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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
L’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 divulgació dels beneficis del
vincle entre persones i gossos i gats.
La Fundació desenvolupa les seves funcions majoritàriament
a Catalunya, sense 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.
Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els
Estatuts i la legislació vigent.
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.

1.2. Activitats, projectes i ajuts
L’any 2021 ha estat un any marcat, com l’anterior, per una
pandèmia mundial i per canvis rellevants a la nostra manera
de viure.
Hem recuperat certa normalitat en alguns dels nostres
programes, però alhora aquesta situació ens ha obligat a
adaptar-nos a l’evolució de la pandèmia, sense deixar de
banda la nostra missió: Difondre els beneficis del Vincle
entre persones, gossos i gats, i les nostres àrees de treball:
Investigació, Acció Social, Conscienciació.
Hem seguit de prop l’impacte de la COVID, amb l’objectiu
de contribuir a pal·liar o alleujar els efectes de la COVID,
ajudant a les persones i els animals més vulnerables.
En aquest sentit, hem posat en marxa el Pla d’Ajuts
“Alimentant vincles en moments difícils”, amb donatius
d’aliment per a gossos i gats a famílies vulnerables que
viuen amb animals, a través d’entitats socials com Càritas,
Creu Roja i Banc d’aliments.

Hem posat en marxa un innovador programa de teràpies,
“Juntos + Fuertes”, a l’Hospital Universitari Sagrat Cor,
per ajudar pacients fràgils que han passat un temps a l’UCI,
contribuint, amb l’ajuda de gossos de teràpies, a que a poc
a poc recuperin la vida que tenien.
Hem recollit centenars d’històries de vincle, testimonis
personals del suport social que gossos i gats aporten a les
persones en moments de dificultat, a la campanya “Què
seria de mi sense tu?”.
Hem continuat aprofundint en l’abandonament amb el nostre
Estudi Anual “Ell mai no ho faria”, que a més de posar
xifres al problema, ha recollit la visió de les protectores
sobre l’impacte de la pandèmia en l’abandonament i
l’adopció.
I per descomptat, hem continuat promovent l’adopció com
la millor manera d’incorporar un animal a la nostra vida,
a través de la nostra aliança amb Miwuki.
L’any ha acabat amb una gran notícia, el canvi del Codi
Civil (Español), que passa a considerar els animals com a
éssers vius dotats de sensibilitat. Després de molts anys de
treball per part d’entitats diverses en el camp del Dret animal
i de la protecció dels animals, veiem amb satisfacció aquest
avenç, que representa un pas més en la descosificació dels
animals.
L’any 2021 ha estat un any dur, ple d’incerteses, i en aquest
context es demostra, una vegada més, que en moments
de dificultat, el vincle afectiu entre persones, gossos
i gats s’enforteix, i la companyia dels nostres gossos
i gats ens fa més suportable la situació.
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7

estudis de recerca
(vs 5 a 2020)

publicacions científiques
(vs 4 a 2020)

conferències
a congressos
internacionals

22

462

115

programes
(a Espanya)

beneficiaris
directes
(+59% vs 2020)

beneficiaris
indirectes

Teràpies

Abandonament i adopció

428

1.581

8.554

entitats participen
a l’Estudi “Ell mai no ho faria”
(un 27% del total)

protectores
(2n Cens de Protectores)

animals adoptats
via Miwuki (-18% vs 2020)

150.000

2.2

1.290

seguidors a xarxes socials
(Instagram, Twitter, Facebook
i Youtube)

milions d’usuaris web
(+18% vs 2020)

notícies als mitjans
de comunicació. (-9% vs 2020)

99%

93%

699

dels pet parents han vist els nostres
missatges a Espanya (de 18 a 45
anys) (+1% vs 2020)

dels pet parents han vist els nostres
missatges a França (de 18 a 45 anys)
(+1% vs 2020)

milions d’impactes a Espanya
i França. (-10.6% vs 2020)

