FUNDACIÓ PAULINO
TORRAS DOMÈNECH
MEMÒRIA ANY 2019

Nota 1 - ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMENECH, amb N.I.F. G-58.391236, va ser
constituïda el 29 de Febrer de 1970, depenent del Ministeri de Governació. Va ser
transferida a la Generalitat de Catalunya per Reial Decret 2020/1983 de 29 de juny. Consta
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 325.
En escriptura atorgada el 16 de juliol de 2014 davant el Notari de Barcelona, Francisco
Miras Ortiz, amb el número de protocol 2035, la fundació va modificar els seus estatuts,
amb canvi de domicili fundacional, establiment de l’edat de cessament dels patrons
fundacionals i no fundacionals, i va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny.
El domicili fundacional queda establert al carrer Sants, 14-16 pral. de Barcelona.
Classificada com a fundació mixta benèfic-docent en virtut de resolució del Ministeri de
Governació amb data 30 de juliol de 1970 i amb els beneficis de les entitats benèficdocents.
La fundació té com a finalitats la realització, principalment a Catalunya, d’ajudes
econòmiques i d’activitats de caràcter benèfic, docent i cultural que facilitin el
desenvolupament personal, professional, polític i qualsevol altre de caràcter social,
especialment de migrants (emigrants i immigrants), joves i orfes i especialment, promoure
les condicions per a la participació lliure i eficaç de les persones joves en el
desenvolupament social, econòmic i cultural, en tots els seus aspectes i en el seu sentit
més ampli, tant a Catalunya com en països menys avançats, mitjançant els projectes de
cooperació al desenvolupament.
Dins del seu objecte podrà realitzar les següents activitats a títol enunciatiu i no limitatiu:
a) Promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de les persones joves
en el desenvolupament social, econòmic i cultural; fomentar, promoure i articular
instruments de suport a l’associacionisme entre les persones joves garantint la
capacitat d’interlocució dels joves ja sigui individualment o a través d’associacions.
b) Concedir tota classe d’ajudes a persones físiques, i col·laborar per qualsevol mitjà
admès en dret, inclosa l’aportació de recursos propis, amb altres entitats que
realitzin activitats compreses en l’objecte de la fundació.
c) Promoure, crear, construir equipaments i desenvolupar tot tipus de centres tant de
nova creació com ja existents- destinats a la realització de les seves finalitats, així
com quantes operacions siguin necessàries fins a la seva total consecució.
d) Organització de cursos, conferències, seminaris, exposicions i tota classe de
manifestacions anàlogues; així com la promoció, finançament, i producció d’obres
literàries, publicacions, obres de teatre, produccions cinematogràfiques, etc.
e) La realització d’activitats de voluntariat i de cooperació al desenvolupament,
mitjançant la col·laboració amb altres entitats no governamentals, podent a aquests
efectes servir de mitjà per destinar a finalitats concretes, a Espanya o a l’estranger,
els recursos rebuts de persones físiques o jurídiques amb estricte respecte a la
voluntat dels donants.
f) Qualsevol altres activitats que el patronat consideri convenients per al compliment
de les finalitats fundacionals.
El Patronat determina les finalitats a les que s’apliquen els recursos de la fundació en cada
moment d’acord amb l’establert en els seus estatuts.
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El Patronat de la fundació a 31 de desembre de 2019 estava constituït pels següents
membres, que a aquesta data consten inscrits en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya:
President:
Vice-president:
Secretari:
Vocal:
Vocal:

Ignacio Font Boix
María José Font Boix
Lluís Ferreiro Loperena
Ignasi Canela Mercadé
Ernest Casas Bedós

Els dos primers ostenten la qualitat de patrons fundacionals.
El càrrec de patró es gratuït d’acord amb la llei i els estatuts socials.
Durant l’exercici, s’han realitzat les accions habituals per a promoure condicions d’igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
Els ajuts, projectes i activitats que ha desenvolupat la fundació en l’exercici 2019 han estat
les següents:

