MEMÒRIA ABREUJADA 2020

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1. NATURALESA
La Fundació Leo Messi es va constituir l’any 2007 i té el seu domicili social a
l’Avinguda Diagonal, nº 682, 9º A, de Barcelona. Està inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2767, per resolució del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, i amb la finalitat de que la Fundació Leo Messi pogués actuar directament
en tot el territori de la República Argentina, l’any 2009 es va constituir una delegació
amb domicili al carrer Alvear 1670, pis 10, Oficina A, de la ciutat de Rosario, Província
de Santa Fe, República d’Argentina.
La finalitat d’interès general de la Fundació és assistir a menors d’edat de qualsevol
nacionalitat que pateixin qualsevol tipus de malaltia o dolença. En concret, la
Fundació sufraga les despeses mèdiques corresponents, tant d'operacions mèdiques
en particular com les despeses accessòries que se’n deriven (com desplaçaments,
allotjament o manutenció), per tal que els menors puguin ser atesos mèdicament a
Espanya o a l'Argentina.
Tanmateix, és finalitat de la Fundació l’assistència, promoció, implementació i/o el
finançament de qualsevol projecte consistent en la creació, adaptació, reparació o
millora d’instal·lacions hospitalàries, educatives i esportives, essent els seus
beneficiaris menors d'edat, especialment aquells que pateixin qualsevol tipus de
malaltia o dolença.
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

MEMÒRIA ABREUJADA 2020
1.2. ACTIVITATS, PROJECTES I AJUTS
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 2020, per a la consecució dels fins fundacionals
esmentats anteriorment, juntament amb els ajuts concedits:
A)

SJD PEDIATRIC CANCER CENTER

El 10 de maig de 2016, la Fundació Leo Messi i l’Hospital Sant Joan de Déu van
subscriure un conveni de col·laboració per tal de posar en marxa un projecte de
construcció d’un centre monogràfic del càncer del desenvolupament (càncer infantil),
que es converteixi en un centre de referència a nivell europeu i a nivell mundial i que
permeti duplicar el número de pacients que en l’actualitat l’Hospital Sant Joan de Déu
pot atendre cada any.
Donada la magnitud del projecte, que requereix d’una inversió de més de trenta
milions d’euros, aquesta col·laboració inicial va ser ampliada, i en l’actualitat aquest
projecte està liderat, a més de per l’Hospital Sant Joan de Déu i per la Fundació Leo
Messi, per la Fundació Futbol Club Barcelona i altres entitats.
El centre, que tindrà una superfície aproximada de 8.350m2, permetrà atendre més
de 400 pacients cada any i el 18 d’octubre de 2018 va tenir lloc l’acte inaugural de
començament de les obres, on es va col·locar la primera pedra de la construcció. Si
bé la crisi de la Covid-19 ha endarrerit el projecte, està previst que el centre estigui
operatiu l’any 2021.
Tanmateix, l’Hospital Sant Joan de Déu, conjuntament amb la Fundació i la resta de
donants fundadors del centre, han constituït el PCCB Charity Fund, un programa de
cooperació internacional per a nens i nenes sense recursos a altres països afectats
pel càncer i que no poden accedir al tractament que necessiten. Així, les aportacions
dels donants fundadors es destinen tant al finançament de la construcció del centre
com a dotar de recursos aquest fons, de manera que els menors que compleixen els
requisits objectius per poder accedir a aquest programa puguin venir a tractar-se al
SJD PCCB.
La col·laboració econòmica de la Fundació Leo Messi en aquest projecte durant l’any
2020 ha sigut de 219.346,00 euros (100.000,00 euros durant l’any 2019).
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Alguns enllaços de premsa al respecte:
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181018/452416551624/elnuevo-centro-de-cancer-pediatrico-del-hospital-sant-joan-de-deu-preve-abrir-en2020.html
https://cat.elpais.com/cat/2018/10/19/actualidad/1539935297_053577.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20181210/453475588673/messi-pediatric-cancer-center-barcelonafundacion-hospital-sant-joan-de-deu.html
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2018/10/18/5bc86539268e3ee05f8b45f8
.html
https://www.sport.es/es/noticias/barca/messi-colocacion-primera-piedra-del-sjdpediatric-cancer-center-barcelona-7093763
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/plan-urbanistico-pediatric-cancer-centerrecibe-visto-bueno_420573_102.html

B)

PROJECTE FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA

La Fundació Leo Messi col·labora anualment amb la Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica i amb l’Hospital Clínic de Barcelona en la investigació de l’origen i les
causes del nevus congènit i el melanoma infantil, amb l’objectiu d’establir protocols
per millorar el diagnòstic, tractament i pronòstic, així com transferir coneixements
d’atenció al nen amb nevus congènit i melanoma infantil a metges residents a la
Llatinoamèrica. El projecte està a càrrec del Director de la Unitat de Melanoma de
l’Hospital Clínic de Barcelona, el Dr. Malvehy.
La Fundació s’encarrega de finançar el projecte d’investigació que duu a terme
l’Hospital, així com les estàncies formatives a l’Hospital de metges residents a
Llatinoamèrica. Actualment, són 7 els metges estudiants vinculats a universitats de
medicina pública de diversos països els que es beneficien d’aquestes estàncies
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formatives.
Fins el moment, gràcies a la col·laboració entre les entitats, s’ha pogut desenvolupar
una eina telemàtica mitjançant la qual metges de diferents hospitals que detectin un
cas de nevus congènit puguin enviar imatges a un comitè d’experts per la seva
avaluació i aconseguir un diagnòstic més precís. Tanmateix, des del 2017 s’ha
treballat en millor l’eina de registre per permetre la instal·lació en servidors
institucionals i s’ha continuat ampliant el registre de pacients i centres integrats en
la xarxa global (222 pacients registrats, actualment).
Els coneixements adquirits en el Nevus són compartits a través d’una xarxa global,
de manera que es puguin beneficiar tots els afectats per aquesta malaltia (un 1%
dels naixements a nivell mundial).
Durant l’exercici 2020, la Fundació Leo Messi ha destinat un import de 150.000,00
euros a aquest projecte d’investigació. La col·laboració econòmica de la Fundació Leo
Messi en aquest projecte durant l’any 2019 va ser de 150.000,00 euros.
C) COL·LABORACIÓ EN LA LLUITA CONTRA LA COVID-19

