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MEMÒRIA ECONÒMICA
EXERCICI 2021

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.
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
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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 )
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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:

Art. 6 i 7 Llei 49/2002

RENDES

RENDES

EXEMPTES

NO EXEMPTES

TOTAL

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

13.000,00

13.000,00

Art. 6.1.c) Subvencions

110.162,24

110.162,24

Art.6.4.-Art.7.3 Prestació
serveis Recerca

164.990,95

164.990,95

239.223,36

190.429,41

239.459,38

239.223,36

Prestació serveis
analítiquesArt.8.1.
Altres ingressos
TOTAL

190.429,41

239.459,38

147,96
288.301,15

147,96
239.223,36

190.429,41

239.459,38

478.730,56

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

Pel que fa als ingressos, es troben 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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478.682,74

DESGLOS DEL COMPTE DE RESULTATS
Part NO
Import Total exempta
602001001 PRODUCTES LABORATORI I MATE
-65.902,92
-35.309,89
602001003 MANTENIMENT EQUIPS
-20.620,43
-11.048,15
640000002 SALARIS DIRECTOR GERENT
-42.140,00
-16.856,00
640001001 SALARIS CORK CENTER
-58.765,13
-58.766,93
640001001 SALARIS COMUNICACIO
-22.500,00
-11.250,00
640001001 SALARIS INVESTIGADOR
-53.500,00
-10.700,00
642. Carrec Fundació
-25.162,01
0
642.Carrèc Cork Centre
-31.281,61
-31.281,61
620000200 NORMALITZACIÓ
-5.578,42
-2.988,84
620000201 NORMALITZACIÓ UNE
-1.742,61
-933,67
620001001 ESTUDIS VARIS
-3.000,00
0,00
620006000 PROJECTE CIEN CORK2WINE
-3.380,96
0,00
620007000 PETJADA CARBONI TAPS
-6.000,00
0,00
620008000 PROJECTE RECICLATGE TAPS
-3.073,80
0,00
622001001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ
-4.937,44
-1.964,11
623000001 SERVEIS AUDITORIA COMPTABLE
-2.202,00
-875,96
623001001 ASSESSORS AUDITORIA
-3.735,00
-1.485,78
623001002 ASSESSORS TRADUCCIONS
-465,38
-185,13
623001004 ASSESSORAMENT CURSOS
-3.359,86
-1.336,55
623001005 ASSESSORAMENTS DIVERSOS
-720,21
-286,50
623001006 ASSESSORAMENT PREVENCIÓ
-1.269,51
-505,01
623001007 ASSORAMEMNT SUBCONTRACTACIO
-2.612,29
-1.039,17
625000000 PRIMAS ASSEGURANÇES
-3.623,22
-1.441,32
626000001 DESPESES BANCARIES
-1.014,53
-403,58
627000002 PROMOCIÓ
-10.414,27
-4.142,80
627000003 PUBLICITAT
-540,58
-215,04
627000009 PLANA WWW
-865,00
-344,10
628001001 AIGUA
-120,87
-48,08
628001002 ELECTRICITAT
-15.589,62
-6.201,55
628001003 TELEFON
-2.083,26
-828,72
629000001 DESPESES VARIES
-1.396,92
-555,69
629000003 MATERIAL D'OFICINA
-75,00
-29,84
629000006 ATENCIONS
-451,72
-179,69
629000009 Quotes Afiliació
-1.640,50
-652,59
629001001 DESPESES VARIES
-1.848,79
-735,45
629001002 DESPLAÇAMENTS
-5.668,80
-2.255,05
629001003 MATERIAL D'OFICINA
-1.952,26
-776,61
629001004 SEGELLS
-10,25
-4,08
629001005 TRANSPORTS
-3.445,91
-1.370,78
629001006 SERVEIS DE NETEJA
-4.919,94
-1.957,15
629001008 MANTENIMENT EQUIPS INFORMAT
-1.714,87
-682,18
629001009 LLOGUERS
-5.016,62
-1.995,61
631000001 IVA S0PORTAT
-2.232,69
-888,16
650000001 PERDUES CREDITS
-1.369,32
-544,72
8. Amortización del inmovilizado
-45.002,65
-24.111,81
678000001 DESPESES ANYS ANTERIORS
-1.795,53
-714,26
662000001 INTERESSOS DEUTES LLARG
-3.926,37
-1.561,91
669000000 Gastos por redondeo del Eur
-13,87
-5,52
TOTALS
-478.682,94
-239.459,58

DESPESES
MIXTES
C.CENTER
C.CENTER
40%
TOT
50%
20%
EXEMPT
TOT
CORK CENTER
CORK CENTER
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

CORK
CENTER

CORK CENTER

-239.223,36
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El total inversions realitzades per la Fundació en l’exercici 2021 ha estat de 565,29 € tot
seguit es detallen:

IMMOBILITZAT MATERIAL

Router Tenda AC1200

CORK
CENTER
(No exempt)
78,51

MIXTE

486,78

Portatil Acer EX 215-52
Total Immobilitzat Material

78,51

486,78

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.
any 2021

any 2020

478.730,56

374.534,41

-239.459,58

-203.922,67

239.270,98

170.611,74

Ingressos nets

167.489,68

119.428,22

70% dels ingressos nets

-239.223,36

-217.770,60

Despeses fundacionals

70.858,61

77.793,66
-20.482,06

70.858,61

57.311,60

Ingressos Bruts
Despeses necessària

Compliment (+) Incompliment (-)
Pendent aplicacio ejercici 2019
Compliment(+) / Incompliment (-)
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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 2021.

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 2021 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.

10.- ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE QUE DESENVOLUPA
L’ENTITAT
En l’exercici 2021 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.
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