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1. Introducció
Les fundacions i les associacions d’utilitat pública són entitats jurídiques sense afany de
lucre que, o bé tenen afectat el seu patrimoni i rendiments a la realització d’activitats
d’interès general, o bé les seves activitats estan destinades a fomentar-lo.
Amb l’objectiu d’impulsar i fomentar l’activitat que desenvolupen en benefici de l’interès
general i tenint en compte l’absència d’afany de lucre, aquestes entitats disposen de
determinats beneficis fiscals, alhora que gaudeixen d’un règim fiscal que fomenta l’activitat
de mecenatge. Aquest marc fiscal més favorable comporta el compliment d’un seguit de
requisits, entre els quals s’inclou destinar almenys el 70 % dels ingressos nets al compliment
de les finalitats fundacionals i associatives. El compliment d’aquest requisit s’ha d’incloure en
la memòria dels comptes anuals.
Aquesta guia està especialment destinada a les fundacions inscrites al Registre de
fundacions dependent de la Generalitat de Catalunya, perquè el Codi civil de Catalunya
estableix el compliment d’aquest percentatge pel que fa a les competències del Protectorat.
Això, sense perjudici que les associacions declarades d’utilitat pública inscrites al Registre
de Catalunya l’adapti a la seva idiosincràsia, en atenció a les facultats que té la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques de comprovar que les associacions mantenen els
requisits per continuar gaudint de la declaració d’utilitat pública.
Amb la finalitat de donar suport a aquestes entitats a l’hora d’elaborar els càlculs que
determinen el compliment d’aquest requisit normatiu, el Departament de Justícia –mitjançant
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques– publica aquesta guia on s’exposen el
marc metodològic i els diferents criteris d’aplicació, d’acord amb els objectius següents:
a. Establir un seguit de criteris i bones pràctiques que permetin assolir una homogeneïtat
metodològica.
b. Reduir els requeriments administratius i les càrregues administratives de les entitats.
c. Incentivar les entitats a revisar la seva tipologia de despeses.
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2. Marc normatiu
El marc normatiu relatiu a la destinació del 70 % dels ingressos nets al compliment de les
finalitats fundacionals i associatives és el que es detalla a continuació:
•

Article 333-2 del Codi civil de Catalunya, relatiu a l’aplicació obligatòria:
1. Les fundacions han d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets
anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al
compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la fundació. El
patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
2. El producte obtingut amb l’alienació dels béns de la fundació que el patronat ha
acordat de reinvertir i els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a
incrementar la dotació no entren en el percentatge que estableix l’apartat 1.
3. L'aplicació d'almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del
següent al de l'acreditació comptable.

•

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

•

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge.
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3. Definicions i conceptes
3.1. Conceptes
Els ingressos (1) i les despeses (7) s’han de registrar i presentar comptablement en els
estats financers segons el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb la seva naturalesa.
Per tal de calcular l’aplicació obligatòria del percentatge legalment establert a les finalitats
fundacionals (d’ara endavant, aplicació obligatòria FF), les despeses s’han de considerar de
manera diferent, d’acord amb la seva FINALITAT i la seva FUNCIÓ. Així, per a aquest
càlcul, les despeses es classifiquen entre:
a. Les despeses destinades al compliment DIRECTE de les finalitats fundacionals
(13a), és a dir, les que efectivament s’han produït en relació amb la realització de la
finalitat fundacional. Per tant, són el conjunt de despeses generades en el compliment
directe de les finalitats fundacionals i les que es poden vincular directament amb
aquestes finalitats, incloent-hi les corresponents activitats econòmiques, quan aquestes
constitueixen la finalitat.
A continuació es detalla un seguit d’exemples de conceptes considerats com a despeses
destinades al compliment directe de les finalitats fundacionals:
•

•
•

•

Els ajuts individuals, tant directes com indirectes (a través d’altres entitats o centres),
en el marc dels objectius fundacionals i dels beneficiaris establerts en els estatuts de
les entitats.
Despeses de personal de la plantilla que realitza directament l’activitat fundacional.
Les inversions destinades al compliment directe de les finalitats fundacionals.
Aquelles inversions que tenen com a objectiu l’adquisició o la millora de béns que es
destinin al compliment directe de les finalitats fundacionals, com per exemple
l’adquisició i/o rehabilitació d’habitatges per destinar-los a persones beneficiàries de
la fundació, l’adquisició de maquinària per a centres ocupacionals, etc.
Altres despeses, sempre que es destinin al compliment directe de les finalitats
fundacionals.