La FLM, reconeixent el greu impacte de la pandèmia en les famílies i,
conseqüentment, en els menors d’edat i el seu desenvolupament personal, educatiu,
físic i psicològic, ha col·laborat durant el 2020 amb dos entitats de referència en la
lluita contra el virus.
En particular, atenent als limitats recursos materials dels que disposaven els hospitals
per fer front al virus, al març de 2020, la Fundació va adquirir equipament i material
mèdic (principalment, respiradors) per import total de 496.564,38 euros que es va
donar íntegrament a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.
Tanmateix, durant el mes d’abril, la Fundació va donar un import de 500.000,00
euros a la Fundación Hospital de Pediatria Prof. Juan P. Garrahan, per l’adquisició de
material sanitari i equipaments mèdics a l’Argentina.
https://www.clinicbarcelona.org/noticias/leo-messi-hace-una-donacion-al-clinicpara-luchar-contra-la-covid-19

4

MEMÒRIA ABREUJADA 2020
D)

COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS

Durant l’any 2019, la Fundació va signar tres convenis de col·laboració amb la
Fundació Internacional Josep Carreras, amb la finalitat de finançar dos projectes
d’investigació sobre la leucèmia infantil durant un període de dos anys cadascun
(2019 i 2020). Dels resultats d’aquests projectes es podran beneficiar tots el nens i
nenes afectats per aquest tipus de malaltia. Només a Espanya, cada any es detecten
350 casos de leucèmia limfoblàstica aguda.
Així, al març de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració amb la finalitat
d’iniciar una línia d’investigació en relació amb la leucèmia limfoblàstica aguda pro B
lactant amb translocació t(4;11) (MLL-AF4+), per tal d’identificar el perfil antigènic
sobre el que s’han de dirigir les estratègies terapèutiques.
La col·laboració de la Fundació en aquest projecte durant l’any 2020 ha sigut de
41.000,00 euros (41.000,00 euros al 2019).
Tanmateix, durant el 2019 la FLM es va comprometre a finançar durant dos anys un
projecte desenvolupat per la Fundació Internacional Josep Carreras, consistent en la
realització d’estudis de seqüenciació de genoma complert de cèl·lula única relacionats
amb la leucèmia limfoblàstica aguda B.
La col·laboració de la Fundació en aquest projecte durant l’any 2020 ha sigut de
112.000,00 euros (83.200,00 euros al 2019).
https://www.carrerasresearch.org/es/genomic-analysis-childhood-cancer_181175
E)

PROGRAMA “YOUNG ATHLETES” I ”PROJECTE DE LA HIPOTERÀPIA”

Amb l’objectiu de promocionar i normalitzar la pràctica de l’esport entre els nens,
nenes i joves amb discapacitat intel·lectual, la Fundació Leo Messi va subscriure un
nou conveni de col·laboració amb Special Olympics Catalunya pel desenvolupament
del programa “YOUNG ATHLETES”, el “Projecte de la hipoteràpia” i altres activitats
per nens i nenes amb discapacitat intel·lectual durant el 2020.
El programa “YOUNG ATHLETES” va destinat a nens i nenes amb discapacitat
intel·lectual de 2 a 7 anys d’edat i busca fomentar el seu creixement físic i mental
mitjançant un circuit de diferents proves diferents que estimulin les seves habilitats.
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La Fundació ha aportat els fons necessaris per a l’adquisició per part de les escoles
de material psicomotriu adaptat i l’equipament dels alumnes. Durant el 2020, gairebé
100 nens i nenes de les quatre províncies de Catalunya han participat en les sessions.
Tanmateix, gràcies a l’aportació de la Fundació, s’han pogut signar 14 convenis amb
escoles d’educació especial a tota Catalunya, dotant-les de material adaptat, beques
pels alumnes amb menys recursos per competir en les Jornades Escolars,
contractació de personal especialitzat, etc.
Durant el 2020, 673 nens i nenes amb discapacitat intel·lectual s’han pogut beneficiar
directament d’aquest projecte, i 1.346 de forma indirecta.
La aportació econòmica de la Fundació Leo Messi a aquest projecte durant el 2020
ha estat de 50.000,00 euros. L’any 2019, la Fundació Leo Messi va destinar a aquest
projecte 50.000,00 euros.
F)

COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ D’INVESTIGACIÓ OPENHEART

Durant el mes d’octubre de 2020, la FLM va subscriure un acord de col·laboració amb
la Fundación de Investigación OpenHeart per finançar durant un període de cinc anys
un projecte d’investigació en l’àmbit de la cardiologia pediàtrica, que té per finalitat
desenvolupar eines que permetin al cardiòleg pediàtric millorar l’atenció dels pacients
amb cardiologies congènites, integrant noves tècniques per tal de planificar
intervencions, i optimitzant el diagnòstic precoç d’arrítmies i el seu tractament.
Només a Espanya, d’aquest projecte es podran beneficiar indirectament els prop de
4.000 nens i nenes que neixen anualment amb cardiopaties congènites, dels quals
una tercera part requereixen d’intervencions durant el seu primer any de vida.
La col·laboració de la Fundació en aquest projecte durant l’any 2020 ha sigut de
100.000,00 euros.
G)

“PLAN DE RESPUESTA AL COVID-19. INICIATIVA AUNAR”

En el marc de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, UNICEF Argentina
va llançar una pla de resposta per protegir als nens, nenes i adolescents en situacions
de vulnerabilitat, a través de quatre pilars fonamentals: (i) fomentar la prevenció i
protecció, (ii) garantir la salut de dones embarassades i menors de comunitats
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vulnerables, (iii) preveure i donar resposta davant impactes secundaris de la
pandèmia i (iv) promoure mesures per millorar la informació i el coneixement, la
comunicació i la coordinació.
La contribució de la Fundació, que va representar el 29% del cost total del projecte,
va permetre arribar a 7.494 menors d’edat de diverses províncies de l’Argentina
mitjançant l’entrega de material d’higiene i neteja i equipament lúdic per recolzar la
continuació de l’aprenentatge.
La col·laboració econòmica de la Fundació en aquest projecte l’any 2020 ha estat de
100.000,00 euros.
La col·laboració de la Fundació amb UNICEF l’any 2019 va ascendir a 102.382,89
euros, en el projecte Construcció i equipament de la residència per a mares de
l’Hospital Zonal General de Agudos “Mi pueblo”.
H)

