscut, juntament amb la limitació de la mobilitat, ha deixat
a les protectores amb menys voluntaris i menys recursos econòmics,
dificultant la gestió dels animals.

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en aquesta
activitat durant l’any 2020 ha estat de
121.442,50 euros. L’any 2019, la Fundació
Privada Affinity va destinar a aquest
projecte 122.162,71 euros.

B

Acció social
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Programes de teràpies
Quan es va deslligar la pandèmia, tots els programes de teràpies assistides
amb animals es van paralitzar. A l’estiu vam poder reprendre algun dels
programes, però no tots. Per exemple, el programa de La Residència
La Falguera, en el qual atenem a persones de la tercera edat, no s’ha
pogut reprendre aquest 2020 a causa de la pandèmia.

Programa “Buddies”
El nostre programa “Buddies” es va iniciar el 2014 i des de llavors hem
intervingut en 23 Centres Residencials d’Acció Educativa de Catalunya
(CRAE), arribant a 237 menors.
•

Casal d’estiu. Durant els gairebé tres mesos de confinament, les teràpies
amb animals no van poder dur-se a terme en els diferents CRAES. Així
que a l’estiu, 55 nens d’entre 8 i 15 anys van gaudir d’un “casal d’estiu”
lúdic i educatiu amb els gossos de teràpia de la Fundació Affinity, amb
l’objectiu de reduir l’impacte de l’aïllament.

Veure vídeo

•

•

Petit Coda. Hem fet un programa pilot en aquest centre d’acollida.
En aquest centre resideixen menors nouvinguts que passen
per primera vegada per una institució.

Respétame

Programa “La Falguera”
La Teràpia Assistida amb Animals en el centre geriàtric La Falguera
es va dur a terme fins al març, moment en què va haver de parar a causa
de la pandèmia. Aquest programa busca generar l’estimulació cognitiva
i enfortir la memòria de la gent gran d’aquesta residència.

La Falguera

Programa “Obrint portes”
“Obrint portes” compta actualment amb dotze programes i vint gossos
en diferents centres penitenciaris de tot Espanya.

CRAE Parental. És un programa pilot per a joves i els seus pares
que pretén millorar el vincle entre ells i les habilitats educatives
dels progenitors.

Programa “Respétame”
Des del seu inici el 2017, el programa “Respétame” ajuda a prevenir
l’assetjament escolar i promoure pràctiques respectuoses a l’Escola
Lleó XIII de Barcelona. Després d’aturar a causa de la COVID-19,
aquest programa pioner a Espanya segueix en funcionament en
el curs 2020-2021.
Obrint portes

La col·laboració econòmica de la Fundació Privada Affinity en aquesta activitat
durant l’any 2020 ha estat de 126.761,59 euros. L’any 2019, la Fundació Privada
Affinity va destinar a aquest projecte 124.228,77 euros.
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Promoció de la adopció
Plataforma “Miwuki”

“Millor adopta!”

Des de la Fundació Affinity, s’ha continuat promovent
l’adopció a través de la nostra col·laboració amb la plataforma
digital Miwuki.

També col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona per promoure
l’adopció. Aquest any, a causa de la situació generada per la pandèmia
de la COVID-19, no s’ha pogut dur a terme de manera presencial en
el marc de les Festes de la Mercè, però hem participat en els espais
virtuals que han tingut lloc al setembre i al desembre per promoure
l’adopció responsable.

Miwuki és una plataforma web i aplicació gratuïta, que posa
en contacte protectores i potencials adoptants. Les protectores
publiquen a la plataforma les fitxes dels animals que poden ser
adoptats, i les persones interessades en adoptar poden consultar
la informació de milers d’animals que esperen una segona
oportunitat. Miwuki també ofereix un qüestionari per a saber
si una persona està preparada per a adoptar, i en aquest cas,
buscar l’animal que millor s’adapti al seu estil de vida.

Adjuntem els enllaços dels vídeos creats per a aquestes dues ocasions,
on es fa visible la feina tan necessària que duen a terme les entitats
per a la cura i el benestar dels animals:

Aquest projecte innovador, creat el 2017, ha aconseguit que més
de 30.000 animals siguin adoptats a través de la seva pàgina web.
Des de la Fundació hem promogut l’adopció també a través de les
nostres xarxes socials.

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en aquesta
activitat durant l’any 2020 ha estat
de 60.500,00 euros.

Per la Mercè 2020, millor adopta!
Veure vídeo

L’any 2019, la Fundació Privada
Affinity va destinar a aquest projecte
60.500,00 euros.