Conscienciació

A

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 2021, per a la consecució dels
fins fundacionals esmentats anteriorment,
juntament amb els ajuts concedits:

Recerca
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Recerca
Mantenim el conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona,
pel manteniment de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut
UAB. Des de la Càtedra s’han dissenyat i/o elaborat quatre
estudis de recerca i s’han materialitzat 5 publicacions.
•

Estudi sobre pràctiques parentals, en el marc del
programa de teràpies “Pares i Fills” (CRAE Parental).
El programa de teràpies “Pares i Fills” treballa amb nens i
adolescents tutelats per la Generalitat i acollits als CRAE, i amb
els seus pares o familiars, realitzant activitats conjuntes per
promoure actituds parentals responsables, gràcies a la
participació del gos de teràpies com a model.
L’estudi realitzat explora i confirma que la intervenció assistida
amb gossos pot ajudar a reduir algunes actituds parentals
negatives, així com promoure l’augment de certes actituds
positives, i així contribuir a millorar el vincle entre pares i fills.

•

Veure infografía
•

Estudi “Compromís – Projecte VetBonds” (Càtedra
Fundació Affinity/Avepa).
El grau de compromís d’una persona amb la relació amb el
seu animal pot influir en les cures i les atencions que rebrà.
El compromís és elevat quan la satisfacció resultant d’aquesta
relació també és alta, quan s’ha invertit esforç per tirar-la
endavant i quan les alternatives són poc atractives.

Estudi “Ell mai no ho faria” d’Abandonament i Adopció 2021.
Fa més de 25 anys que realitzem l’Estudi “Ell mai no ho faria”,
d’Abandonament i Adopció, per posar xifres al greu problema
de l’abandonament. La importància d’aquest estudi és que és
l’únic que aporta una visió global representativa i evolutiva del
problema a Espanya.

L’estudi Compromís pretén identificar patrons diferenciats
de compromís entre les persones que conviuen amb un
animal i correlacionar el grau de compromís amb l’atenció
veterinària dispensada a l’animal.

En aquest sentit, és un referent reconegut per entitats de
protecció animal, institucions i mitjans de comunicació en la
conscienciació i la lluita contra l’abandonament.
En aquesta edició hi han participat prop de 430 entitats, que
al llarg de l’any recopilen tota la informació sobre els animals
que atenen.
En aquesta ocasió, teníem especial interès a entendre com la
pandèmia originada per la Covid-19 havia impactat en
l’abandonament i l’adopció d’animals de companyia al nostre
país durant el 2020. El resultat és que efectivament ha tingut
una certa incidència, especialment en el cas dels gossos, ja
que van entrar a les protectores 162.011, un 11,6% menys
que l’any anterior. Es tracta del primer descens registrat en
anys però degut fonamentalment a les restriccions en la mobilitat
els mesos de març, abril, maig, octubre i novembre que va fer
que menys gossos es perdessin i, també, s’abandonessin.
Tot i això, l’entrada de gats es va mantenir estable respecte
a l’any anterior: les protectores espanyoles van recollir 124.142
gats l’any passat, una xifra molt similar als atesos el 2019.
Durant els mesos de març, abril i maig l’entrada de gats sí que
va disminuir considerablement, a causa de les restriccions. Tot
i així, a partir del juny la xifra ja es va situar al mateix nivell que
el 2019, compensant la baixada dels mesos anteriors.
En quant a l’adopció d’animals durant el 2020, podem parlar
d’un augment lleuger d’adopcions entre la població espanyola
acompanyat d’un descens en les adopcions a l’estranger.

https://www.vetbonds.com/innovacion.php

•

Estudi “Compromís – Projecte Millors Amics” (Càtedra
Fundació Affinity/FAADA).
La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels
Animals (FAADA) desenvolupa un programa anomenat
"Millors amics", que vol facilitar l’accés dels animals que
conviuen amb les persones en situació de carrer als albergs
i els habitatges socials o de inclusió de Barcelona i també
de tot Catalunya. Per a això és important quantificar de
forma objectiva el valor dels animals de companyia com a
font de suport social per a les persones sense accés temporal
a un habitatge.