PROJECTE DE BEQUES DE FORMACIÓ PER MILLORAR L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A MENORS D’EDAT

Durant l’exercici 2020, i malgrat la pandèmia, la Fundació Leo Messi ha pogut
mantenir els projectes de formació mitjançant beques amb hospitals com l’Hospital
Sant Joan de Déu, l’Hospital Universitario Austral o l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol. Mitjançant el projecte de beques, la Fundació vol aconseguir que les
persones becades puguin rebre una formació adequada i especialitzada en malalties
que afecten actualment a la població infantil, com el càncer, les malalties infeccioses
i les immunodeficiències.
A més a més, part d’aquestes beques de formació tenen com objectiu permetre que
metges pediatres d’altres països puguin dur a terme activitats formatives, docents i
assistencials a serveis de pediatria d’hospitals de Catalunya, sota la supervisió de la
persona responsable corresponent. Un exemple són els convenis de col·laboració amb
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
La Fundació realitza l’aportació econòmica directament a l’entitat de l’hospital
responsable de gestionar la formació dels becaris. Tanmateix, en tots els casos
s’estableix una comissió de seguiment integrada per un membre de la Fundació i un
del centre hospitalari per tal de supervisar el compliment del conveni i garantir que
s’assoleixen els objectius del programa.
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La Fundació ha concedit cinc beques de formació durant l’exercici 2020 per import
total de 84.749,84 euros. Durant el 2019, es van concedir beques de formació per
import de 38.294,76 euros.
Addicionalment, la Fundació ha sufragat despeses de desplaçament per tal que les
persones becades puguin rebre la seva formació a Catalunya. Aquestes despeses,
que el Patronat també les considera vàlides pel compliment de les finalitats
fundacionals i pel càlcul del límit del 70,00% previst a l’article 333-2 del Llibre Tercer
del Codi civil de Catalunya, van ser de 1.658,60 euros durant l’exercici 2020
(2.865,59 durant l’exercici 2019).
I)

PROJECTE “GIRA ENERGÈTICA” A L’ARGENTINA

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la integració de menors d’edat amb
discapacitat, durant el 2020 la Fundació ha tornat a col·laborar amb la Cecilia
Baccigalupo Fundación Deporte para Personas con Discapacidad.
En particular, i amb motiu de la pandèmia, els projectes realitzats gràcies a la
col·laboració de la Fundació s’han centrat en mantenir l’activitat pels més de 700
alumnes amb discapacitat de Buenos Aires, Salta, Mar del Plata, Córdoba y Bahía
Blanca, a l’Argentina a través de les noves tecnologies. Així, es van poder
desenvolupar els programes #LaFundaEnCasa, consistent en un programa d’exercicis
diaris dirigits per professors especialitzats, y classes a través de Zoom. Tan mateix,
es van poder adaptar a format virtual les activitats previstes per la Gira Energètica.
L’aportació econòmica de la Fundació a aquest projecte al 2020 ha estat de 30.000,00
euros (50.000,00 euros durant el 2019).
J) PROJECTE “CAMPO DE DEPORTES”

Durant l’any 2019 la Fundació va finalitzar la construcció i equipament d’unes
instal·lacions esportives a un terreny que va adquirir a Alvear, Rosario (Argentina) i
l’ha cedit gratuïtament a una associació local per tal que el destini a activitats
esportives amb menors d’edat, amb l’objectiu d’evitar que aquests menors puguin
veure’s afectats per les situacions de risc d’exclusió social. Aproximadament 200
menors es van beneficiar d’aquesta iniciativa l’any 2020. La Fundació ha enregistrat
una despesa en concepte d’amortització d’aquest immobilitzat durant el 2020 per
import de 22.579,02 euros que ha considerat vàlida pel compliment de les finalitats
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fundacionals i pel càlcul del límit del 70,00% previst a l’article 333-2 del Llibre Tercer
del Codi civil de Catalunya (9.407,93 euros al 2019).
K) DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS EN COMPLIMENT DELS FINS FUNDACIONALS

D’altra banda, durant l’exercici 2020 la Fundació, en compliment de les seves
finalitats d’interès general, ha realitzat determinats donatius a les següents entitats
i projectes:
ENTITAT BENEFICIÀRIA

IMPORT (€)

FINALITAT

29.930,71€

Finançament del cost salarial d’una
professional gestora de dades per a donar
suport al grup d’Investigació Traslacional de
Càncer de la Infància i Adolescència de la
Fundació.

Ambaixada Argentina

10.000,00€

Donatiu a l’ambaixada Argentina a Barcelona,
per tal de col·laborar en la campanya
solidària d’aliments creada amb motiu de la
pandèmia per ajudar a les famílies argentines
sense possibilitat de tornar al seu país pel
tancament de fronteres i sense recursos (més
de 1200 beneficiaris).

Total

39.930,71 €

Fundació Hospital Universitari
Vall d’Hebron

Durant l’exercici 2019 la Fundació, en compliment de les seves finalitats d’interès
general, va realitzar addicionalment els següents donatius:
ENTITAT BENEFICIÀRIA

Fundació Hospital Universitari
Vall d’Hebron

IMPORT (€)

FINALITAT

29.930,71 €

Finançament del cost salarial d’una
professional gestora de dades per a donar
suport al grup d’Investigació Traslacional de
Càncer de la Infància i Adolescència de la
Fundació.
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30.000,00 €

Col·laboració amb el Projecte Futbolnet que la
Fundació Futbol Club Barcelona desenvolupa
a Rosario, Argentina, consistent en utilitzar
l’esport com a eina per promoure el
desenvolupament humà i social,
proporcionant suport global en educació,
salut i alimentació. En aquesta edició, més de
321 menors es van beneficiar d’aquest
projecte.

Escola Especial Particular
Incorporada 1241
(E.T.N.A.D.E.)