Per Nadal 2020, millor adopta!
Veure vídeo

Miwuki en xifres:
•

1.156 protectores registrades (un + 7,7% vs 2019).

•

30.660 * animals adoptats (un + 21,1% vs 2019)
(*) dels quals 10.555 van ser adoptats en 2020.
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Altres col·laboracions
Premis Talent Cambra

Web Portal Derecho Animal

Hem apadrinat els Premis Talent Cambra, una iniciativa per fomentar
la creativitat i oferir oportunitats i visibilitat a nous talents i projectes
a Catalunya, amb el suport d’institucions, empreses i particulars.

Hem continuat donant suport a la pàgina web derechoanimal.info,
l'única base de dades jurídica sobre animals de companyia a Espanya,
i al Màster de Dret Animal, formació referent en aquest camp.

Aquest any s’ha creat la Categoria de Cura Animal, per premiar
projectes en l’àmbit de la protecció animal en el context creat
per la crisi de la Covid.
El guanyador ha estat IPPA, Institut de Polítiques Públiques de
Protecció Animal, que proporciona a les Administracions Públiques
formació tècnica en matèria de protecció animal.

Panini

Portal Derecho Animal
Visitar pàgina web

Un any més continua la nostra col·laboració amb Panini. L’Edició
2020 del Gran Àlbum del Món Animal ha tingut un impacte positiu
sobre els gossos i gats abandonats de tot Espanya en un any
especialment difícil a causa de la COVID-19: a través de la venda
de l’àlbum i els cromos s’han recaptat fons que ens han permès
donar 190.000 racions de menjar en refugis i protectores animals.

La col·laboració econòmica de
la Fundació Privada Affinity en
aquesta activitat durant l’any 2020
ha estat de 21.673,66 euros.
L’any 2019, la Fundació Privada
Affinity va destinar a aquest projecte
11.392,67 euros.

C

Hem difós els missatges de la Fundació
a través dels canals habituals: mitjans
de comunicació, esdeveniments, relacions
públiques, web, xarxes socials, etc.

Sensibilització
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Continguts
Creació d’un total de 142 continguts generals tant a Espanya com a França, 43
d’ells específics per ajudar els pet-parents a gestionar el confinament, entre ells:
articles a la web, vídeos, infografies, posts i connexions en directe des de les
nostres xarxes socials.

Suport a petparents: Consells a casa

Suport a protectores: “Confinats”

Quan es va deslligar la pandèmia vam veure la necessitat d’informar
sobre tot el relatiu a l’confinament, en relació als nostres animals
de companyia.

A través de les nostres xarxes socials, hem conscienciat sobre
la vulnerable situació que viuen les protectores: han baixat les
adopcions, el nombre de voluntaris i la quantitat de donacions
econòmiques i d’alimentació.

Desenvolupem continguts específics, consells per a millorar la
convivència, informació actualitzada de la normativa pel que fa als
animals, en aspectes sanitaris, logístics i de benestar emocional.

Així mateix, totes les nostres campanyes de conscienciació, realitzades
tant a Espanya com a França, han tingut un gest de complicitat amb
la situació creada per la COVID-19 durant l’any 2020.
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Continguts
Així mateix, totes les nostres campanyes de conscienciació, realitzades tant
a Espanya com a França, han tingut un gest de complicitat amb la situació creada
per la COVID-19 durant l’any 2020.

8 mesos més confinats
“8 mesos més confinats”, la nostra campanya antiabandonament
amb la qual hem volgut conscienciar sobre el temps que els animals
abandonats passen a les protectores.

8 mesos més confinats
Veure vídeo

Huelga de animales

Campanya de Nadal d’Affinity

Hem impulsat la primera “Vaga d’animals” per visibilitzar la manca
de recursos de les protectores i reivindicar que encara queda molt
per millorar per garantir el benestar animal.

Hem contextualitzat la campanya de Nadal d’Affinity, signada
per la Fundació Affinity, amb el distanciament social donat per
la pandèmia. “Per sort, no tot ha canviat” exalça el paper dels
animals de companyia a la crisi per la COVID-19.

Vaga d’animals
Veure vídeo

Per sort, no tot ha canviat
Veure vídeo
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Mitjans
Per conscienciar la societat, vam difondre els continguts mitjançant
campanyes de mitjans digitals.
Durant l’any 2020 hem tingut 191.476.210 d’impressions totals
a Espanya i França (un 18,85% més que l’any anterior), aconseguint
al 98% del nostre públic objectiu a Espanya (+12 pp vs ‘19),
i al 92% a França (+13 pp vs ‘19), amb els nostres missatges.