Per tal de determinar quines són les despeses vinculades a les finalitats fundacionals,
cal avaluar el que estableixen els estatuts de l’entitat.
Per exemple, la partida de càterings del compte d’aprovisionaments d’una fundació
dedicada al món residencial es consideraria despesa directa, ja que es destina als
beneficiaris de l’entitat. En canvi, una altra entitat pot destinar aquesta mateixa partida a
la preparació d’un acte de recaptació de fons o a la realització d’una reunió de treball i,
per tant, es consideraria com a despesa indirecta, ja que té com a finalitat la consecució
d’ingressos però no una despesa aplicada directament a les finalitats fundacionals.
Un altre exemple d’aquesta diferent imputació es produeix amb les despeses del
personal: el personal d’una residència, de centres hospitalaris, ocupacionals, educatius,

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals. Metodologia per al càlcul del percentatge

6 | 18

culturals, entre d’altres, es considera despesa destinada al compliment directe de les
finalitats fundacionals. En canvi, el personal amb tasques administratives no vinculades
directament a l’activitat fundacional es considera despesa indirecta.
Per tant, pel que fa als conceptes/comptes de despesa, cal que les entitats en facin un
desglossament, diferenciant entre les despeses destinades al compliment directe de les
finalitats fundacionals i les despeses indirectes per al compliment d’aquestes finalitats,
mitjançant el criteri d’imputació (efectiva aplicació de recursos a cada tipologia).

b. Les despeses destinades al compliment INDIRECTE de les finalitats fundacionals
(13b), imprescindibles per a la marxa de l’entitat, però que no són estrictament
destinades al compliment directe de la finalitat fundacional. Per tant, són aquelles
despeses que l’entitat també podria executar si fes una activitat completament diferent.
En tot cas, els següents conceptes sempre tindrien consideració de despeses destinades
al compliment indirecte:
•
•
•
•
•
•
•

Lloguer d’espais destinats a l’estructura administrativa de l’entitat.
Reparacions i conservació d’elements d’estructura administrativa de l’entitat.
Despeses de personal d’estructura administrativa de les entitats.
Despeses d’amortització d’elements d’estructura administrativa de l’entitat.
Despeses financeres.
Tributs i serveis bancaris.
La resta de despeses, sempre que NO es destinin al compliment directe de les
finalitats.

En aquells casos de conceptes/comptes de despesa que puguin incloure tant despeses
destinades al compliment directe de les finalitats com despeses indirectes, cal que les
fundacions en facin un desglossament, diferenciant aquests dos conceptes mitjançant el
criteri d’imputació (efectiva aplicació de recursos a cada activitat).

Nota: No totes les despeses són despeses destinades al compliment directe de les finalitats
fundacionals. En canvi, totes les despeses han de ser necessàries per donar compliment a
les finalitats fundacionals. Per tant, totes les despeses s’han de poder encabir dins d’un dels
blocs esmentats anteriorment.