1. Activitat de l’entitat | A. Recerca
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Recerca
El projecte de recerca té per objectiu explorar el paper dels
animals de companyia com a font de suport social per a
persones en situació de carrer, vulnerables i/o amb xarxes
socials compromeses, així com caracteritzar l’animal de
companyia com un parent fictici o afegit a l’estructura familiar
de les persones en situació de carrer, vulnerables i/o amb
xarxes socials compromeses.
El treball investigador de la Càtedra s’ha vist plasmat en diverses
publicacions científiques a revistes com Frontiers in Psychiatry,
Animals i Veterinary Record, i dues publicacions en llibres.

- Dos articles sobre mossegades: un analitza els factors
relacionats amb el vincle i l’altre compara la literatura científica
amb la de premsa.
Barrios, C. L., Bustos-López, C., Pavletic, C., Parra, A., Vidal,
M., Bowen, J., & Fatjó, J. (2021). Epidemiology of dog bite
incidents in Chile: factors related to the patterns of human-dog
relationship. Animals, 11(1), 96. Barrios, C. L., Aguirre, V., Parra,
A., Pavletic, C., Bustos-López, C., Perez, S. & Fatjó, J. (2021).
Systematic review: comparison of the main variables of interest
in publications of canine bite accidents in the written press,
gray and scientific literature in Chile and Spain, between the
years 2013 and 2017. Animals, 11 (3), 893.
- Un article sobre l’estrès en gats confirma que el maneig
correcte de l’animal ajuda a reduir-ne l’estrès i ajuda en els
procediments mèdics. Fruit de la col·laboració amb la
Universitat de València.
Argüelles, J., Echaniz, M., Bowen, J., & Fatjó, J. (2021). The
impact of a stress reducing protocol on the qualiy of pre
anaesthesia in cats. Veterinary Record, e138.

Veure infografía

El treball investigador de la Càtedra s’ha vist plasmat en diverses
publicacions científiques a revistes com Frontiers in Psychiatry,
Animals i Veterinary Record, i dues publicacions en llibres.
•

L’article publicat a Frontiers in Psychiatry valida el paper del
gos com a font de suport social.
Bowen, Jonathan, Antoni Bulbena, i Jaume Fatjó. “The Value
of Companion Dogs as Source of Social Support for Their
Owners: Findings From a Pre-pandemic Representative Sample
and a Convenience Sample Obtained During the COVID-19
Lockdown in Spain. ”Frontiers in Psychiatry 12 (2021): 440.

•

La Càtedra va elaborar el capítol sobre estrès en gossos de
teràpia al manual de referència de teràpies assistides amb
animals de Springer.
Fatjó, Jaume, Jonathan Bowen, i Paula Calvo. “Stress in Therapy
Animals.” The Welfare of Animals in Animal-Assisted
Interventions: Foundations and Best Practice Methods
(2021): 91.
La Càtedra va elaborar un capítol al llibre de divulgació sobre
Comportament i Benestar Felí “Comportement et bien-être du
chat. Une approche interdisciplinaire”, per Sarah Jeannin
(Universitat Paris Nanterre) i Thierry Bedossa.

•

Els tres restants són el fruit de les nostres col·laboracions
amb altres universitats.

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en el àrea
de recerca durant l’any 2021 ha estat
de 133.119,00 euros. L’any 2020, la
Fundació Privada Affinity va destinar
a aquest projecte 121.442,50 euros.
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Programes de teràpies
L’any 2021 va suposar una certa volta a la normalitat als
nostres programes de teràpies.
Hem dut a terme sessions, adaptant-nos sempre a la situació
generada per la pandèmia, als programes que tenim actius:
Buddies i Petit Coda (nens i joves tutelats); Pares i Fills
(CRAE Parental, nens tutelats amb les seves famílies);
Respecteu-me (col·legi Lleó XIII); Obrint portes (centres
penitenciaris); així com altres programes en residències
geriàtriques, centres de menors i centres de salut mental.