Memòria abreujada 2020

Relacions Públiques
Els mitjans de comunicació tenen un important paper com altaveus
dels missatges de conscienciació. El 2020 hem enviat 11 notes
de premsa als diferents mitjans de comunicació. Aquest any, a més
de les comunicacions pròpies de la Fundació, hem difós el nostre
missatge de conscienciació incorporant informacions relatives
a la situació provocada per la pandèmia. Així doncs, hem col·laborat
amb els mitjans de comunicació per difondre missatges de tinença
responsable, beneficis dels animals per a les persones i denúncia
de l’abandonament a més de tots els estudis realitzats amb motiu
de la COVID-19.
Les activitats relatives a les Relacions Públiques han tingut lloc
exclusivament a Espanya, a França no hem realitzat cap comunicació
aquest any.
El 2020 hem generat 1.405 notícies, un 24% més respecte a l’any
anterior. La nostra audiència potencial agregada ha estat de
587.047.632, un 19,6% menys respecte al 2019.
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Web
El nostre lloc web és visitat des de més de 200 països, sent l’espanyol,
el francès i l’anglès els idiomes més llegits.
La situació produïda per la crisi sanitària ens ha portat a oferir
un servei d’assessorament temporal, anomenat Consells a Casa,
a través del nostre web.

D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar la col·laboració i el voluntariat
en protectores, hem creat una landing allotjada a la nostra web amb
idees i opcions de col·laboració amb les entitats, així com un cercador
en forma de mapa amb les més de 1.500 protectores que hi ha a Espanya,
per facilitar la seva localització i dades de contacte.

És un servei adreçat a famílies amb gossos o gats amb problemes
de comportament a causa del confinament. El nostre equip de etòlegs
ha atès cada cas de manera individual i personalitzada, traçant un
pla d’actuació per tal de minimitzar l’impacte negatiu dels canvis
de rutina en l’animal. Aquest servei, dut a terme a Espanya, ha atès
més de 1.300 consultes.

El 2020 la nostra web ha rebut 1.800.000 milions d’usuaris,
un 47% més que l’any anterior.

Alguns exemples de consultes que s’han contestat, de forma
personalitzada i a través de la web.

Què faig si em trobo a un altre gos mentre trec a passejar
el meu?
Com hauríem de gestionar l’excés d’interacció
amb el nostre gat aquests dies?
Els gossos poden bordar més des de la declaració
de l’Estat d’Alerta i confinament?
Els gossos estan fent més les seves necessitats dins
de casa a causa del confinament?
Els gats podrien estar menys afectuosos i més esquius
des de l’aplicació del confinament?

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en aquesta
activitat durant l’any 2020 ha estat
de 743.201,24 euros.
L’any 2019, la Fundació Privada
Affinity va destinar a aquest projecte
863.490,14 euros

2
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2. Bases de presentació
dels comptes anuals
a. Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2020
han estat formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació en reunió
ordinària que va tenir lloc a tal efecte, d’acord amb el marc
d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, en
particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts,
de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de la Fundació a 31 de desembre de 2020 i del resultat de
les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net produïts durant
l’exercici anual acabat a l’esmentada data.
Els comptes anuals de l’exercici 2020 de la Fundació s’han elaborat
de forma abreujada seguint, sense excepció, totes les normes i els
criteris establerts al Pla de comptabilitat de les fundacions vigent
en el moment de la seva formulació (veure Nota 2.B). Els esmentats
comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables
mantinguts per la Fundació.
Al 31 de desembre de 2020, el marc normatiu d’informació financera
aplicable a la Fundació és l’establert en:
•

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

•

El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes
a la legislació de la Generalitat de Catalunya

•

El Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla
de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes
a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
259/2008, de 23 de desembre.

•

Les normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), en desenvolupament
del Pla General de Comptabilitat i les seves nomes complementaries.

