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Datos del asiento registral
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Vía de entrada:  Internet con certificado electrónico 

Datos del trámite
Trámite: GC191 - Presentación de memoria económica anual 
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memoria económica anual. 
Asunto: MEMORIA ECONOMICA 2020 - FUNDACIO INSTITUT CATALA DEL SURO 
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Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante
Código Seguro de Verificación GP8UYCN32E3VK72H en www.agenciatributaria.gob.es.
 
 
La emisión de este recibo de presentación no prejuzga la admisión definitiva del escrito si
concurriera alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.



 
 

Albert Hereu Marès, actuant en nom i representació de l'entitat “FUNDACIÓ 
INSTITUT CATALÀ DEL SURO”, domiciliada a Palafrugell, carrer Miquel Vincke i 
Meyer, 13, amb N.I.F. G/55323497, 

 
 

E X P O S A: 
 

1.- Que l'entitat “FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO”,  és una entitat 
sense ànim de lucre que està acollida al règim fiscal regulat en el Títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 

 
 

2.- Que en compliment del que es regula a l'article 2.1 del  Reial Decret 1270/2003, de 
10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en data 18 d’octubre de 
2018 va presentar a l’Agència Tributària model 036 amb número de referència 
2018C3632340422S  i codi segur de verificació S8TBP9GXYZ9ABXH8 comunicant 
l'exercici de l'opció per l'esmentat règim especial. 
 
 
3.- Que d'acord amb el previst en l'article 3.10º de la Llei 49/2002 i en l'article 3 del 
Reglament 1270/2003 acompanya a aquest escrit la Memòria econòmica de 
l'exercici 2020. 

 

Per la qual cosa  S O L·L I C I T A: 
 

Que es tingui per presentada la Memòria econòmica de l'exercici 2020 en temps i forma. 
 
 
Palafrugell, 23 de juliol del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
Dependència de Gestió Tributària 

C. Oviedo, 30/32  -  17005 GIRONA 
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1.- IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT 

La FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO, en endavant, la Fundació, es va 
constituir el 10 de maig de 2018mitjançant Escriptura autoritzada pel Notari de 
Palafrugell  José Maria Chiner Vives amb número de protocol set-cents noranta-set. El 
seu Número de Identificació Fiscal és: G55323497. 

Al tancament de l’exercici es troba domiciliada al carrer Miquel Vincke i Meyer, 13 de 
Palafrugell (Girona). 

Va ser inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 12 de 
setembre de 2018 amb el número 3079.  

En data 18 d’octubre de 2018 va presentar a l’Agència Tributària declaració censal amb 
número de justificant 0360654610294 exercitant l’opció pel Règim fiscal especial del 
Títol II de la Llei 49/2002. 

En data 28 de novembre de 2019 s’aprova la resolució de modificació dels estatuts de la 
Fundació per a la Promoció del Sector Surer i s’inscriu en el Registre de Fundacions de 
la Generalitat de Catalunya. La modificació consisteix en canvi de denominació de la 
Fundació, que en endavant serà la de Fundació Institut Català del Suro, es regula també 
la figura de la Presidència honorífica. 

 

2.- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació té com finalitat promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector 
surer català, des del bosc fins al producte final, mitjançant la recerca, la innovació i la promoció 
del sector surer. 

Promoure la conservació i aprofitament responsable de les suredes integrant el principi de 
sosteniment al llarg de tota la cadena bosc indústria i potenciant els valors econòmic, social, 
ambiental i paisatgístic d’aquests espais. 

D’acord amb els Estatuts, per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà 
les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres 
entitats, institucions o persones, d'acord amb el que  estableix  la  normativa  sobre  fundacions.  
En concret a fi de dur a terme la  finalitat fundacional,  la Fundació  desenvoluparà  les activitats 
que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació: 

 
Estimular el desenvolupament del sector mitjançant la prestació de servei de laboratori 
d'anàlisis químics, físics, microbiològics i altres anàlisis que tinguin vinculació amb el 
sector surer. 
 
Contribuir a la investigació i el coneixement del sector surer mitjançant el lideratge i 
participació en projectes de recerca vinculats al sector surer. 
 
Definir i presentar propostes d'actuació en favor del sector surer als organismes 
competents. 
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Promoure el consum responsable del suro així com difondre les propietats positives del 
material suro i de tot el sector surer des de la perspectiva tècnica, social, ambiental i 
econòmica tan al públic en general com a prescriptors. 
 
Promoure la recuperació, conservació i millora de les suredes així com els principis i 
instruments vinculats a la gestió forestal sostenible d'aquests espais. 
 
Contribuir a la millora de la capacitació i formació dels professionals del sector. 
 