952,78 €

Donació a la “Escuela Taller para Niños y
Adolescentes con Deficiencias Específicas” per
tal que poguessin realitzar unes jornades
amb tallers, activitats de tecnologia,
informàtica educativa, expressió, plàstica,
educació musical i educació física, amb
l’objectiu d’incrementar les possibilitats
d’integrar-se a la comunitat de forma activa.

Total

60.883,49 €

Fundació Futbol Club
Barcelona

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
A. Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2020 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 2020 i del resultat de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni
net produïts durant l’exercici anual acabat a l’esmentada data.
Tanmateix, per tal d’obtenir una imatge més fidel i complerta del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de la Fundació, que inclouen la seva delegació a
l’Argentina, els comptes anuals han estat auditats.
Els comptes anuals de l’exercici 2020 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
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comptables mantinguts per la Fundació.
Al 31 de desembre de 2020, 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
Els comptes anuals presenten, a efectes comparatius, i per a cadascuna de les
partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i de l'estat de canvis
del patrimoni net, a més de les xifres corresponents a l'exercici 2020, les
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corresponents a l'exercici anterior. De la mateixa manera, la informació mostrada en
aquesta memòria referida a l'exercici 2020 es presenta, a efectes comparatius, amb
la informació de l'exercici 2019.
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 2020, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris
comptables respecte als criteris aplicats a l’exercici 2019.
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
2019.
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, 11, 12,
13, 15, 17, 19 i 20).
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta d’aplicació dels resultats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de
2020 i 2019, formulats pel Patronat, és la següent:
BASE DE REPARTIMENT

Exercici 2020

Exercici 2019

Excedent de l’exercici (negatiu)

(1.576.465,80)

(559.065,62)

TOTAL BASE DE REPARTIMENT

(1.576.465,80)

(559.065,62)

APLICACIÓ A

Exercici 2020

Exercici 2019

Excedent de l’exercici (positiu)

Romanent
TOTAL APLICACIÓ

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
4.1 Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les
despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l’immobilitzat
adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a
l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un període de temps superior a un
any per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix
l’amortització acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.
Les despeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de
la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de
reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a pèrdues i guanys.
Correccions de valor per deteriorament i reversió
Al final de cada exercici, la Fundació revisa els valors en llibres dels elements de
l’immobilitzat material, per determinar si hi ha indicis de que el valor net dels
mateixos és superior al seu import recuperable, el que implicaria una reducció del
valor en llibres dels elements afectats fins al seu import recuperable i un ajust de les
quotes d’amortització restants en funció del seu nou valor i vida útil romanent.
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La pèrdua per deteriorament de valor es registra, si s’escau, en l’epígraf
‘Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat - Deterioraments i pèrdues’
del compte de pèrdues i guanys.
De manera anàloga, si existeixen indicis de recuperació del valor de l’immobilitzat
material, la Fundació registra la reversió de la pèrdua per deteriorament
comptabilitzada en els períodes anteriors, no podent superar mai el seu valor en
llibres original.
4.2 Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització
acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per
deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles son actius
amb vida útil definida, per tant s’amortitzen sistemàticament en funció de la vida útil
estimada dels mateixos i del seu valor residual. S’avalua l’existència d’ indicis de
deteriorament i es sotmeten, almenys un cop a l’any a un test de deteriorament.
Quan la vida útil d’aquests actius no pugui estimar-se de manera fiable,
s’amortitzaran en un termini de 10 anys.
Aplicacions informàtiques
Els programes informàtics que compleixen els criteris de reconeixement s’activen al
seu cost d’adquisició o elaboració. La seva amortització es realitza linealment en un
període de 4 anys des de l’entrada en explotació de cada aplicació.
Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques s’imputen a resultats
de l’exercici que s’incorre.
4.3 Arrendaments
ARRENDAMENTS OPERATIUS
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendatari té dret a utilitzar un actiu durant
un període de temps determinat, a canvi d’una sèrie de pagaments o quotes, sense
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer, i es comptabilitza com una
despesa en l’exercici en que es meriti.
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4.4. Actius financers i passius financers
4.4.1 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
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reconeguda.
4.4.2 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.
4.5 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%.
4.6 Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional utilitzada per la Fundació és l’euro. No obstant, la delegació a
l’Argentina de la Fundació opera diàriament en pesos argentins.
Al tancament d l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda
estrangera es converteixen aplicant el tipus de canvi en la data del balanç de situació.
Els beneficis o pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de
resultats de l’exercici en què es produeixen.
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4.7 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.
4.8 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.
4.9 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.
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L'activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental
significatiu.
4.10 Criteris de registre i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal es registren en funció del període en què es meriten. De
moment no s'han registrat compromisos per pensions.
4.11 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.



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
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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.
4.12 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 vida útil de l’ immobilitzat intangible es pot determinar amb fiabilitat. La
composició i el moviment de l’immobilitzat intangible durant l’exercici 2020 és el
següent:
ESTAT DE MOVIMENTS DE
L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE, DE
L'EXERCICI 2020

Saldo a
31.12.2019

Altes

Traspassos

Saldo a
31.12.20

COST
Aplicacions informàtiques

1.397,55

1.397,55

SALDO FINAL BRUT

1.397,55

1.397,55

Aplicacions informàtiques

(1.397,55)

(1.397,55)

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

(1.397,55)

(1.397,55)

SALDO FINAL NET

-

-

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

Durant l’exercici 2019 la Fundació va tenir la següent composició i el moviment de
l’immobilitzat intangible:
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ESTAT DE MOVIMENTS DE
L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE, DE
L'EXERCICI 2019

Saldo a
31.12.2018

Altes

Traspassos

Saldo a
31.12.19

COST
Aplicacions informàtiques

1.397,55

1.397,55

SALDO FINAL BRUT

1.397,55

1.397,55

Aplicacions informàtiques

(1.397,55)

(1.397,55)

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

(1.397,55)

(1.397,55)

SALDO FINAL NET

-

-

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

6. IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i el moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2020 és el
següent:
ESTAT DE MOVIMENTS DE
L'IMMOBILITZAT
MATERIAL, DE L'EXERCICI
2020