•

La resta de normativa comptable que resulti d’aplicació.
Els presents comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es
presenten en euros, sent l’euro la moneda funcional de la Fundació.

d. Agrupació de partides
En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades
segons la seva naturalesa.

e. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements agrupats en diverses partides del balanç.

f. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2020, no s’ha produït cap modificació rellevant en
els criteris comptables respecte als criteris aplicats a l’exercici 2019.

g. Correcció d’errors
En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha detectat cap error
significatiu que hagi suposat la re-expressió dels imports inclosos
en els comptes anuals de l’exercici 2019.

h. Memòria econòmica
El Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, desenvolupa
el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment
de la Llei 49/2002, han d’elaborar aquestes entitats.
L’article 3.3 d’aquest Reglament estableix que les entitats que,
en virtut de la seva normativa comptable, estiguin obligades
a l’elaboració de la memòria dels comptes anuals, poden incloure
en la mateixa la informació que ha d’incloure la memòria econòmica.
La Fundació ha inclòs a la present memòria tota la informació
requerida per aquest Reglament i que li resulta d’aplicació a
l’esmentada entitat (veure Notes 1, 12, 13, 15, 18, 20 i 21).

3. Aplicació de resultats
La proposta d’aplicació dels resultats dels exercicis finalitzats a 31
de desembre de 2020 i 2019, formulats pel Patronat, és la següent:

b. Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests
comptes anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta
memòria. Tots els principis comptables obligatoris amb incidència
en el patrimoni, la situació financera i els resultats s’han aplicat en
l’elaboració d’aquests comptes anuals.

c. Comparació de la informació
Amb la finalitat de fer comparable la informació de l’exercici 2020
amb la de l’exercici 2019 es presenta l’estructura del balanç i del
compte de resultats de l’exercici anterior en format comparatiu.

Base de repartiment

Exercici 2020

Exercici 2019

Excedent de l’exercici

0,00

0,00

Total base de
repartiment

0,00

0,00

APLICACIÓ A

Exercici 2020

Exercici 2019

Romanent
Total aplicació
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4. Normes de registre
i valoració
4.1. Actius financers i passius financers
4.1.1 Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme
la seva adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable
de la contrapartida entregada, incloent en general els costos
de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per
a negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin
directament atribuïbles es reconeixeran al compte de resultats
de l’exercici.
Els actius financers mantinguts per la Fundació es classifiquen com:
•

Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials
originats per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis
directament i el cobrament dels quals és de quantia determinada
o determinable i no es negocien en un mercat actiu. Posteriorment
es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de resultats
els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu. Quan
el venciment d’aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu
valor nominal. Les corresponents pèrdues per deteriorament es
doten en funció del risc que presentin les possibles insolvències
pel que fa al seu cobrament.
També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu
valor de constitució.

•

Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren
valorats a preu d’adquisició, incloses les despeses inherents a la
mateixa. En cas de ser necessari, es doten les oportunes provisions
per a la depreciació dels valors mobiliaris.

Deteriorament d’actius financers
L’import recuperable dels actius financers es calcula com el valor
present dels fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al
tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement
inicial. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues
per deteriorament corresponents a aquests actius es registren en
el compte de resultats, i reverteixen en el cas que l’increment
posterior de l’import recuperable pugui ser relacionat de forma
objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en
el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.

4.1.2 Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable
de la contraprestació rebut menys els costos de la transacció
atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius
financers es comptabilitzen al seu cost amortitzat utilitzant el tipus
d’interès efectiu.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per
operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tinguin un tipus d’interès contractual, inclosos els dèbits amb
les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.

4.2 Impostos sobre beneficis
La despesa per Impost sobre Beneficis de l’exercici es calcula
en funció del resultat econòmic abans d’impostos, augmentat
o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents
amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable
de l’esmentat impost, i minorat per les bonificacions i deduccions
en la quota, excloses les retencions i els pagaments a compte.
D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge, i les seves successives modificacions, les rendes
derivades del patrimoni de la Fundació i d’activitats econòmiques
de caràcter social estan exemptes de l’Impost sobre Beneficis, mentre
que la resta de les rendes obtingudes per l’explotació d’una activitat
econòmica no exempta tributen al tipus de gravamen del 10,00%.

4.3 Efectiu i altres mitjans líquids
equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu
en caixa i bancs i els dipòsits i altres actius financers amb un
venciment no superior a tres mesos des de la data d’adquisició
o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions
significatives de valor per les seves característiques intrínseques.

4.4 Ingressos i despeses
La Fundació registra els ingressos i despeses d’acord amb el principi
de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns
i serveis que representen, amb independència del moment en què
es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.
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 entre d’altres.
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4.5 Provisions i contingències
Les provisions per litigis es reconeixen quan la Fundació té una
obligació present, ja sigui legal o implícita, com resultat de successos
passats, és probable que sigui necessària una sortida de recursos
per a liquidar l’obligació i l’import es pot estimar de forma fiable.
No es reconeixen provisions per a pèrdues d’explotació futures.
Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que
s’espera que siguin necessaris per a liquidar l’obligació utilitzant un
tipus abans d’impostos que reflecteixi les avaluacions del mercat actual,
del valor temporal dels diners i els riscos específics de l’obligació.
Els ajustos en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen
com una despesa financera conforme es van meritant.
Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un
efecte financer no significatiu no es descompten.
Quan s’espera que part del desemborsament necessari per a liquidar
la provisió sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es
reconeix com un actiu independent, sempre que sigui pràcticament
segura la seva recepció.