Altres accions per desenvolupar, afavorir i promocionar el sector surer català. 

 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que 
les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents. 
 
La Fundació podrà gestionar directament altres explotacions econòmiques si l'exercici de 
l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o d'una part 
d'aquesta finalitat. 
 

 
En sessió de 24 de juliol de 2018, la Junta General del Consorci Institut Català del Suro va 
aprovar l'inici del procediment i posterior venda d'actius i passius del Consorci Institut Català 
del Suro i per Acord de Govern GOV/109/2018, de 16 d'octubre, es ratifica l'acord de la seva 
dissolució, publicant-se el 5 de novembre de 2018, DOGC núm. 7740, l’anunci de licitació de 
venda d’actius i passius. 
 
En data 8 de gener de 2019, i d’acord amb la clàusula vuitena del Plec de condicions particulars 
del procediment, el Director de Serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (liquidador del Consorci Institut Català del Suro),  va resoldre adjudicar a la 
Fundació per a la Promoció del Sector Surer  la venda d’actius i passius del Consorci Institut 
Català del Suro, per un preu total de VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
EUROS (23.423,00 ) 
 
 

3.- IDENTIFICACIÓ DE LES RENDES EXEMPTES I NO EXEMPTES DE 
L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 

L’entitat realitza activitats exemptes i activitats no exemptes.  

Com a  rendes exemptes hi trobem el que l’entitat ha rebut en concepte de donatius, 
subvencions destinades a finançar les activitats fundacionals exemptes, prestació de 
serveis d’activitats econòmiques exemptes de recerca i desenvolupament i de 
congressos. 

Com a rendes no exemptes hi ha la prestació de serveis d’analítiques. 

La classificació es detalla en el següent quadre: 
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Art. 6 i 7 Llei 49/2002 RENDES  
EXEMPTES 

RENDES  
NO EXEMPTES 

 
TOTAL 

 INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES 

Art. 6.1.a) Donatius, 
Convenis  col·laborac. 
empresarial, Contractes  
patrocini. 

3.975,00    3.975,00  

Art. 6.1.c) Subvencions  144.744,90    144.744,90  

Art.6.4.-Art.7.3 
Prestació serveis 
Recerca  

101.853,05  

217.770,60 

  101.853,05  

217.770,60 

Art.6.4.-Art.7.8 
Congressos 

0,00    

Prestació serveis 
analítiquesArt.8.1. 

  152.411,03 203.922,67 152.411,03 203.922,67 

Altres ingressos  905,74    905,74  

TOTAL 251.478,69 217.770,60 152.411,03 203.922,67 403.889,72 421.693,27 

 

 

4.- INGRESSOS, DESPESES I INVERSIONS CORRESPONENTS A CADA 
PROJECTE O ACTIVITAT REALITZADA 

 

Pel que fa als ingressos, estroben detallats en el quadre de l’apartat anterior 3.-  

 

El detall de les despeses corresponents a l’activitat exempta i a l’activitat econòmica no 
exempta és el que es mostra en el quadre següent: 
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DESGLÓS COMPTE DE RESULTATS 2020 

 
 

Import Part  

Número de compte Descripció Total NO exempta 
DESPESES 

MIXTES 
CORK 

CENTER 

37,74% 59,94% 

602001001 Productes de Laboratori 19.807,73 11.873,15 C.CENTER 

602001002 Material de Laboratori 23.281,01 13.955,11 C.CENTER 

602001003 Manteniment equips 14.704,26 8.814,03 C.CENTER 

620000200 Normalització 11.094,71 4.186,68 

620000200 Normalització 4.605,50 1.737,92 

620001001 Estudis varis 47,12 17,78 

620005000 Projecte go suber 275,00 0,00 EXEMPT 

620006000 Projecte CIEN 7.000,00 0,00 EXEMPT 

622001001 Reparacions i conservació 5.334,12 2.012,87 

623 Serveis de professionals 19.540,11 7.373,62 

625 Primes d'assegurances 3.527,79 1.331,24 

626 Serveis bancaris 1.028,88 388,26 

627000001 Jornades presentacions 0,00 

627000002 Promoció 5.822,00 2.196,98 

627000006 Campanya intercork 4 4.500,00 1.698,11 

627000009 Plana WWW 1.520,75 573,87 

628 Subministraments 11.747,90 4.433,16 

629 Altres serveis 27.759,42 10.475,24 

631 Tributs 7.601,10 2.868,34 

640000002 Salaris director gerent 47.778,45 19.111,38 40% 

640001001 Sous i salaris CORK CENTER 55.287,98 55.287,98 TOT 

640000000 Sou personal comunicació 11.370,06 5.685,03 50,00% 

640001001 Sous i salaris INVESTIGADORS 51.882,94 10.376,59 20% 

640001002 Sous i salaris becaris 2.734,89 1.367,45 50% 

642 S.S. càrrec empresa FUNDACIÓ 25.051,30 0,00 EXEMPT 

642 S.S. càrrec empresa CORK CENTER 28.523,75 28.523,75 TOT 

650 Pèrdues de crèdits 1.779,90 1.779,90 TOT 

659 Altres pèrdues gestió 866,90 327,13 

662 Interessos deutes llarg. 1.041,42 392,99 

678 Despeses exercicis anteriors 72,54 27,37 
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680 Amortització immob 11.856,02 7.106,74 C.CENTER 