1. Programa “Terapias Juntos + Fuertes”
Aquest programa de teràpies es porta a terme a la Unitat de
Fragilitat de l’Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona), i té
com a objectiu contribuir a la recuperació de pacients que surten
de la UCI, després de patir la COVID o altres malalties o accidents.
Aquests pacients tenen seqüeles físiques i/o cognitives, que els
impedeixen refer la vida amb normalitat.
La presència dels gossos de teràpia a l’Hospital Sagrat Cor
contribueix, a més d’intervenir a les sessions terapèutiques de
rehabilitació, a humanitzar l’entorn hospitalari, beneficiant també
altres pacients, familiars i professionals del centre.

Obrint portes
Juntos + Fuertes

2. Programa “Huscan”
El programa Huscan, que s’engloba al projecte de la DGAIA
(Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) anomenat
Barnahus, és un programa pioner orientat a ajudar a menors
víctimes d’abusos sexuals.

Residències geriàtriques

Mitjançant aquest programa, el gos de teràpies acompanya al
nen a l’entrevista o exploració, donant-li suport emocional per
ajudar-lo a relatar els fets.
L’objectiu és reduir el nivell d’estrès i d’angoixa i millorar la
comunicació dels nens amb els terapeutes.

Crae parental

Addicionalment, aquest any 2021 hem posat en marxa dos
nous programes: Juntos Más Fuertes, i Huscan.

Huscan

La col·laboració econòmica de la Fundació Privada Affinity en el programa de
teràpies durant l’any 2021 ha estat de 84.425,15 euros. L’any 2020, la Fundació
Privada Affinity va destinar a aquest projecte 126.761,59 euros.
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Promoció de la adopció
Plataforma “Miwuki”
Des de la Fundació hem promogut l’adopció també a través
de les nostres xarxes socials:

Des de la Fundació Affinity, s’ha continuat promovent
l’adopció a través de la nostra col·laboració amb la
plataforma digital Miwuki.
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 saber si una
persona està preparada per adoptar, i en aquest cas,
buscar l’animal que millor s’adapti al seu estil de vida.
Aquest projecte innovador, creat el 2017, ha aconseguit que
més de 43.000 animals siguin adoptats a través de la seva
pàgina web.

“Millor adopta!”
També col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona per
promoure’n l’adopció. Aquest any, novament, 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.

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en la
promoció d’adopció durant l’any 2021
ha estat de 30.250,00 euros. L’any 2020,
la Fundació Privada Affinity va destinar
a aquest projecte 60.500,00 euros.

Millor adopta!

Miwuki en xifres:
•

1.399 protectores registrades (202 en 2021 i 141 en 2020).

•

43.247 animals adoptats dels quals 8.554 van ser adoptats
en 2021 (10.400 en 2020).
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Pla d’ajuts “alimentant vincles
en moments difícils”
En el context actual, una de les nostres prioritats pel 2021
era poder estar al costat dels gossos i gats més vulnerables.
Els animals de companyia solen ser un membre més de la
família i per això, davant de situacions econòmiques adverses,
els pet parents tenen una preocupació afegida: la por de no
poder fer front a les necessitats bàsiques del seu gos o gat
com és la seva alimentació.

És un projecte en el qual pren importància la col·laboració
entre entitats ja que l’ajuda la canalitzem a través
d’organitzacions d’acció social: Creu Roja, Càritas i Banc
d’Aliments.
Mitjançant aquest pla, que va començar a mitjans del 2021,
i que continuarà el 2022, donem aproximadament 235.000
racions anuals, beneficiant més de 900 famílies a Catalunya.