1.1.- AJUTS (veure nota 16):
A)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA “FUNDACIÓ MONTBLANC”:

La Fundación Paulino Torras Domènech té com un dels seus objectius dins de les
seves finalitats, el de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de les
persones joves en el desenvolupament social, econòmic i cultural, en tots els seus
aspectes i en el seu sentit més ampli, tant a Catalunya com en països menys avançats,
mitjançant els projectes de cooperació al desenvolupament.
En compliment de l'objectiu esmentat la Fundació col·labora amb la Fundació
Montblanc, entitat que treballa per construir una cultura de solidaritat i de servei; per
crear en la societat, i de manera especial entre els joves, una consciència ciutadana,
responsable i solidària, i dona suport a l'educació en la seva accepció de millora de les
persones i de les seves capacitats, en l'impuls i desenvolupament de les activitats que
es realitzen, de manera que les dues entitats vam formalitzar un conveni de
col·laboració.
Mitjançant aquest conveni de col·laboració es promouen i dirigeixin activitats i iniciatives
de caràcter cultural i formatiu per a gent jove, impulsant la seva participació activa de
manera que a més de beneficiar-se com a persones, els serveixi per implicar-se en el
desenvolupament social, econòmic i cultural; es fomenta el caràcter social d'ajuda a la
col·lectivitat, entre d'altres, a través dels programes de voluntariat i cooperació per al
desenvolupament.
Els projectes de Cooperació al Desenvolupament presentats aquest any 2019 i que han
estat concedits són:

Entitat
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Unió Europea – laFede.cat

Nom projecte
Accés a l’aigua, equitat de gènere i productivitat agrícola per a les dones camperoles de Kinshasa-Oest,
RDC
90-90-90 fase 2: diagnòstic, tractament i supressió viral del VIH de transmissió mare-fill a 5 zones de salut
a Kinshasa, RDC
In the belly of Congo
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Igualment s’han seguit gestionant els projectes concedits en l’any 2018 i que s’han
desenvolupat durant l’any 2019, com són:

Entitat
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Fundación Probitas

Nom projecte
Protagonistes del seu futur: habilitats productives i de
generació de recursos per a les dones camperoles de
Kinshasa-Oest, RDC
90-90-90: diagnòstic, tractament i supressió viral del
VIH de transmissió mare-fill a 5 zones de salut a
Kinshasa, RDC
Reduir la taxa de mortalitat de les persones que viuen
amb anèmia SS a l’Alto-Katanga , RDC, gràcies a la
millora del seu diagnòstic i l’accés de cures sanitàries
de qualitat evitant la seva estigmatització en la societat.

Durant l’any 2019 s’ha procedit a la justificació dels projectes executats durant l’any
2018:

Entitat
Ajuntament de Barcelona

Nom projecte
Prevenció i lluita contra la sida per transmisió mare-fill
als districtes sanitaris de Lukunga i Mont Amba a
Kinshasa, RDC

B) AJUTS A ENTITATS:
Durant l‘exercici la fundació ha concedit ajuts a diferents entitats sense ànim de lucre per
col·laborar en la seva tasca social.
El total d’ajuts concedits a entitats durant l’exercici 2019 és de 25.780,00 euros.

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ
Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la present memòria, el conjunt de les quals forma
una unitat.
Els comptes anuals adjunts es presenten d’acord amb el “Decret 259/2008, de 23 de
desembre” pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i les
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 i a la Llei 4/2008, de
24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
1)

Imatge fidel
a) Els comptes anuals, expressats en euros, reflecteixen la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, dels resultats de l’entitat i de la realitat dels fluxos que s’han
produït durant l’exercici. Han estat formulades pel Patronat de la Fundació Paulino
Torras Domènech i s’han preparat a partir dels registres comptables de la fundació,
havent aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable.
b) Per a la formulació dels comptes anuals, s’han tingut en consideració la totalitat
dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte
significatiu en els esmentats comptes anuals. Cap principi comptable obligatori ha
deixat d’aplicar-se.
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2)

Principis comptables no obligatoris aplicats
Per a la consecució de la imatge fidel dels comptes anuals, no ha estat necessària
l’aplicació de cap principi comptable no obligatori, ja que el que està disposat per les
normes d’obligat compliment en matèria comptable, ha estat suficient per elaborar els
comptes anuals.