4.6 Elements patrimonials de naturalesa
mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són
utilitzats de manera duradora en l’activitat de la Fundació, la finalitat
principal és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció
i millora del medi ambient, incloent la reducció o eliminació
de la contaminació futura.
L’activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte
mediambiental significatiu.

4.7 Subvencions, donacions i llegats
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés
directament imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte
de resultats atenent a la seva finalitat:
•

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o per
compensar un dèficit d’explotació, s’imputen com ingressos
de l’exercici en que es concedeixen.

•

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques, s’imputen
com ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses
que estiguin finançant.

•

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica,
s’imputen com ingressos de l’exercici en que es reconeguin.

Memòria abreujada 2020

•

Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes,
s’imputen com ingressos de l’exercici en que es produeixi aquesta
cancel·lació, excepte quan s’atorguin en relació amb una finalitat
específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de
l’amortització del bé finançat.

•

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible,
material i inversions immobiliàries, s’imputen com ingressos en
l’exercici en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en
aquest període per als esmentats elements o en el cas de produirse la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa del
balanç.
No obstant, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables
rebuts directament per incrementar la dotació fundacional de l’Entitat
o per compensar dèficits d’exercicis anteriors no constitueixen
ingressos i es registren directament en els fons propis de l’Entitat,
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que
es tracti.

4.8 Transaccions amb parts vinculades
Amb caràcter general, les operacions amb parts vinculades es
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si s’escau,
i el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es
registra atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració
posterior es realitza conforme amb el previst en les normes
corresponents.

5. Immobilitzat intangible
La Fundació no disposa de cap bé que s’hagi de classificar en aquest
epígraf.

6. Immobilitzat material
La Fundació no disposa de cap bé que s’hagi de classificar en aquest
epígraf.

7. Arrendaments i altres
operacions de naturalesa
similar
No hi ha hagut arrendaments durant l’exercici 2020 ni l’exercici
2019, ni de tipus financer, ni de tipus operatiu.
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8. Actius financers
Els actius financers, a 31 de desembre de 2020 i 2019, s’han classificat atenent a la seva naturalesa i a la funció que compleixen en la Fundació,
segons s’indica en el següent detall:
EXERCICI 2020

Inversions
fins al venciment

Actius financers
a cost

Actius financers
a cost amortitzat

TOTAL

Instruments de patrimoni

•

•

•

•

Valors representatius de deute

•

•

•

•

Crèdits, derivats i altres

•

•

•

•

Dipòsits en entitats de crèdits

•

•

•

•

Efectiu i altres actius líquids equivalents

•

•

534.635,37

534.635,37

Total

•

•

534.635,37

534.635,37

EXERCICI 2019

Inversions
fins al venciment

Actius financers
a cost

Actius financers
a cost amortitzat

TOTAL

Instruments de patrimoni

•

•

•

•

Valors representatius de deute

•

•

•

•

Crèdits, derivats i altres

•

•

•

•

Dipòsits en entitats de crèdits

•

•

•

•

Efectiu i altres actius líquids equivalents

•

•

631.201,06

631.201,06

Total

•

•

631.201,06

631.201,06

Instruments financers a curt termini

Instruments financers a curt termini

9. Passius financers
A 31 de desembre de 2020 i 2019, la totalitat dels passius financers de la Fundació es classifiquen a la categoria de passius financers a cost
amortitzat, i es corresponen al detall que s’indica a continuació:
EXERCICI 2020

Passius financers
a cost amortitzat

Passius financers
mantinguts per a negociar

TOTAL

515.672,95

•

515.672,95

515.672,95

•

515.672,95

Passius financers
a cost amortitzat

Passius financers
mantinguts per a negociar

TOTAL

Instruments financers a curt termini
Creditors varis

EXERCICI 2019
Instruments financers a curt termini
Proveïdors entitats del grup

1.215,23

1.215,23

Creditors varis

606.098,72

•

606.098,72

607.313,95

•

607.313,95
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A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol (modificada a través de
la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre), preparada conforme a la Resolució de l‘ICAC de 29 de gener de 2016, sobre
la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals abreujats en relació amb el període mig de pagament a proveïdors en operacions
comercials a data de tancament de l’exercici:

