La Dinamo Fundació

NIF G66823659
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2991
Classificada com a Fundació Benèfica de tipus cultural
MEMÒRIA ECONÒMICA 2018 ELABORADA EN COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS
DE LA LLEI 49/2002

A) En el quadre següent s'identifiquen les rendes exemptes i no exemptes de l'Impost sobre
Societats, senyalant el número i lletra de l'article de la Llei 49/2002 que empara l'exempció i
indicant els ingressos i despeses corresponents a cada una d'aquelles:

Concepte ingressos
Subvencions
Procedents del Patrimoni
Prestació de serveis
Donació rebuda per immobles
Donació rebuda per compensar dèficits

Ingressos
Concepte despeses
Despeses
79.304,53 € Subvencions a l'activitat
122.572,53 €
54.246,29 € Dividends, beneficis, interessos i lloguers
31.263,84 €
38.904,94 € Cost dels serveis prestats (activitat fundacional)
19.253,29 €
42.538,41 € Amortitzacions i costos financers construccions
42.538,41 €
69.635,68 € Cost activitats preparatòries
69.001,78 €
SUBTOTAL RENDES EXEMPTES

Renda obtinguda Disposició de la Llei
(Ingressos 49/2002 que empara
Despeses)
l'exempció
-43.268,00 € Art. 6. 1º c.
22.982,45 € Art. 6. 2º
19.651,65 € Art. 6. 1º a.
0,00 € Art. 6. 4º ; Art. 7. 1º i.
633,90 € Art. 6. 4º ; Art. 7. 1º i.
-0,00 €

Rendes no exemptes

Concepte
No s'han obtingut rendes no exemptes

Renda obtinguda
(Ingressos Ingressos
Concepte despeses
Despeses
Despeses)
0,00 € No s'han efectuats despeses associades a rendes no exemptes
0,00 €
0,00 €
SUBTOTAL RENDES NO EXEMPTES
0,00 €

TOTAL RENDES OBTINGUDES

-0,00 €

Per a la imputació de despeses a cada una de les rendes s’han seguit els següents criteris i realitzat els
següents càlculs:
1.

En el cas de despeses directa i exclusivament aplicades a una determinada renda, s’han
imputat directament a aquesta.

2.

En el cas de despeses de caràcter general, encara que com a norma general s'apliquen de
forma proporcional a l’import d’ingressos de cada renda respecte del total d’ingressos, vista la
situació de dèficit, s'han considerat costos d'activitat preparatòria i s' han atribuït globalment a
les donacions rebudes per compensar pèrdues.

B) En el quadre següent s’especifiquen les despeses i inversions destinades directament a les
finalitats estatutàries de la Fundació classificades per categories realitzades per la Fundació
durant l’exercici 2018 finançades amb els ingressos descrits el l'anterior apartat:

Les anteriors despeses no inclouen les generals de funcionament de l’entitat, ni tampoc les
d’activitats econòmiques o d’altra mena no coincidents amb l’activitat estatutària sinó purament
auxiliars i complementàries d’aquesta
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Identificació dels ingressos, despeses i inversions destinades al compliment de les finalitats estatutàries
Projecte

Ingressos
Despeses Inversions
€ 79.304,53 € 122.572,53
€ 0,00
€ 38.904,94 € 19.253,29
€ 0,00
TOTAL PROJECTES € 118.209,47 € 141.825,82
€ 0,00

Subvencions
Prestació de serveis

Categories de les despeses
Serveis exteriors € 91.092,25
Personal € 50.040,20
Proveïments
€ 498,33
Reemborsament despeses Patronat
€ 195,04
TOTAL DESPESES € 141.825,82

C) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a què es refereix l’article 3.2n de la
Llei 49/2002:
Exercici

Ingressos bruts
(1)

Diferència
Despeses
(Ingressos nets)
necessàries (2)
(3)=(1)-(2)