3)

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
a) No s’han realitzat estimacions comptables que, a la data de tancament, puguin
suposar canvis significatiu en el valor dels actius i passius en l’exercici següent.
b) No s’ha realitzat cap canvi en estimacions comptables que hagi estat significatiu i
afecte a l’exercici actual o pugui afectar a exercicis futurs.
c) La fundació aplica el principi d’empresa en funcionament i la seva direcció no és
conscient de l’existència d’incerteses importants que puguin aportar dubtes significatiu
sobre la possibilitat de que l’entitat segueixi funcionant normalment.

4)

Comparació de la informació
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 9a d’elaboració dels comptes anuals, a més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici
anterior, del que s’ofereix informació comparativa.

5)

Agrupació de partides
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i
Guanys, ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes en els Models formals aplicats.

6)

Elements agrupats en diverses partides
En el balanç no existeix cap element patrimonial registrat en dues o més partides.

7)

Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats
dutes a terme per la Fundació.

8)

Correcció d’errors
No s’ha detectat cap error en la comptabilització realitzada en els exercicis anteriors,
per la qual cosa no ha estat necessària realitzar cap correcció.
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Nota 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS
La Direcció de la Fundació proposarà al seu Patronat l’aprovació tant del resultat de l’exercici 2019, com de la seva gestió.
L’excedent final de l’exercici ha estat positiu en 16.187,00 euros. La direcció proposarà al
Patronat la següent aplicació:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici

Import
16.187,00

Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
A compensar resultats negatius d’exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

16.187,00
Import
16.187,00
16.187,00

Nota 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
S’han aplicat els criteris comptables a les següents partides:

1.

Immobilitzat intangible

Els béns inclosos en l’apartat de l’immobilitzat intangible estan valorats pel seu preu
d’adquisició o cost de producció. Posteriorment, es valoren pel seu valor inicial minorat
per la corresponent amortització acumulada i, en el seu cas, per les pèrdues per
deteriorament que hagin experimentat quan el seu valor comptable supera al seu valor
recuperable. Els esmentats actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil i el seu
valor residual.
-

Patents

Estan valorades al preu d’adquisició. No es calculen dotacions per a l’amortització.
-

Aplicacions informàtiques

Programes informàtics necessaris per el tractament de la informació, valorats a preu
d’adquisició. L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza aplicant el
mètode lineal durant un període de cinc exercicis.

2.

Béns integrants del patrimoni cultural

No existeixen béns d’aquesta naturalesa.
3.

Immobilitzat material

L’immobilitzat material es valora inicialment per seu preu d’adquisició o cost de producció
que, posteriorment, es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues
per deteriorament si les hagués.
Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que composen
l’immobilitzat material s’imputen al compte de resultats de l’exercici en que s’incorre. Els
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imports en millores que contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o allargar la
vida útil dels esmentats béns, es registren com a major cost dels mateixos.
Les amortitzacions es calculen seguint el mètode lineal, aplicant percentatges
d’amortització anual, calculats en funció dels anys de vida útil estimada per a cada element
i tenint en compte el seu valor residual.
Sempre que existeixi indicis de pèrdua de valor, es procedeix a estimar el deteriorament
per les pèrdues de valor que redueixi el valor recuperable dels béns a un import inferior al
del seu valor en llibres.

4.

Inversions immobiliàries

Els immobles classificats en aquest apartat es valoren inicialment pel seu preu
d’adquisició o cost de producció que posteriorment, es minora per la corresponent
amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si les hagués.
Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que composen les
inversions immobiliàries s’imputen al compte de resultats de l’exercici en que s’incorren.
Els imports en millores que contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o
allargar la vida útil dels esmentats béns, es registren como un major cost.
Les amortitzacions es calculen seguint el mètode lineal, aplicant percentatges
d’amortització anual, calculats en funció dels anys de vida útil estimada per a cada
element i tenint en compte el seu valor residual.
Sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, es procedeix a estimar el
deteriorament per les pèrdues de valor que redueixi el valor recuperable dels béns a un
import inferior al del seu valor en llibres.