Per això, hem posat en marxa un Pla d’Ajuts dirigit a pet
parents de gossos i gats vulnerables a través del qual donem
aliment de la marca Libra d’Affinity per cobrir les necessitats
alimentàries de gossos i gats en famílies que estan passant
per dificultats econòmiques.

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en el pla
d’ajuts durant l’any 2021 ha estat
de 57.716,07 euros.
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Altres col·laboracions
Dret Animal: Canvi Codi Civil

Web Portal Dret Animal

En l’àmbit del Dret animal, l’any 2021 ha marcat una fita
important per la consideració dels animals, que passen
a ser considerats éssers vius dotats de sensibilitat.

Donem suport a la formació i informació sobre assumptes
de Dret Animal, recolzant la pàgina web
www.derechoanimal.info, que manté l’única base de dades
jurídica sobre animals de companyia a Espanya. A més,
seguim recolzant el Màster de Dret Animal, formació referent
en aquest camp, així com el treball investigador de l’ICALP.

Aquest canvi legislatiu, promogut per la Fundació Affinity des
del 2017 juntament amb moltes altres entitats, afecta també
a la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, i implica que
el nostre ordenament jurídic finalment reconeix el que la ciència
fa temps va evidenciar, i és el fet de que els animals no són
coses, sinó éssers vius, i com a tals, mereixen la nostra
protecció i l’atenció pel seu benestar. Aquesta modificació
afecta a situacions com ara la custòdia de l’animal de companyia
en cas de divorci, o els embargaments i hipoteques.
La tasca de la Fundació Affinity en aquest camp s’ha centrat
en la conscienciació social sobre la necessitat del canvi
i les seves implicacions, a l’estudi comparat a nivell legislatiu
amb altres països, a la tasca de mobilització social –
promovent recollida de signatures – i política – aconsellant
amb experts juristes en Dret Animal sobre les implicacions
i l’adequació del text, i recolzant, en definitiva, els passos
que s’han anat fent des dels partits i les institucions perquè
finalment aquest canvi hagi vist la llum.

Portal Dret Animal
Visitar pàgina web

Web AnimalesNoSonCosas
Visitar pàgina web

La col·laboració econòmica de
la Fundació Privada Affinity en altres
col·laboracions durant l’any 2021
ha estat de 11.353,72 euros. L’any 2020,
la Fundació Privada Affinity va destinar
a aquest projecte 21.673,66 euros.

C

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

Sensibilització
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Continguts
Hem seguit creant continguts generals tant a Espanya com a França, entre ells:
articles i contiguts a la web, vídeos, infografies, posts.

Campanya Moments Difícils:
Si no fos per tu, què seria de mi?
Segons el nostre darrer estudi sobre el rol dels animals de
companyia durant la pandèmia, 3 de cada 4 espanyols
afirmen que conviure amb un gos o un gat els està ajudant
a fer front al distanciament social. En aquest sentit, un
71% assegura que estar amb ell a casa ha contribuït a
sentir-se menys sol, i un 68% considera que el fet de poder
acariciar-lo l’ha ajudat molt a suportar aquesta situació.

Aquest 2021 hem volgut mostrar el suport que ens han aportat
els nostres gossos i gats en els moments difícils que hem
viscut. En línia amb aquest concepte, al maig hem llançat una
campanya per posar en valor el rol dels animals en situacions
de dificultat, agraint-los el seu suport i convidant els pet
parents a compartir les històries personals que han viscut
durant els diferents moments difícils pels que han passat.

1. Activitat de l’entitat | C. Sensibilització | Continguts

Continguts
Abandonament i Adopció
Hem creat continguts per conscienciar sobre el problema
de l’abandonament, sobre la situació de les protectores en
aquests temps complicats i la seva visió sobre la possible
evolució de la COVID i impacte en l’abandó i l’adopció.
Hem creat també contingut per promoure l’adopció
responsable i per moure a la reflexió sobre la decisió
d’incorporar un animal a les nostres vides.