Saldo a
31.12.2019

Diferències
tipus de
canvi*

Altes

Baixes

Saldo a
31.12.2020

COST
Terrenys i construccions

1.683.669,62

-

-

-

1.683.669,62

Mobiliari i equips per a
processament d'informació

9.104,37

(3.083,21)

-

-

6.021,16

(687,69)

-

-

1.342,97

Altre immobilitzat material

2.030,66

Immobilitzacions materials
en curs i acomptes

-

-

-

-

-

SALDO FINAL BRUT

1.694.804,65

(3.770,90)

-

-

1.691.033,75

Terrenys i construccions

(9.407,93)

-

(22.579,02)

-

(31.986,95)

Mobiliari i equips per a
processament d'informació

(7.938,41)

2.786,37

(500,71)

-

(5.652,75)

Altre immobilitzat material

(2.030,66)

687,69

-

-

(1.342,97)

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

(19.377,00)

3.474,06

(23.079,73)

-

(38.982,67)

SALDO FINAL NET

1.675.427,65

AMORTITZACIÓ
ACUMULADA

1.652.051,08
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* Les diferències per tipus de canvi són les relatives a l’immobilitzat material de la
delegació de la Fundació.
Durant l’exercici 2019 la Fundació va tenir la següent composició i el moviment de
l’immobilitzat material:
ESTAT DE
MOVIMENTS DE
L'IMMOBILITZAT
MATERIAL, DE
L'EXERCICI 2019

Saldo a
31.12.2018

Diferències
tipus de
canvi*

Altes

Traspassos

Baixes

Saldo a
31.12.19

COST
Terrenys i
construccions
Mobiliari i equips
per a
processament
d'informació
Altre immobilitzat
material
Immobilitzacions
materials en curs i
acomptes
SALDO FINAL
BRUT
AMORTITZACIÓ
ACUMULADA
Terrenys i
construccions
Mobiliari i equips
per a
processament
d'informació
Altre immobilitzat
material
AMORTITZACIÓ
ACUMULADA
SALDO FINAL
NET

153.459,58

-

-

1.683.669,62

(153.459,58)

1.683.669,62

462.986,60

(4.974,66)

-

-

(448.907,57)

9.104,37

62.049,56

(1.109,56)

15.080,00

-

(73.989,34)

2.030,66

1.506.406,36

-

177.263,26

(1.683.669,62)

-

-

2.184.902,10

(6.084,22)

192.343,26

-

(676.356,49)

1.694.804,65

(86.901,59)

-

(24.210,28)

-

101.703,94

(9.407,93)

(248.379,64)

4.082,17

(33.036,60)

-

269.395,66

(7.938,41)

(32.237,63)

1.052,59

(5.246,28)

-

34.400,66

(2.030,66)

(367.518,86)

5.134,76

(62.493,16)

-

405.500,26

(19.377,00)

1.817.383,24

1.675.427,65

* Les diferències per tipus de canvi són les relatives a l’immobilitzat material de la
delegació de la Fundació.
Immobilitzacions materials en curs i acomptes
Durant l’exercici 2019, es van finalitzar les obres d’adequació i equipament del
terreny adquirit a l’Argentina, traspassant els imports comptabilitzats dins la partida
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“Immobilitzacions materials en curs i acomptes” a “Terrenys i construccions”. Aquest
immobilitzat ha quedat afectat a finalitats d’interès general (veure nota 1).
Baixes l’immobilitzat material
Amb motiu de la cessió de la posició contractual en el contracte d’arrendament,
durant el 2019 la Fundació va transmetre els elements de l’immobilitzat vinculats al
local objecte de subarrendament (veure notes 7 i 17.5).

7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Despeses per arrendaments
Dins l’epígraf “ Despeses per arrendaments” del compte de resultats adjunt, s’hi
registren:

Lloguer oficines Barcelona

Exercici 2020

Exercici 2019

38.160,81

89.487,76

38.160,81

89.487,76

Amb data 1 de novembre de 2019, es va signar un nou contracte d’arrendament de
la oficina de Barcelona i té una duració de com a màxim fins l’octubre del 2025.
Les quotes d'arrendament operatiu mínimes contractades amb els arrendadors,
d'acord amb l’actual contracte en vigor, són les següents:
QUOTES PENDENTS 2020
Menys d’un any

30.339,96

Entre un i set anys

121.359,84

Mes de set anys

-

Ingressos per arrendaments
Dins l’epígraf “Ingressos per arrendaments” del compte de resultats adjunt, s’hi
registren:
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Ingressos per subarrendament d’oficines

Exercici
2020

Exercici
2019

15.945,48

113.691,26

Amb data 1 de gener de 2015, la Fundació va formalitzar un contracte de
subarrendament d'oficines amb las empreses LIMECU ESPAÑA 2010, S.L. i EDIFICIO
ROSTOWER, S.L.
Amb data 1 de desembre de 2014, la Fundació va formalitzar un contracte de
subarrendament d'oficines amb l’empresa Leo Messi Management, S.L.
Els esmentats subarrendaments van finalitzat amb efectes 31 d’octubre de 2019,
com a conseqüència de la cessió de el contracte d'arrendament (veure nota 17.5).
Els ingressos per lloguer de l'exercici 2020 es corresponen amb la refacturació de les
despeses repercutides per l'arrendador vinculades al període en que els contractes
de subarrendament estaven vigents.
8. ACTIUS FINANCERS
Els actius financers, a 31 de desembre de 2020 i 2019, s’han classificat atenent a la
seva naturalesa i a la funció que compleixen en la Fundació, segons s’indica en el
següent detall:
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

-

-

11.920,58

11.920,58

-

-

11.920,58

11.920,58

Instruments de patrimoni

-

-

-

-

Valors representatius de deute

-

-

-

-

Crèdits, derivats i altres

-

-

3.324,93

3.324,93

Dipòsits en entitats de crèdits

-

-

-

-

EXERCICI 2020
Instruments financers a
llarg termini

Instruments financers a
curt termini
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Efectiu i altres actius líquids
equivalents