5.

Arrendaments

L’entitat no té contractes que de les seves circumstàncies hagin de classificar-se com
arrendaments financers.
Les despeses i els ingressos corresponents als arrendaments operatius pel dret a usar
un actiu durant un període de temps determinat, s’imputen al compte de pèrdues i
guanys en el moment de la seva meritació.

6.

Permutes

Durant l’exercici no s’ha realitzat cap operació de permuta.

7.

Instruments financers

La classificació i valoració dels actius i passius financers és la següent:
7.1.
Criteris aplicats per a la classificació i valoració de les diferents
categories d’actius financers i passius financers:
ACTIUS FINANCERS
Actius financers a cost amortitzat: préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s’inclouen:
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Crèdits per operacions de les activitats: són aquells actius financers que s’originen
amb la venta de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de la fundació.
Crèdits per operacions de la resta d’operacions: actius financers que no tractant-se
d’instruments del patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats, els seus
cobraments són de quantia determinada o determinable i no es negocien en un
mercat actiu.
Valoració inicial: es valoren pel seu valor raonable, que llevat evidència
en contrari és el preu de la transacció que equival a la contraprestació entregada
més els costos de la transacció directament atribuïbles. Els crèdits per
operacions comercials amb venciment no superior a un any així como els
anticipis i crèdits al personal, les fiances i altres actius d’aquesta categoria estan
valorats pel seu valor nominal.
Valoració posterior: al tancament els actius financers inclosos en
aquesta categoria es valoren per el seu cost amortitzat. Els interessos meritats
es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu. No obstant els actius amb venciment no superior a un any,
valorats inicialment pel seu valor nominal continuen valorant-se per l’esmentat
import.
Actius financers mantinguts per a negociar
En aquesta categoria es classifiquen els valores representatius de deute o
instruments de patrimoni, cotitzats, que s’adquireixen amb el propòsit de vendre’ls
en el curt termini, formen part d’una cartera d’instruments financers identificats i
gestionats conjuntament de la que s’espera obtenir guanys a curt termini o siguin un
instrument financer derivat sempre que no sigui un contracte de garantia ni hagi
estat designat com a instrument de cobertura.
Valoració inicial: es valoren pel cost que equival al valor raonable de la
contraprestació entregada.
Valoració posterior: al tancament de l’exercici es valoren a valor
raonable. Els canvis que es produeixin en el valor raonable s’imputen en el
compte de resultats de l’exercici.

PASSIUS FINANCERS
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria es classifiquen els següents passius financers:
a) Dèbits per operacions comercials: passius financers que s’originen en la compra
de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa (proveïdors i creditors)
b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que no tenen origen
comercial.
Valoració inicial: es valoren pel seu valor raonable que és el preu de la
transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació rebuda. Els
dèbits per operacions comercials amb venciment superior a un any es valoren
pel seu valor nominal.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els dèbits amb
venciment no superior a un any valorats inicialment pel seu valor nominal
continuen valorant-se por l’esmentat import.
7.2.

Criteris aplicats per calcular les correccions valoratives

Préstecs i partides a cobrar
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Deteriorament: sempre que existeixi evidència objectiva de que el valor d’un actiu
financer s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que hagin passat
després del seu reconeixement inicial, es registra la correcció valorativa per
deteriorament al tancament de l’exercici. La correcció valorativa per deteriorament,
així com la seva reversió quan l’import d’aquesta pèrdua disminueixi, es reconeix
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.
La correcció valorativa per deteriorament al tancament de l’exercici, relativa als
deutors comercials i altres comptes a cobrar es xifra mitjançant un sistema
individualitzat de seguiment de saldos de clientes i deutors que presenten evidència
de risc en el cobrament dels crèdits que pot estar motivada per la insolvència del
deutor. L’esmentat deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de aquesta
pèrdua disminueixi, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament,
en el compte de resultats.