Memòria abreujada 2021
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Continguts
Vaga d’animals

Campanya de Nadal

La segona ”Vaga d’animals”, emmarcada el Dia Mundial
dels Animals, 4 d’octubre, busca donar visibilitat a la campanya
#AnimalsNoSonCoses, que pretén el canvi en el Codi Civil
per tal que els animals no siguin coses davant la Llei.

La campanya de Nadal d’Affinity, signada per la Fundació
Affinity, destaca el rol que els animals tenen a la nostra vida,
posant de relleu com accions aparentment insignificants
tenen un gran valor per a nosaltres. “Fent res, ens ho donen
tot”, torna a ser un homenatge als gossos i gats que hi són
sempre, millorant les nostres vides, fent (aparentment) res.

Campanya de Nadal
Veure video

1. Activitat de l’entitat | C. Sensibilització | Mitjans
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Mitjans

Relacions Públiques

Per conscienciar la societat, difonem els continguts mitjançant
campanyes publicitàries a mitjans digitals.

Els mitjans de comunicació tenen un rol important com
a altaveu dels missatges de conscienciació. Al 2021 hem
enviat 11 notes de premsa als diferents mitjans de
comunicació. Els missatges compartits amb els mitjans
inclouen la promoció de l’adopció, la denúncia de
l’abandonament amb les dades dels estudis, l’impacte social
dels programes de teràpies realitzats – concretament la
presentació als mitjans del programa Pares i fills, (CRAE
Parental) , i el programa Junts, + Forts (Unitat de Fragilitat
Hospital Sagrat Cor).

Durant l’any 2021 hem tingut 202 milions d’impressions
totals a Espanya i França (un 5.7% més que l’any anterior),
aconseguint arribar al 99% del nostre públic objectiu a
Espanya (+1 pp vs 2020), i al 93% a França (+1 pp vs 2020),
amb els nostres missatges.

Durant el 2021 hem generat 1.290 notícies, un 9% menys
respecte de l’any anterior. La nostra audiència potencial
agregada ha estat de 493 milions, un 16% menys respecte
al 2020.
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1. Activitat de l’entitat | C. Sensibilització | Web

Web
El nostre lloc web és visitat des de més de 200 països,
essent l’espanyol, el francès i l’anglès els idiomes més llegits.
Aquest any hem recollit a la web les diferents campanyes
realitzades al llarg de l’any, amb un èmfasi especial en la
campanya Moments difícils, la campanya d’Abandonament
i d’Adopció.
Durant el 2021, la nostra web ha rebut 2.200.000 usuaris,
un 18% més que l’any anterior

La col·laboració econòmica de la
Fundació Privada Affinity en el àrea
de sensibilització durant l’any 2021
ha estat de 755.046,95 euros.
L’any 2020, la Fundació Privada Affinity
va destinar a aquest projecte
743.201,24 euros.
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2. Bases de presentació
dels comptes anuals
a. Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici
2021 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 2021 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 2021 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 2021, 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.

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
2021 amb la de l’exercici 2020 es presenta l’estructura del
balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior en
format comparatiu.

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 2021, no s’ha produït cap modificació
rellevant en els criteris comptables respecte als criteris
aplicats a l’exercici 2020.

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 2021.