681 Amortització immob 13.473,30 8.076,17 C.CENTER 

694 Pèrdues per deteriorament 776,42 292,99 

TOTAL 421.693,27 203.922,67 

 

 

El total inversions realitzades per la Fundació en l’exercici 2020 ha estat de 
137.870,22€, tot seguit es detallen classificades per projecte:  

 

IMMOBILITZAT MATERIAL  
CORK 

CENTER  
(No exempt) 

PROJECTE 
CORK2WINE 

Exempt 

 
MIXTE 

Agitador oscil·lant Vibromàtic 4kp    1.495,00   

Acer EX 215-51K      491,74 

Monitor 27 '' Lenovo L 271-28 361,98     361,98 

Ordinador i 17-10700 4,8 Ghz 16Mb       750,00 

Thermo Dionex número 20085041     22.722,77  

Pal 3 Intuvo GC/MS/ 7000D Agilent     112.048,73  

Total Immobilitzat Material  1.495,00 134.771,50 1.603,72 

 

5.- RENDES DESTINADES A FINS D’INTERÈS GENERAL (art.3.2n Llei 
49/2002), DESTÍ O APLICACIÓ 

La totalitat de les rendes de la Fundació seran destinades a fins d’interès general. 

L’article 3.2. de la Llei 49/2002 estableix com a requisit de les ESFL que destinin a la 
realització dels fins d’interès general al menys el 70% de les següents rendes i 
ingressos: 

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin 

b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat. (...) 

c) Els ingressos que obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses 
realitzades per a l’obtenció de tals ingressos. (...) 

d) El termini pel compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de 
l’exercici en què hagin obtingut les respectives rendes i ingressos i els 4 anys 
següents al tancament d’aquest exercici. 
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 Total rendes 2020 

Ingressos 403.889,72 

Despeses necessàries -203.922,67 

Renda obtinguda 199.967,05 

70% Rendes a aplicar 139.976,94 

Despeses fundacionals 217.770,60 

Compliment (+) Incompliment (-) 77.793,66 

Pendent d’aplicar 2019 -20.482,06 

Compliment (+) Incompliment (-) 57.311,60 

Excedents d’aplicació 57.311,60 

 

 

6.- RETRIBUCIONS DINERÀRIES O EN ESPÈCIE SATISFETES PER 
L’ENTITAT ALS SEUS PATRONS, REPRESENTANTS O ÒRGANS DE 
GOVERN 

Els membres de l’òrgan d govern de la Fundació no han rebut cap tipus de remuneració 
per a l’exercici del seu càrrec durant l’exercici 2020. 

 

7.- PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT EN SOCIETATS MERCANTILS 

A data de tancament de l’exercici la Fundació no té participacions en societats 
mercantils. 

 

8.- RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS ADMINISTRADORS QUE 
REPRESENTEN A LA FUNDACIÓ EN LES SOCIETATS MERCANTILS EN 
LES QUE PARTICIPA 

A data de tancament de l’exercici la Fundació no té participacions en societats 
mercantils per la qual cosa tampoc hi ha hagut  retribucions pels administradors que les 
representen. 

 

9.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL SUSCRITS PER LA 
FUNDACIÓ 

En l’exercici 2020 la Fundació no ha subscrit cap  conveni de col·laboració empresarial 
en activitats d’interès general a què fa referència l’article 25 de la Llei 49/2002. 



- 8 - 
 

 

10.- ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE QUE DESENVOLUPA 
L’ENTITAT 

En l’exercici 2020 la Fundació no ha portat a terme cap  activitat prioritària de 
mecenatge. 

 

11.- PREVISIÓ ESTATUTÀRIA RELATIVA AL DESTÍ DEL PATRIMONI DE 
L’ENTITAT EN CAS DE DISSOLUCIÓ 

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han  de dur a terme el 
Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament , el Protectorat. 

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de 
lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, 
les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge 
d’acord amb la legislació fiscal vigent. 

L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 
Protectorat abans no s’executi. 

 

 