Actius financers mantinguts per a negociar
Els canvis que es produeixin en el valor raonable s’imputen en el compte de resultats
de l’exercici.
7.3.
Criteris aplicats per el registre de la baixa d’actius financers i passius
financers
Els actius financers se donen de baixa quan s’han transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la seva propietat o quan expirin els drets derivats del
mateix.
Els passius financers se donen de baixa quan la obligació s’hagi extingit.
7.4.

Contractes de garanties financeres

No existeixen contractes de garanties financeres.
7.5.

Inversions en entitats del grup, multigrup i associades

Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es
valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
entregada més els costos de transacció que els hi siguin directament atribuïbles.
Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, en el seu cas l’import acumulat de
les correccions valoratives per deteriorament.
L’import de la correcció valorativa per deteriorament serà la diferència entre el seu
valor en llibres i l’import recuperable. Per determinar l’import recuperable es pren en
consideració el patrimoni net de l’entitat participada, corregit per les plusvàlues
tàcites existents en la data de la valoració, que corresponen a elements
identificables en el balanç de la participada.
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7.6.
Criteris aplicats per determinar els ingressos o despeses provinents de
les diferents categories d’instruments financers
Els interessos i dividends rebuts d’actius financers meritats amb posterioritat al
moment de l’adquisició es registren com ingrés en el compte de resultats.

8.

Cobertures comptables

No existeixen operacions de cobertura comptable.

9.

Existències

Donada la naturalesa de l’activitat no hi ha existències.

10.

Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren al tipus de canvi vigent en la data
de l’operació.
En el moment del pagament o cobrament s’ajusten les diferències amb càrrec o
abonament en els comptes corresponents de “Diferències de canvi”.
Al tancament de l’exercici, es valoren els crèdits i dèbits al tipus de canvi de tancament.
Les diferències de canvi, tant positives com negatives es reconeixen en el compte de
pèrdues i guanys de l’exercici.

11.

Impost sobre beneficis

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre, les fundacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats.
En la base imposable de l’Impost sobre Societats de les entitats sense ànim de lucre,
només s’inclouran les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes.
El tipus impositiu aplicable és del 10% sobre la base imposable.
Totes les activitats realitzades per la fundació estan exemptes, en virtut de lo establert
en el art. 6, 1º, 2º, 3º i 4º i 7, 11º de la Llei 49/2002, per la qual cosa no es produeix
base imposable. La fundació realitza per el càlcul de l’Impost sobre Societats de
l’exercici, els corresponents augments i disminucions del resultat comptable.

12.

Ingressos i despeses

Els ingressos procedents de les vendes de béns i de la prestació de serveis es valoren
pel preu acordat per els esmentats béns o serveis.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns o prestació de serveis que
l’empresa repercuteix a tercers com l’Impost sobre el Valor Afegit i els impostos
especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no formen part dels
ingressos.
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritació, amb independència de la data de cobrament o pagament.
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13.

Provisions i contingències

Al tancament de l’exercici es reconeixen com a provisions els passius que d’acord amb
el marc conceptual de la comptabilitat, resulten indeterminats respecte al seu import o
a la data en que es cancel·laran.
D’acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es valoren, en
data de tancament de l’exercici, pel valor actual de la millor estimació possible de
l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer la obligació, i han de registrarse els ajustos que sorgeixin per actualització de la provisió com una despesa financera
conforme es vagin meritant.
Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a l’any i sense efecte
financer significatiu, no es realitza cap tipus de descompte.

14.

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

No existeixen elements patrimonials de naturalesa mediambiental. Les despeses
incorregudes durant l’exercici per la protecció i millora del medi ambient es registren en
el compte de resultats.

15.

Criteris utilitzats pel registre de les despeses de personal

Les despeses de personal es registren en el moment de la seva meritació. No
existeixen compromisos per pensions.