-

-

670.401,44

670.401,44

-

-

673.726,37

673.726,37

-

-

685.646,95

685.646,95

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

-

-

11.920,58

11.920,58

-

-

11.920,58

11.920,58

Instruments de patrimoni

-

-

-

0,00

Valors representatius de deute

-

-

-

-

Crèdits, derivats i altres

-

-

0,20

0,20

Dipòsits en entitats de crèdits

-

-

-

-

Efectiu i altres actius líquids
equivalents

-

-

2.266.218,64

2.266.218,64

-

-

2.266.218,84

2.266.218,84

-

-

2.278.139,42

2.278.139,42

Total

EXERCICI 2019
Instruments financers a
llarg termini

Instruments financers a
curt termini

Total

9. PASSIUS FINANCERS
A 31 de desembre de 2020 i 2019, 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:
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Passius financers a
cost amortitzat

Passius
financers
mantinguts
per a
negociar

TOTAL

Deutes amb entitats de crèdit

-

-

-

Creditors per arrendament financer

-

-

-

5.892,67

-

5.892,67

5.892,67

-

5.892,67

Altres deutes a curt termini

(1.556,08)

-

(1.556,08)

Creditors varis

65.329,40

-

65.329,40

645,44

-

645,44

64.418,76

-

64.418,76

Passius financers a
cost amortitzat

Passius
financers
mantinguts
per a
negociar

TOTAL

Deutes amb entitats de crèdit

-

-

-

Creditors per arrendament financer

-

-

-

8.480,54

-

8.480,54

8.480,54

-

8.480,54

1.463,97

-

1.463,97

44.193,95

-

44.193,95

(179,51)

-

(179,51)

45.478,41

-

45.478,41

EXERCICI 2020

Instruments financers a llarg
termini

Altres deutes a llarg termini

Instruments financers a curt termini

Personal

EXERCICI 2019

Instruments financers a llarg
termini

Altres deutes a llarg termini

Instruments financers a curt termini
Altres deutes a curt termini
Creditors varis
Personal
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Informació sobre aplaçament de pagament a proveïdors. Disposició addicional
segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre
A efectes d’allò establert en la disposició addicional segona de la Llei 31/2014 de 3
de desembre per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital i de conformitat
amb la Resolució de 29 de gener de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, s’informa que el període mitjà de pagament a proveïdors en les operacions
comercials es el següent:
-

Període mitjà de pagament a proveïdors.

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

DIES

DIES

45

20

Període mig de pagament

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.

26

MEMÒRIA ABREUJADA 2020
10. FONS PROPIS
El moviment de fons propis dels exercicis 2020 i 2019 ha estat el següent:

Euros

Saldo a 31 de desembre
de 2018
Distribució del resultat
Altres variacions del
patrimoni net*

Dotació
fundacional

Romanent

60.000,00 5.206.151,91
(867.194,60)

Distribució del resultat
Altres variacions del
patrimoni net*

60.000,00 4.340.382,61
(559.065,62)

Resultat de
l'exercici (veure
Nota 3)

TOTAL

(867.194,60)

4.398.957,31

867.194,60

1.425,30

(559.065,62)

(559.065,62)

(559.065,62)

3.841.316,99

559.065,62

-

(477,19)

Resultat de l'exercici
Saldo a 31 de desembre
de 2020

Excedents
pendents
d’aplicació

1.425,30

Resultat de l'exercici
Saldo a 31 de desembre
de 2019

Resultats
negatius
d'exercicis
anteriors

(477,19)
(1.576.465,80)

60.000,00 3.780.839,80

(1.576.465,80)

(1.576.465,80) 2.264.374,00

* Diferències de canvi per la integració de la comptabilitat de la delegació a
l’Argentina i el romanent de la mateixa.
11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant l’any 2020, la Fundació va rebre donatius per import de 709.019,50 euros
(728.640,00 euros durant l’any 2019).
Les donacions rebudes que figuren a les partides corresponents del balanç de situació
i compte de resultats, estan vinculades directament a l’activitat pròpia de l’Entitat i
concedides per entitats privades.
12. SITUACIÓ FISCAL
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020
i 2019 són els següents:
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Exercici 2020

Exercici 2019

Saldo Deutor

Saldo
Creditor

Saldo Deutor

Saldo
Creditor

Impost sobre beneficis

-

-

-

-

Impost sobre el valor
afegit

-

4.971,08

-

59.219,26

Impost sobre la renda de
les persones físiques

-

78,81

-

1.109,16

Organismes de la
Seguretat Social

-

462,71

-

462,71

TOTAL

-

5.512,60

-

60.791,13

Compte

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 2020

EXERCICI 2019

(1.576.465,80)

(559.065,62)

Diferències permanents positives

2.320.715,08

1.413.003,46

Diferències permanents negatives

(744.249,28)

(853.937,84)

0,00

0,00

Resultat comptable

Base imposable

La Fundació no ha suportat retencions durant l’exercici 2020.
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 2020
és la següent:
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NATURALESA RENDA EXEMPTA

IMPORT (€)

ARTICLE DE LA LLEI 49/2002
QUE EMPARA L’EXEMPCIÓ

Donatius, donacions i aportacions

709.019,50

Article 6.1º, lletra a)

Lloguers

15.945,48

Article 6.2º

Ingressos captació recursos

19.284,30

Article 7.11º

TOTAL

744.249,28

-

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 2020, 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.
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 2020 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 2020 i 2019, és la
següent:
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EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Donatius diversos

709.019,50

728.640,00

Ingressos per subarrendament

15.945,48

113.691,26

Ingressos procedents de l’immobilitzat

-

9.706,58

Ingressos captació recursos

19.284,30

1.900,00

744.249,28

853.937,84

TOTAL

c) Despeses per activitat.
Veure Nota 15.
d) Desglossament de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i
altres despeses”.