3.2. Tractament de la imputació de les inversions
Per al càlcul de l’aplicació FF, les entitats hauran d’imputar les inversions netes d’acord amb
els criteris següents:
a. Pel que fa a les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional, les
entitats poden utilitzar els criteris següents:
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a.1. Criteri d’imputar l’aplicació dels recursos propis en l’exercici que s’han destinat per
al seu finançament. És a dir, considerar la inversió neta de l’exercici, finançada
amb recursos propis, com a despesa destinada al compliment directe de les
finalitats fundacionals en l’exercici que s’ha dut a terme. En aquest criteri es
considera finançament amb recursos propis: la inversió finançada amb els
romanents generats per l’entitat i els pagaments efectuats en concepte de retorn
del principal dels préstecs/hipoteques vinculats a la inversió corresponent, sense
incloure-hi les despeses financeres.
En paral·lel, caldrà fer un ajust extracomptable negatiu anual sobre les despeses
directes en exercicis posteriors (és a dir, reduir aquesta tipologia de despeses),
equivalent a la dotació anual de l’amortització d’aquesta inversió. És a dir,
anualment la fundació haurà de descomptar aquest import del càlcul de l’aplicació
FF (no es pot incloure en cap dels dos conceptes de despesa exposats
anteriorment). Amb aquest procediment s’evita duplicar la despesa d’una mateixa
inversió.
Per tant, mitjançant aquest criteri es tenen en consideració els fluxos de caixa en
detriment dels fluxos comptables.
a.2. Criteri d’imputar mitjançant l’aplicació de les dotacions
d’amortització/deterioraments en el compte de resultats (d’ara endavant, imputació
diferida). En aquest criteri, la dotació anual destinada a
l’amortització/deterioraments s’inclourà com una despesa destinada al compliment
directe de les finalitats fundacionals.
Nota: La despesa financera associada al finançament extern d’aquestes
inversions sempre es considerarà despesa indirecta, a excepció de les que
per normativa comptable siguin activables.
Un cop aplicat un dels criteris exposats en aquest apartat sobre l’actiu corresponent, d’acord
amb el principi d’uniformitat, cal mantenir-lo durant tota la vida d’aquest actiu i aplicar-lo
als altres actius de característiques similars (mateixa tipologia). Aquest principi no s’ha
d’aplicar retroactivament als actius en què ja s’hagués indicat un dels criteris exposats.
En tot cas, caldrà detallar tots aquests ajustos i moviments en la memòria dels comptes
anuals.
Nota: Les subvencions, donacions i llegats de capital rebuts no computen com inversió dins
dels criteris exposats, ja que aquests ingressos es traslladen anualment a resultats en funció
de la dotació de l’amortització de l’immobilitzat (despesa) i, per tant, l’impacte en el càlcul de
l’aplicació obligatòria és nul.

b.

Respecte de les inversions vinculades indirectament a l’activitat fundacional s’ha
d’aplicar el criteri d’imputar mitjançant l’aplicació de les dotacions
d’amortització/deterioraments en el compte de resultats (criteri d’imputació diferida). Les
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despeses derivades d’aquesta tipologia d’inversions són considerades una despesa
destinada al compliment indirecte de les finalitats fundacionals.
Per tant, mitjançant aquest criteri es tenen en consideració els fluxos comptables, en
detriment dels fluxos de caixa.
Nota: La despesa financera associada al finançament extern d’aquestes inversions
sempre es considerarà despesa indirecta, a excepció de les legalment activables.

3.3. Ajustos extracomptables
Abans de fer el càlcul de l’exercici, si s’escau, caldrà fer uns ajustaments extracomptables
tant en els conceptes d’ingressos com en el de despeses. En concret, els possibles ajustos
que es podrien produir són els següents:

3.3.1. Ajustos extracomptables en els ingressos
•

Ajustos extracomptables negatius (resten a l’import total d’ingressos) (3)
-

En aplicació de l’article 333-2.2 del Codi civil de Catalunya, el producte obtingut amb
l’alienació o el gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el
millorament d’altres béns no es considerarà un ingrés computable a l’efecte d’aquest
càlcul (2.1).
Nota: Exclusivament s’aplicaran els resultats positius obtinguts de l’alineació o el
gravamen dels béns corresponents.

-

Les subvencions, donacions i llegats (2.2 i 2.3):
a. Amb caràcter general, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es
comptabilitzaran directament en el patrimoni net de l’entitat per reclassificar-los
posteriorment en l’excedent de l’exercici com a ingressos, sobre una base
sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la
subvenció, donació o llegat (norma de valoració 18a del Pla de comptabilitat de
les fundacions i associacions subjectes a la legislació de Catalunya).
Per calcular l’aplicació obligatòria, anualment caldrà fer un ajustament
extracomptable negatiu de l’ingrés (2.2) (de forma correlacionada també caldrà
un ajustament extracomptable negatiu de les despeses derivades d’aquest
concepte).
b. Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caràcter monetari, que
s’obtinguin sense una finalitat específica es comptabilitzaran directament en
l’excedent de l’exercici que es reconegui aquest ingrés (norma de valoració 18a
del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació
de Catalunya i BOICAC núm. 100/2014, consulta 6).
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Per tant, als efectes del càlcul d’aplicació obligatòria, si el Patronat acorda
destinar aquest ingrés com un increment de la dotació, únicament caldrà fer un
ajust extracomptable negatiu (2.3).
•

Ajustos extracomptables positius (sumen a l’import total d’ingressos) (5)
- Els imports positius incorporats en el patrimoni net per canvis de criteris
comptables o correcció d’errades s’incorporaran com un ajust positiu en el total
d’ingressos (4).