Import destinat a Despeses fundacionals
Total (4)
Import

2016
2017
2018
2019
2020

51.984,64 € 51.376,64 €
608,00 €
425,60 €
116.592,42 € 83.023,63 € 33.568,79 € 23.498,15 €
284.629,85 € 142.804,03 € 141.825,82 € 99.278,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Destinat en l’exercici
%

2016

2017

2018

2019

70,00%
70,00%
70,00%

608,00 €

0,00 €
33.568,79 €

0,00 €
0,00 €
141.825,82 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DESPESES DESTINADES A L'ACTIVITAT FUNDACIONAL EN CADA EXERCICI:

608,00 €

33.568,79 €

141.825,82 €

0,00 €

2020

Pendents de
destinar en
exercicis
posteriors

-182,40 €
0,00 €
0,00 € -10.070,64 €
0,00 € -42.547,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

(4) Import destinat per l’entitat a fins propis fins a l’exercici al qual corresponen els comptes anuals, indicant el percentatge que representa aquest import
respecte de la diferència que reflecteix la columna (3).

Les rendes i ingressos estan constituïts per la diferència entre la totalitat d'ingressos obtinguts i les
despeses necessàries per a la seva obtenció. Les despeses necessàries per a l'obtenció dels ingressos és
la diferència entre el total de despeses efectuades i la part d'aquestes despeses destinades de forma
directa i específica al compliment de la finalitat fundacional.
La Fundació ha destinat a la realització de les finalitats fundacionals durant el mateix exercici 2018 la
totalitat de les rendes i ingressos a què es refereix l’article 3.2n de la Llei 49/2002, import que
excedeix en 42.547,75 € l'obligació legal del 70%.
Les activitats fundacionals a que ha estat destinat aquest import són 27 consultories gratuïtes en fase
inicial, 7 consultories remunerades, dos estudis de viabilitat de projectes, gestió de cinc projectes
subvencionats, realització de quatre estudis propis sobre diferents formes de mobilització d'immobles,
trenta-cinc sessions divulgatives, formatives i xerrades per a grups i institucions, col·laboració en la
redacció d'un llibre, desenvolupament de 3 vídeos i, finalment, participació en un estudi sobre salut i
habitatge impulsat des de l'Administració, actuacions totes relacionades igual que les consultories i
formacions a la promoció d'habitatges cooperatius en cessió d'ús.
D) Durant l'exercici 2018, la Fundació només ha satisfet dues retribucions, dineràries (i cap en
espècie) a una de les seves patrones, representants o membres de l’òrgan de govern (FGC
advocats, S.C.C.L. NIF F64077274): 236,00 € en concepte de reemborsament de despeses
ocasionades per l’exercici d’aquestes funcions (lloguer en nom de la Fundació d'una sala a l'
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per a la presentació pública d'un estudi jurídic
encarregat pel Patronat), i 3.750,00 € per serveis prestats a l'entitat, prèvia tramitació davant el
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, diferents dels propis de les seves
funcions (l'estudi jurídic abans esmentat). No s'han satisfet sous, dietes ni remuneracions de
qualsevol classe a membres de l’òrgan de govern.
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E)
F)

L’entitat no posseeix cap participació en societats mercantils.
No hi ha representants en cap societat mercantil ni es rep cap percepció de retribucions en
aquest concepte; tampoc ningú no s’ha rebut cap import ni efectuat cap reintegrament de
quantitats rebudes.

G) Durant l’exercici 2018 la Fundació no ha subscrit convenis de col·laboració empresarial en
activitats d’interès general.
H) Durant l’exercici 2018 la Fundació no ha desenvolupat cap activitat prioritària de mecenatge.
I)

Els estatuts de la Fundació estableixen en el seu article 35.2 que, en cas de dissolució (que no
ha tingut lloc en l’exercici 2018) “.../...s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o
entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o be a entitats
públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries
del mecenatge d'acord amb la leguslació fiscal vigent..../...” (sic).
Barcelona, 15 de febrer de 2019
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