Període mig de pagament

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

DIES

DIES

26

24

Conforme a la Resolució de l’ICAC, per al càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les operacions comercials
corresponents al lliurament de béns o prestacions de serveis reportades des de la data d’entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre.
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, als creditors comercials per deutes amb
subministradors de béns o serveis.
S’entendrà per “Període mig de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a
càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació. Aquest “Període mig de pagament a proveïdors” es calcula com el quocient format
en el numerador pel saldo mitjà de creditors comercials i, en el denominador, l’import de les compres netes i despeses per serveis exteriors.

10. Fons propis
El moviment de fons propis dels exercicis 2020 i 2019 ha estat el següent:

Euros

Dotació
fundacional

Romanet

Resultats negatius
d’exercicis
anteriors

Excedents
pendents
d’aplicació

Resultat
TOTAL
l’exercici
(veure Nota 3)

Saldo a 31 de desembre
de 2018

18.030,36

5.696,87

•

•

-10,02

23.717,21

Distribució del resultat

•

-10,02

•

•

10,02

•

Altres variacions del
patrimoni net

•

•

•

•

•

•

Resultat de l’exercici

•

•

•

•

0,00

0,00

Saldo a 31 de desembre
de 2019

18.030,36

5.686,85

•

•

•

23.717,21

Distribució del resultat

•

•

•

•

•

•

Altres variacions del
patrimoni net

•

•

•

•

•

•

Resultat de l’exercici

•

•

•

•

0,00

0,00

Saldo a 31 de desembre
de 2020

18.030,36

5.686,85

•

•

•

23.717,21
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11. Subvencions, donacions i llegats
Durant l’any 2020, la Fundació va rebre donatius per import de 1.196.000,00 euros (1.198.000,00 euros durant l’any 2019).
Les donacions rebudes que figuren a les partides corresponents de la compte de resultats, estan vinculades directament a l’activitat pròpia
de l’Entitat i concedides per la empresa AFFINITY PETCARE, S.A.U.

12. Situació fiscal
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020 i 2019 són els següents:

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Compte

Saldo Deutor

Saldo Creditor

Saldo Deutor

Saldo Creditor

Impost sobre la renda
de les persones físiques

•

45,95

•

169,90

TOTAL

•

45,95

•

169,90

La conciliació de les diferencies existents entre el resultat comptable de l’exercici amb la base imposable de l’Impost sobre Societats dels
exercicis 2020 i 2019 és la següent:

CONCEPTE

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Resultat comptable

•

•

Diferències permanents positives

1.196.000,00

1.198.000,00

Diferències permanents negatives

(1.196.000,00)

(1.198.000,00)

Base imposable

•

•

La Fundació no ha suportat retencions durant l’exercici 2020.
Si s’escau, s’ajusten al resultat comptable tots els conceptes d’ingressos i despeses deduïbles segons el règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius, aplicant la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, donant com a resultat la base imposable de l’impost.
La identificació de les rendes exemptes de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2020 és la següent:

NATURALESA RENDA EXEMPTA

IMPORT (€)

ARTICLE DE LA LLEI 49/2002
QUE EMPARA LA EXEMPCIÓ

Donatius, donacions i aportacions

1.196.000,00

Article 6.1º, lletra a)

TOTAL

1.196.000,00

•

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin
estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. A 31 de desembre de 2020,
la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables dels últims 4 anys. El Patronat
de la Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius addicionals significatius.
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13. Ingressos i despeses
a. Import de les despeses derivades del funcionament del Patronat.
El càrrec de patró és totalment gratuït d’acord amb la llei i els Estatuts.
No s’ha lliurat tampoc cap quantitat en concepte de reemborsament per les despeses ocasionades en l’exercici de les funcions de patró.
El Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que “les despeses derivades del funcionament del patronat i dels
seus òrgans delegats, no poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici”. La Fundació no ha registrat durant l’exercici
2020 despesa per aquest concepte i, per tant, no s’ha superat el límit del 15% establert per l’esmentat article.

b. Ingressos d’explotació i altres.
No existeix explotació econòmica vinculada a l’activitat fundacional. La composició dels ingressos corresponents a 31 de desembre dels exercicis
2020 i 2019, és la següent:

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Donatius diversos

1.196.000,00

1.198.000,00

TOTAL

1.196.000,00

1.198.000,00

c. Despeses per activitat.
Veure Nota 15.

d. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres despeses”.
No aplicable.

e. Desglossament de la partida 5 del compte de resultats “Aprovisionaments”.
No aplicable.

f. Desglossament de la partida 7 del compte de resultats “Despeses de personal”.
No aplicable.

g. Desglossament de la partida 8 c) del compte de resultats “Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions
de les activitats”.
No aplicable.

h. Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com també sobre els ingressos derivats de
subvencions, donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es destinen i les condicions a què estan subjectes.
Veure Notes 1 i 11.
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14. Provisions i contingències
No aplicable.