3.3.2. Ajustos extracomptables en les despeses
•

•

Ajustos extracomptables negatius (resten a l’import total de despeses) (9)
-

Pel que fa a les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional, si l’entitat
segueix el criteri d’imputar l’aplicació dels recursos propis, cal fer un ajustament
negatiu en l’import total de despeses, equivalent als imports de les dotacions anuals
de l’amortització i deterioraments associats a aquestes inversions (8.1).

-

En relació amb les subvencions, donacions i llegats no reintegrables que s’obtinguin
amb una finalitat específica, i en correlació amb l’ajustament extracomptable positiu
realitzat en els ingressos, per al càlcul de l’aplicació obligatòria anualment caldrà fer
un ajustament extracomptable negatiu de les despeses derivades d’aquest
concepte (8.2).

Ajustos extracomptables positius (sumen a l’import total de despeses) (12)
-

Pel que fa a les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional, si l’entitat
segueix el criteri d’imputar l’aplicació dels recursos propis, cal fer un ajustament
positiu en l’import total de despeses, equivalent als imports dels recursos propis
destinats a finançar aquest tipus d’inversions (10).
Nota: Cal indicar que respecte de les reinversions realitzades en el marc de l’article
333-2.2 del Codi civil de Catalunya que hagin estat objecte de l’ajust extracomptable
previst per l’apartat 3.3, lletra a, d’aquest document, aquest import ajustat no es
podrà aplicar en aquest apartat.

-

Els imports negatius incorporats en el patrimoni net per canvis de criteris comptables
o correcció d’errades s’incorporaran com un ajust positiu en el total de despeses
(11).

3.4. Termini temporal d’aplicació dels imports a finalitats fundacionals
L’aplicació dels imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals s’ha de
destinar —primerament— a compensar els dèficits de compliment d’exercicis anteriors
(màxim quatre exercicis), en aplicació de l’article 333-2.3 del Codi civil de Catalunya, que
estableix que l’aplicació d’almenys el 70 % dels ingressos al compliment de les finalitats
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fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del
següent al de l’acreditació comptable. En primer lloc, es compensaran els exercicis més
antics i l’excés es computarà com a recursos de l’exercici en curs. En cap cas l’excés
d’imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals respecte dels imports
d’aplicació obligatòria es poden aplicar a la compensació de futurs dèficits de l’entitat.

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals. Metodologia per al càlcul del percentatge

11 | 18

4. Metodologia i procediment de càlcul
En la memòria dels comptes anuals s’inclourà la informació que es detalla a continuació,
mitjançant l’elaboració dels quadres previstos en els annexos 1 i 2, que estaran disponibles
a través del web del Departament de Justícia, incloent-hi els ajustaments pertinents i la
informació que l’entitat estimi oportuna per aclarir els càlculs realitzats.
Per procedir al càlcul, en primer lloc, l’entitat ha d’emplenar els quadres inclosos a l’annex 1.
El procediment per emplenar aquests quadres s’articula de la forma següent (entre
parèntesis s’indiquen les referències incloses en els quadres dels annexos 1 i 2):
a. Càlcul quadre ingressos ajustats de l’exercici (6)
•

El sumatori de TOTS els comptes d’ingressos que l’entitat ha meritat, ja sigui per
activitats, financers i altres ingressos, d’acord amb les normes de registre i valoració
del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya (1).

•

Ajustos extracomptables negatius (3) i positius (5) sobre els ingressos meritats en
l’exercici, és a dir minorar o incrementar l’import d’ingressos respectivament (cal que
l’entitat detalli aquests ajustaments).

b. Càlcul quadre despeses ajustades de l’exercici (13)
•

Desglossar les despeses de l’entitat, entre despeses directes i indirectes destinades
al compliment de les finalitats fundacionals (7a i 7b).