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Beques de formació

84.749,84

38.294,76

Ajuts no monetaris

519.143,40

9.407,93

Ajuts monetaris

1.342.276,71

860.938,09

1.946.169,95

908.640,78

TOTAL

Ajuts no monetaris
Dins de ajusts no monetàries s’inclou un import de 496.564,38 euros corresponents
al material mèdic donat a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i 22.579,02
euros (9.407,93 euros durant l’any 2019) corresponent a l’amortització de les
instal·lacions cedides gratuïtament en compliment de finalitats fundacionals (veure
nota 1).
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e) Desglossament
“Aprovisionaments”.

de

la

partida

5

del

compte

de

resultats

EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Despeses de desplaçament metges
beneficiaris de les beques

1.658,60

2.865,59

TOTAL

1.658,60

2.865,59

f) Desglossament de la partida 7 del compte de resultats “Despeses de
personal”.
El detall d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent:
EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

Sous i salaris

14.729,04

21.330,20

Seguretat Social

4.624,68

6.765,64

19.353,72

28.095,84

TOTAL

A efectes del previst a l'article 3.1.d) del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre,
manifestar que el patró Sra. Maria Florencia Parisi ha percebut un sou per serveis
prestats a la Fundació diferents dels propis del càrrec de patró.
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.
14. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No aplicable.
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15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
La dotació fundacional està formada per un total de 60.000,00 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.
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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 2020 la Fundació ha realitzat
despeses per finalitats estatutàries que representen un 749,30% respecte del import
d’aplicació obligatòria al compliment directe de las finalitats fundacionals (un
369,47% a l’exercici 2019).

Annex 1. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del Codi
civil de Catalunya (Exercici 2020)
a) Quadre càlcul ingressos ajustat de l’exercici
Conceptes

Euros

Donacions i altres ingressos per activitats

709.019,50

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

19.284,30

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

15.945,48

Ingressos (1)

744.249,28

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 (4)

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)

0,00

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

744.249,28
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b) Quadre càlcul despeses ajustades de l’exercici

Conceptes
Ajuts concedits

Despeses
directes (a)

Despeses
indirectes (b)

1.946.169,95

Total
despeses
1.946.169,95

Sous, salaris, càrregues
socials i assimilats

19.353,72

19.353,72

Arrendaments i cànons

38.160,81

38.160,81

225.058,32

225.058,32

Serveis professionals
independents
Consum de béns
destinats a les
activitats

1.658,60

Serveis bancaris

1.658,60
853,87

853,87

Altres serveis

39.099,71

39.099,71

Tributs

49.859,39

49.859,39

500,71

500,71

372.886,53

2.320.715,08

Amortització de
l'immobilitzat
Despeses (7)
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

1.947.828,55

0,00

0,00
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realitzat en els
ingressos (8.2)

Ajustos
extracomptables
negatius (resten
l'import) (9)

a

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.947.828,55

372.886,53

2.320.715,08

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

0,00

a

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

c) Quadre càlcul exercici
Conceptes

Euros

Ingressos ajustats (6)

744.249,28

Despeses indirectes ajustades (13b)

372.886,53

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

371.362,75

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

259.953,93

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)
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Annex 1. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del Codi
civil de Catalunya (Exercici 2019)
a) Quadre càlcul ingressos ajustat de l’exercici
Conceptes

Euros

Donacions i altres ingressos per activitats

728.640,00

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

1.900,00
113.691,26

Altres resultats

9.706,58

Ingressos (1)

853.937,84

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 (4)

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)

0,00

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

853.937,84
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b) Quadre càlcul despeses ajustades de l’exercici

Conceptes
Ajuts concedits

Despeses
directes (a)

Despeses
indirectes (b)

908.640,78

Total
despeses
908.640,78

Sous, salaris, càrregues
socials i assimilats

28.095,84

28.095,84

Arrendaments i cànons

89.487,76

89.487,76

238.780,84

238.780,84

Serveis professionals
independents
Consum de béns destinats
a les activitats

2.865,59

Serveis bancaris

2.865,59
928,54

928,54

79.036,61

79.036,61

879,19

879,19

Altres resultats

11.203,08

11.203,08

Amortització de
l'immobilitzat

53.085,23

53.085,23

501.497,09

1.413.003,46

Altres serveis
Tributs

Despeses (7)
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)

911.506,37

0,00

0,00
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Ajustos
extracomptables
negatius
(resten
l'import) (9)

a

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911.506,37

501.497,09

1.413.003,46

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

0,00

a

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

c) Quadre càlcul exercici
Conceptes

Euros

Ingressos ajustats (6)

853.937,84

Despeses indirectes ajustades (13b)

501.497,09

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

352.440,75

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

246.708,53

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)
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Annex 2. Procediment de càlcul aplicació obligatòria article 333-2 del Codi civil de Catalunya.

d) Quadre càlcul 4 exercicis

Exercici

Ingressos
nets ajustats
(14)

Import
aplicació
obligatòria
(15)

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

2016

948.276,74

663.793,72

1.641.630,23

2017

1.586.175,69

1.110.322,98

2.111.029,07

2018

1.344.031,44

940.822,01

2.211.225,44

2019

352.440,75

246.708,53

911.506,37

2020

371.362,75

259.953,93

1.947.828,55

Total

2.557.807,44

7.181.589,43

Import
pendent

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

2016

2017

2018

2019

2020

1.641.630,23
2.111.029,07
2.211.225,44
911.506,37
1.947.828,55
1.641.630,23

2.111.029,07

39

2.211.225,44

911.506,37

1.947.828,55

Total

%
complim
ent

1.641.630,23

247,3%

0

2.111.029,07

190,1%

0

2.211.225,44

235,0%

0

911.506,37

369,5%

0

1.947.828,55

749,3%

0

8.823.219,99

0
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16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les operacions amb empreses vinculades al Patronat de la Fundació realitzades
durant els exercicis 2020 y 2019 són les següents (veure Notes 7 i 13):

OPERACIÓ

IMPORT

SALDO A 31/12/2020

Ingressos per arrendaments

15.945,48

3.324,73

Limecu España 2010, S.L.

5.828,06

0,00

Edificio Rostower, S.L.

2.747,71

3.324,73

Leo Messi Management, S.L.

7.369,71

0,00

OPERACIÓ

IMPORT

SALDO A 31/12/2019

Ingressos per arrendaments

113.691,26

0,00

Limecu España 2010, S.L.

57.962,47

0,00

Edificio Rostower, S.L.

20.563,28

0,00

Leo Messi Management, S.L.

35.165,51

0,00

3.524,96

0,00

3.524,96

0,00

4.852,66

0,00

4.852,66

0,00

Resultats per alienacions de l'immobilitzat
Limecu España 2010, S.L.
Despeses per arrendament
Limecu España 2010, S.L.