15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos
a finalitats estatutàries
La dotació fundacional està formada per un total de 18.030,36 euros, que es corresponen a les aportacions dineràries inicials efectuades
pels fundadors.
Tot el patrimoni de la fundació està destinat a finalitats pròpies d’interès general.
Tal i com s’estableix a l’article 3.2º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, es destinaran a la realització de fins d’interès general al menys el 70,00% de les següents rendes i ingressos:
a) Les rendes de les explotacions econòmiques que es desenvolupin.
b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.
En el càlcul d’aquestes rendes, no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa de béns immobles en els que l’entitat desenvolupi
l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinverteixi en béns i drets en
els que concorrin l’esmentat fet.
c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos. Les despeses
realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, en el seu cas, per la part proporcional de les despeses per serveis
exteriors, de les despeses de personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en quant que contribueixin a
l’obtenció dels ingressos, excloent d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris o de l’objecte de l’entitat
sense fins lucratius. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en
el moment de la seva constitució o en un moment posterior.
La resta de les rendes i ingressos que obtinguin les fundacions es destinarà a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.
El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici en que s’hagin obtingut les respectives rendes e ingressos
i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici.
A continuació, es mostra la comparativa entre l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les despeses per finalitats estatutàries
realitzades a el exercicis 2020 i 2019:

CONCEPTE

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

+ Rendes i ingressos (veure Nota 13)

1.196.000,00

1.198.000,00

- Despeses realitzades per l’obtenció dels ingressos

(122.421,50)

(21.225,71)

= Rendes i ingressos – despeses

1.073.578,99

1.176.774,29

a) Mínim legal a destinar a finalitats estatutàries (1)

751.505,29

823.742,00

b) Despeses realitzades per finalitats estatutàries (2)

1.073.578,99

1.176.774,29

322.073,70

353.032,29

c) Imports destinats a compensar exercicis anteriors
Excés / (Defecte) del propi exercici (C+B-A )
(1) Correspon al 70% del concepte ‘Rendes i ingressos – despeses’.
(2) Veure nota 1.
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En compliment del previst als articles 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques i 3.2º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, durant l’exercici 2020 la Fundació ha realitzat despeses per finalitats estatutàries que representen un 89,76% del total de ingressos
(un 98,23% a l’exercici 2019).
A 31 de desembre de 2020, la Fundació no té excedents pendents d’aplicar a finalitats estatutàries, de conformitat amb el següent detall:

Recursos a destinar a finalitats

Aplicació de recursos a finalitats

Exercici

Import a destinar

2016

2016

497.370,66

709.673,00 •

2017

589.316,12

2018

821.858,75

2019

823.742,00

2020

751.505,29

2017

841.846,00

2018

2019

2020

•

•

•

•

•

•

1.174.093,95 •

•

1.176.774,29

Recursos pendents
de destinar a finalitats

•
1.073.578,99 •

16. Esdeveniments posteriors al tancament
La actual situació d’incertesa respecte l’evolució de la pandèmia impedeix que, a la data de formulació d’aquests comptes anuals, es pugui
realitzar una valoració dels possibles impactes per a la Fundació. No obstant, el Patronat considera que, d’acord amb la informació disponible
a la data de formulació, l’única activitat fundacional que s’ha vist afectat negativament pel covid-19 ha estat el programa “La Falguera” inclòs
en el camp d’acció social.

17. Operacions amb parts vinculades
Les operacions amb empreses vinculades al Patronat de la Fundació realitzades durant els exercicis 2020 i 2019 són les següents
(veure Nota 9):

Entitat vinculada

Import despeses 2020

Saldo 31/12/2020

Affinity Petcare France, S.A.S.

•

•

Entitat vinculada

Import despeses 2019

Saldo 31/12/2019

Affinity Petcare France, S.A.S.