•

Ajustos extracomptables negatius (9) i positius (12) sobre les despeses, és a dir,
minorar i incrementar l’import de les despeses directes i indirectes (cal que l’entitat
detalli aquests ajustaments).

c. Quadre càlcul de l’exercici (16)
•

Calcular els ingressos nets ajustats (14): la diferència —positiva o negativa— entre
els ingressos ajustats (6) i el total de despeses indirectes ajustades (13b).

•

Import d’aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15):
a l’import resultant del concepte “ingressos nets ajustats” (14) se li aplicarà el
percentatge del 70 % o aquell percentatge superior que hagués fixat l’entitat en els
seus estatuts. L’import resultant, sempre que sigui positiu, serà la xifra que l’entitat
ha de destinar al compliment directe de les finalitats fundacionals.

•

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a): les
despeses ajustades destinades directament al compliment de les finalitats
fundacionals (13a).
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•

La diferència positiva o negativa entre els imports executats al compliment directe de
les finalitats fundacionals (13a) i l’import d’aplicació obligatòria (15) comportarà el seu
compliment o incompliment.

En tot cas, per tal de verificar aquest compliment el Protectorat també tindrà en
consideració el compliment de l’aplicació obligatòria dels ingressos propis obtinguts per
les entitats, sense considerar l’efecte que poden produir sobre aquest càlcul les
subvencions corrents i de capital rebudes que resten subjectes als requisits i
condicionants establerts en les corresponents bases, acords o documents que
corresponguin. És a dir, es verificarà que amb els ingressos propis de l’entitat (sense
incloure-hi les subvencions) també es compleixi amb el percentatge d’aplicació obligatori.

d. Quadre càlcul evolució de l’exercici actual i els quatre exercicis precedents
Per acabar, cal formalitzar el quadre previst per l’annex 2, que inclou, de manera resumida,
els càlculs realitzats en el quadre de l’annex 1 per un període temporal de cinc exercicis, és
a dir, l’exercici vigent i els quatre exercicis immediatament anteriors. Aquest quadre
permetrà, de forma àgil i senzilla, fer la verificació i el seguiment de l’article 333-2.3 del Codi
civil de Catalunya: “L’aplicació d’almenys el 70 % dels ingressos al compliment de les
finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici
del següent al de l’acreditació comptable”.

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals. Metodologia per al càlcul del percentatge

13 | 18

Annex 1. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del
Codi civil de Catalunya
a. Quadre càlcul ingressos ajustats de l’exercici
Conceptes
(imports en euros)

Imports

Prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis al personal
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici
Ingressos financers
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments
(reversions)
Deterioraments i pèrdues (reversions)
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Excés de provisions
Ingressos (1)

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals. Metodologia per al càlcul del percentatge

14 | 18

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en
l’adquisició o el millorament d’altres béns (2.1)
-

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al
resultat de l'exercici (2.2)
-

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat
específica, destinats a incrementar la dotació (2.3)
-

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)
Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció
d'errades (4)
-

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)
Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)
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b. Quadre càlcul despeses ajustades de l’exercici
Conceptes
(imports en euros)

Despeses
directes
(a)

Despeses
indirectes
(b)

Total
despeses

Ajuts concedits
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de
l'òrgan de govern
Consum de béns destinats a les activitats
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
Treballs realitzats per altres entitats
Sous, salaris, càrregues socials i assimilats
Provisions personal
Recerca i desenvolupament
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i
altres aprovisionaments
Deterioraments i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Impost sobre beneficis
Despeses (7)
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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)
(8.1)
-

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 (8.2)
-

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8)
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)
-

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

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import)
(12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

c. Quadre càlcul exercici
Conceptes
(imports en euros)

Imports

Ingressos ajustats (6)
Despeses indirectes ajustades (13b)
Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)
Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)
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Annex 2. Seguiment de l’article 333-2.3 del Codi civil de Catalunya

Exercici

Ingressos
nets
ajustats
(14)

Import
aplicació
obligatòria
(15)

Imports
executats al
compliment
directe
en l'exercici
(Σ13a)

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

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Total

Import
pendent

%
compliment

N-4
N-3
N-2
N-1
N
Total
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