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 2021 i 2020, formulats pel Patronat,
és la següent:
Base de repartiment

Exercici 2021

Exercici 2020

Excedent de l’exercici

0,00

0,00

Total base de
repartiment

0,00

0,00

APLICACIÓ A

Exercici 2021

Exercici 2020

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.
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•

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 produir-se 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 2021 ni
l’exercici 2020, ni de tipus financer, ni de tipus operatiu.
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8. Actius financers
Els actius financers, a 31 de desembre de 2021 i 2020, 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 2021

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

•

•

547.577,90

547.577,90

Total

•

•

547.577,90

547.577,90

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

Instruments financers a curt termini

Instruments financers a curt termini

9. Passius financers
A 31 de desembre de 2021 i 2020, 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 2021

Passius financers
a cost amortitzat

Passius financers
mantinguts per a negociar

TOTAL

523.860,69

•

523.860,69

523.860,69

•

523.860,69

Passius financers
a cost amortitzat

Passius financers
mantinguts per a negociar

TOTAL

515.672,95

•

515.672,95

515.672,95

•

515.672,95

Instruments financers a curt termini
Creditors varis

EXERCICI 2020
Instruments financers a curt termini
Creditors varis
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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 2021

EXERCICI 2020

DIES

DIES

35
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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 2021 i 2020 ha estat el següent:

Euros

Dotació
fundacional

Romanent

Resultats negatius
d’exercicis
anteriors

Excedents
pendents
d’aplicació

Resultat
TOTAL
l’exercici
(veure Nota 3)

Saldo a 31 de desembre
23.717,21de 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

Distribució del resultat

•

•

•

•

•

•

Altres variacions del
patrimoni net

•

•

•

•

•

•

Resultat de l’exercici

•

•

•

•

0,00

0,00

Saldo a 31 de desembre
de 2021

18.030,36

5.686,85

•

•

•

23.717,21

2. Comptes anuals

Memòria abreujada 2021

11. Subvencions, donacions i llegats
Durant l’any 2021, la Fundació va rebre donatius per import de 1.196.000,00 euros (1.196.000,00 euros durant l’any 2020).
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 2021 i 2020 són els següents:

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

Compte

Saldo Deutor

Saldo Creditor

Saldo Deutor

Saldo Creditor

Impost sobre la renda
de les persones físiques

•

•

•

45,95

TOTAL

•

•

•

45,95

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 2021

EXERCICI 2020

Resultat comptable

•

•

Diferències permanents positives

1.196.000,00

1.196.000,00

Diferències permanents negatives

(1.196.000,00)

(1.196.000,00)

Base imposable

•

•

La Fundació no ha suportat retencions durant l’exercici 2021.
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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 i 2020, és la següent:
EXERCICI 2021

EXERCICI 2020

Donatius diversos

1.196.000,00

1.196.000,00

TOTAL

1.196.000,00

1.196.000,00

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.
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 2021 la Fundació ha realitzat despeses per finalitats estatutàries que
representen un 142% del total del import d’aplicació obligatòria, de conformitat amb el següent detall:
Annex 1. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del Codi civil de Catalunya.

a) Quadre càlcul ingressos ajustats de l’exercici
CONCEPTES

EUROS

Donacions i altres ingressos per a activitats

1.196.000,00

Ingressos (1)

1.196.000,00

Resultat positiu obtingut amb l’alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició
o el millorament d’altres béns

0,00

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l’exercici

0,00

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica,
destinats a incrementar la dotació

0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l’import) (3)

0,00

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d’errades

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l’import) (5)

0,00

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

1.196.000,00
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b) Quadre càlcul despeses ajustades de l’exercici
Conceptes

Despeses
directes (a)

Despeses
directes (b)

Total
despeses

33,62

33,62

121.658,01

1.193.568,90

Altres serveis

2.380,92

2.380,92

Diferències de canvis

16,56

16,56

Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques (Veure Nota 1)

1.071.910,89

Despeses (7)

1.071.910,89

124.089,11

1.196.000,00

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments
associats a les inversions vinculades directament a l’activitat
fundacional (si segueix criteri d’inversió recursos propis en l’exercici)

0,00

•

0,00

Import de les despeses derivades de les subvencions,
donacions i llegats, no reintegrables i amb finalitat específica,
traspassats al resultat de l’exercici, i en correlació amb l’ajust
extracomptable realitzat en els ingressos

0,00

0,00

0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l’import) (9)