1.215,23

1.215,23
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18. Altra informació
1. A la data d’aprovació dels comptes anuals la composició del Patronat
de la Fundació era la següent:
•

President: José Luis Doreste Blanco

•

Secretari: Francisco Gispert Ribera en representació de Affinity
Petcare, S.A.

•

Vicepresident: Sra. Carolina Usandizaga Carulla

•

Vocal: Sr. Lluís Carulla Ruiz

•

Vocal: Sr. Joan Cornudella Marqués

•

Vocal: Sra. Cristina García-Orcoyen Tormo

•

Vocal: Sra. Beatriz Ferrer-Salat Serra de Migni

•

Vocal: Sr. Marc Jové Gestí

•

Vocal: Sr. Jose Maria Solé Gracia

•

Vocal: Sr. Josep Campmany Sallas

•

Vocal: Sra. Celina Torre Lloveras

•

Vocal: Sra. Magdalena Oranich i Sologran

•

Vocal: Sr. Lluis Miguel Ferrer Caubet

•

Vocal: Sr. Francesc Blanch Martell

•

Vocal: Sr. Miquel Ángel Roca Bennasar

2. La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge
durant l’exercici 2020.
3. Els comptes anual de l’exercici 2020, consistents en aquesta memòria,
el balanç de situació, el compte de resultats i l’estat de canvis en el
patrimoni net, han estat formulats i aprovats pel Patronat de la
Fundació en reunió ordinària i dintre del termini establert a l’article
333-9 del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat
de ser presentades davant la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

19. Informació Segmentada
No existeix informació segmentada que no es trobi recollida en altres
apartats de la memòria.

20. Convenis de col·laboració
empresarial en activitats
d’interès general (article 25
de la llei 49/2002)
No aplicable.

Memòria abreujada 2020

21. Indicació de la previsió
estatutària en relació al destí
del patrimoni de la Fundació
Privada Affinity
“Article 33º. Causes de dissolució, procediment de dissolució i
destinació del seu patrimoni
El Patronat podrà instar per si mateix ¡ sotmetre a l’aprovació del
Protectorat l’extinció de la Fundació si esdevingués impossible el
compliment de les finalitats fundacionals. Si per aquesta o altra
causa justificada es produís l’extinció, els béns sobrants de la
Fundació hauran de ser transferits per acord del Patronat a favor
d’una altra o a/tres fundacions o entitats públiques o privades sense
ànim de lucre, en els termes establerts en els paràgrafs següents.
L ‘extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius
¡ passius i ha de dur-se a terme pel Patronat, les persones liquidadores
que, si escau, es nomenin o, subsidiàriament, pel Protectorat.
Aquesta cessió global, una vegada determinat l’actiu i el passiu,
s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent. Amb
l’autorització prèvia del Protectorat, el patrimoni resultant
s’adjudicarà a a/tres fundacions o a les entitats no lucratives privades
amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques
de naturalesa no fundacional amb finalitats anàlogues a les de la
Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit
de la seva dissolució, a la consecució d’aquells, i que siguin totes
elles, privades o públiques, considerades com a entitats beneficiàries
del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos
inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
En el cas en què no es pugui fer una cessió global, haurà de procedirse a la liquidació deis actius i passius de la Fundació i cedir el
patrimoni resultant en els mateixos termes que els establerts per al
supòsit de la cessió global, havent de ser, en tot cas, l’entitat
beneficiaria del patrimoni resultant una entitat beneficiaria del
mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos
inclosos, de l’esmentada Llei 4912002, de 23 de desembre.”
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22. Resum comptes anuals 2020

Budget total

1.196.000 €
Comunicació

864.201 €

Campanyes de Sensibilització

864.201 €

Continguts (inclou 121.000€ corresponents a despeses
realitzades per l’obtenció dels ingressos)

173.075 €

Mitjans

603.559 €

Web

80.452 €

Relacions Públiques

7.115 €

Recerca

121.443 €

Càtedra Animals i Salut

80.000 €

Estudis de recerca

41.443 €

Acció Social

208.936 €

Teràpies Assistides amb Animals

126.762 €

Programes / VETS

22.086 €

Programes / Alimentació

15.523 €

Equip Tècnic i Nous programes

89.153 €

Col·laboracions

82.174 €

La Mercè Millor Adopta

2.904 €

UAB Portal Derecho Animal

6.393 €

Promoció de l'adopció

60.500 €

Premis Talent (Covid)

6.050 €

Programa donació protectores (Covid)

4.693 €

Programa etologia (Covid)

1.634 €

Gestió

1.420 €