17. ALTRA INFORMACIÓ
1. A 31 de desembre de 2020 la composició del Patronat de la Fundació era la
següent:







President: Sr. Rodrigo Martín Messi.
Secretari: Sra. Mª Florencia Parisi.
Vocal: Sr. Lionel Andrés Messi Cuccittini.
Vocal: Sr. Jorge Horacio Messi Pérez.
Vocal: Sr. Alfonso Nebot Armisen
Vocal: Sr. Dominik Fourné

2. La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge durant
l'exercici 2020.
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3. Els comptes anual de l’exercici 2020, 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.
4. La Fundació durant el 2019, per tal de poder operar a l’Argentina, a través de
la seva delegació, tenia obert un compte corrent a la següent entitat:

ENTITAT FINANCERA

Nº COMPTE CORRENT (4 ÚLTIMES XIFRES)

Banco de la Nación Argentina

#1652

Aquestes posicions s'han cancel·lat durant l'exercici 2020.
5. En compliment del previst a l’article 332-13.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, s’informa de que en data 21
d’octubre de 2019 el Patronat va adoptar tres declaracions responsables, de
conformitat amb el que estableix l’article 332-9 de la referida llei, en relació
amb les següents operacions:
-

La cessió de la posició contractual en el contracte d’arrendament de les
oficines d’Avinguda Diagonal per part de la Fundació a Limecu España
2010, S.A.

-

La transmissió per part de la Fundació a Limecu España 2010, S.A. de
totes les instal·lacions i equipaments adquirits en la seva condició
d’arrendatària, com a conseqüència de la cessió de la seva posició
contractual.

-

La subscripció d’un contracte de subarrendament entre Limecu España
2010, S.A., com a subarrendadora, i la Fundació, com a subarrendatària.

Les declaracions responsables es van presentar al Protectorat de la
Generalitat de Catalunya el 25 d’octubre de 2019 i, amb posterioritat, un cop
signats els corresponents contractes objecte de les declaracions responsables,
en data 13 de novembre de 2019 es van presentar al Protectorat de la
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Generalitat de Catalunya còpia dels mateixos, de conformitat amb el previst
a l’article 332-13.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya.
18. INFORMACIÓ SEGMENTADA
No existeix informació segmentada que no es trobi recollida en altres apartats de la
memòria.
19. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL
D’INTERÈS GENERAL (ARTICLE 25 DE LA LLEI 49/2002)

EN

ACTIVITATS

A 31 de desembre de 2020 la Fundació tenia signats els següents convenis de
col·laboració empresarial en activitats d’interès general:

COL·LABORADOR

ENTITAT
DESTINATÀRIA

QUANTITATS
DONADES

MOTIU

Fundación Leo Messi

Fundació Hospital
Universitari Vall
d’Hebron – Institut
de Recerca

29.930,71 €

Recolzament al grup d’Investigació
Traslacional en Càncer de la Infància i
l’Adolescència de la Fundació Hospital
Universitari Vall d’Hebron – Institut de
Recerca

Fundación Leo Messi

Hospital Sant Joan de
Déu

100.000,00 €

Conveni de col·laboració per a la
construcció i l’equipament del SJD PCCB,
de 12 de juliol de 2017.

Fundación Leo Messi

Hospital Sant Joan de
Déu

100.000,00 €

Conveni de col·laboració per a la
construcció i l’equipament del SJD PCCB,
de 24 de gener de 2020.

Fundación Leo Messi

Fundación de
Investigación
OpenHeart

100.000,00 €

Conveni de col·laboració per regular el
projecte “Smart Child Projecte”

TOTAL

-

329.930,71 €

A 31 de desembre de 2019 la Fundació tenia signats els següents convenis de
col·laboració empresarial en activitats d’interès general:
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COL·LABORADOR

ENTITAT
DESTINATÀRIA

QUANTITATS
DONADES

MOTIU

Fundación Leo Messi

Fundació Hospital
Universitari Vall
d’Hebron – Institut
de Recerca

29.930,71 €

Recolzament al grup d’Investigació
Traslacional en Càncer de la Infància i
l’Adolescència de la Fundació Hospital
Universitari Vall d’Hebron – Institut de
Recerca

Fundación Leo Messi

Hospital Sant Joan de
Déu

100.000,00 €

Conveni de col·laboració per a la
construcció i l’equipament del SJD PCCB

Fundación Leo Messi

Fundació
Internacional Josep
Carreras

41.000,00 €

Conveni de col·laboració per a la
investigació de la leucèmia infantil aguda

Fundación Leo Messi

Fundació
Internacional Josep
Carreras

16.000,00 €

Conveni de col·laboració per a la
investigació de la leucèmia limfoblàstica
aguda

Fundación Leo Messi

Fundació
Internacional Josep
Carreras

67.200,00 €

Conveni de col·laboració per a la
investigació de la leucèmia limfoblàstica
aguda

254.130,71 €

-

TOTAL

-

20. INDICACIÓ DE LA PREVISIÓ ESTATUTÀRIA EN RELACIÓ AL DESTÍ DEL
PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ LEO MESSI EN CAS DE DISSOLUCIÓ
“Artículo 25º. Liquidación y adjudicación.
La extinción de la Fundación determina la cesión global de todos los activos y pasivos
y debe llevarse a cabo por el Patronato, las personas liquidadoras que, en su caso,
se nombren o, subsidiariamente, por el Protectorado. Esta cesión global, una vez
determinado el activo y el pasivo, se ha de publicar en los términos exigidos por la
normativa vigente y, con la autorización previa del Protectorado, se adjudicará el
patrimonio a otras fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan
fines de interés general análogos a los de las Fundación, o a entidades públicas de
naturaleza no fundacional que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto
de su disolución, o la consecución de aquellos, y que sean todas ellas, privadas o
públicas, consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en el artículo 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de
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diciembre.
En caso de que no se pueda hacer una cesión global, deberá procederse a la
liquidación de los activos y pasivos de la Fundación y ceder el haber que resulte en
los mismos términos que los establecidos para el supuesto de la cesión global,
debiendo ser, en todo caso, la entidad beneficiaria del haber que resulte una entidad
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en el artículo 16 a 25, ambos
inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.”
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