0,00

0,00

0,00

Imports dels recursos propis destinats a finançar les
inversions vinculades directament a l’activitat fundacional
(si segueix criteri d’inversió recursos propis en l’exercici) (10)

0,00

•

0,00

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis
de criteris comptables o correcció d’errades (11)

0,00

0,00

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l’import) (12)=(10)+(11)

0,00

0,00

0,00

Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

1.071.910,89

124.089,11

1.196.000,00

c) Quadre càlcul exercici
Conceptes

Euros

Ingressos ajustats (6)

1.196.000,00

Despeses indirectes ajustades (13b)

124.089,11

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)

1.071.910,89

Import d’aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)

750.337,62

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

1.071.910,89

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

321.573,27
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Annex 2. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del Codi civil de Catalunya.
d) Quadre càlcul 5 exercicis
A 31 de desembre de 2020, la Fundació no té excedents pendents d’aplicar a finalitats estatutàries, de conformitat amb
el següent detall:
Exercici Ingressos
nets
ajustats
(14)

Import
aplicació
obligatòria
(15)

Imports
executats al
compliment
directe en
l’exercici
(S13a)

Aplicació de recursos al compliment
directe de les finalitats fundacionals
(13a)

2017
2017

841.880,17

2018

2019

2020

2021

Total

% compliment

841.846,00

142,9%

0,00

1.174.093,95

142,9%

0,00

1.176.774,29

142,9%

0,00

1.073.578,99

142,9%

0,00

142,9%

0,00

841.846,00

841.846,00

1.174.083,93 821.858,75

1.174.093,95

•

1.174.093,95

2019

1.176.774,29 823.742,00

1.176.774,29

•

•

1.176.774,29

2020

1.073.578,99 751.505,29

1.073.578,99

•

•

•

1.073.578,99

2021

1.196.000,00 750.337,62

1.071.910,89

•

•

•

•

1.071.910,89

1.071.910,89

5.338.204,12

841.846,00

1.174.093,95 1.176.774,29

1.073.578,99

1.071.910,89

5.338.204,12

Total

589.316,12

2018

Import
pendent

3.736.759,78

0,00

16. Esdeveniments posteriors al tancament
En el període transcorregut amb posterioritat al tancament de l’exercici 2021 fins la data de formulació d’aquests comptes
anuals, no s’ha produït cap esdeveniment no descrit en les Notes d’aquesta memòria que tingui efectes significatius en els
comptes anuals de la Fundació.

17. Operacions amb parts vinculades
Les operacions amb empreses vinculades al Patronat de la Fundació realitzades durant els exercicis 2021 i 2020 són les
següents (veure Nota 9):
Entitat vinculada

Import despeses 2021

Saldo 31/12/2021

Affinity Petcare, S.A.

•

•

Entitat vinculada

Import despeses 2020

Saldo 31/12/2020

Affinity Petcare, S.A.

•

•
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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:
•

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 2021.
3. Els comptes anual de l’exercici 2021, 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.
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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 altres 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 altres 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 procedir-se 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 49/2002, de 23 de desembre.”
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Budget total

1.196.000 €

Comunicació
Continguts (despeses reatlizades per l’obtenció dels ingressos)
Campanyes de Sensibilització
Continguts
Mitjans
Web
Relacions Públiques

Recerca

876.705 €
121.658
755.047 €
83.805 €
594.850 €
75.010 €
1.382 €

133.119 €

Càtedra Animals i Salut

80.000 €

Estudis de recerca

53.119 €

Acció Social

183.745 €

Teràpies Assistides amb Animals

84.425 €

Programes / VETS

10.227 €

Programes / Alimentació

8.321 €

Equip Tècnic i Nous programes

65.827 €

Col·laboracions

99.320 €

La Mercè Millor Adopta

4.961 €

UAB Portal Dret Animal

6.393 €

Miwuki

30.250 €

Pla d’Ajuts

57.716 €

Gestió

2.431 €
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