16.

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la subvenció, donació i llegat. Les subvencions, donacions i
llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que
adquireixin la condició de no reintegrable. A efectes de la seva imputació en el compte
de pèrdues i guanys, les subvencions, donacions i llegats rebuts per compensar dèficits
d’explotació s’imputen com a ingressos de l’exercici en el que es concedeixin.
Valoració: les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel
valor raonable del bé rebut, referenciats els valores en el moment del seu
reconeixement.

17.

Negocis conjunts

No existeixen activitats econòmiques controlades conjuntament amb altres entitats.

18.

Criteris empleats en transaccions entre parts vinculades

Les transaccions entre parts vinculades, d’existir, es registren pel preu acordat el qual
no difereix del seu valor raonable.
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19.

Actius no corrents mantinguts per a la venda

No existeixen actius classificats com no corrents mantinguts per a la venda.

20.

Classificació de saldos entre corrent i no corrent

En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Es
classifiquen com a corrents els actius i passius amb una data de venciment igual o
inferior a dotze mesos i com a no corrents, els de venciment superior a dotze mesos.
21.

Periodificacions

Les despeses e ingressos comptabilitzats en l’exercici que es tanca i corresponen al
següent, es classifiquen amb càrrec o abonament, en els comptes corresponents a la
partida “periodificacions” de l’actiu i passiu, respectivament, del balanç al tancament.

NOTA 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL
Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents:
Exercici 2019
Cost
Altres Instal·lacions i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equip informàtic
Total Cost

Saldo inicial
10.115,20
2.554,30
4.469,97
17.139,47

Altes

Amortització
Altres Instal·lacions i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equip informàtic
Total Amortització

Saldo inicial
-5.841.35
-4.469,97
-10.311,32

Altes
-606,91
-606,91

VALOR NET

Baixes
-

-

Saldo final
10.115,20
2.554,30
4.469,97
17.139,47

-

Saldo final
-6.448,26
-4.469,97
-10.918,23

Baixes

6.828,15

6.221,24

Exercici 2018
Cost
Altres Instal·lacions i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equip informàtic
Total Cost

Saldo inicial
10.115,20
2.554,30
4.469,97
17.139,47

Altes

Amortització
Altres Instal·lacions i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equip informàtic
Total Amortització

Saldo inicial
-5.234,44
-3.895,81
-9.130,25

Altes
-606,91
-574,16
-1.181,07

VALOR NET

8.009,22
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-

-

Saldo final
10.115,20
2.554,30
4.469,97
17.139,47

-

Saldo final
-5.841,35
-4.469,97
-10.311,32

Baixes
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Tots els béns de l’immobilitzat material estan afectes directament a l’activitat.
Altre informació
-

No s’han produït costos de desmantellament, retirada o rehabilitació.
No s’han registrat correccions valoratives per deteriorament.
No existeixen béns situats fora del territori de Catalunya.
Els coeficients d’amortització aplicats són:
Element
Instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics

Percentatge
6%
10%
15%

Nota 6 - INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Els comptes que formen aquest apartat i el seu moviment són els següents:
Exercici 2019:
Cost

Saldo inicial

Terrenys

1.424.730,49

Construccions
Total
Amortització
Terrenys

Altes

Baixes

Saldo final

-

-

1.424.730,49

1.524.699,65

-

-

1.524.699,65

2.949.430,14

0,00

-

2.949.430,14

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

0,00

-

-

0,00

Construccions

-188.812,86

-10.371,70

-

-199.184,56

Total

-188.812,86

-10.371,70

-

-199.184,56

VALOR NET

2.760.617,28

2.750.245,58

Exercici 2018:
Cost

Saldo inicial

Terrenys

1.424.730,49

Construccions
Total
Amortització
Terrenys

Altes

Baixes

Saldo final

-

-

1.424.730,49

1.524.699,65

-

-

1.524.699,65

2.949.430,14

0,00

-

2.949.430,14

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

0,00

-

-

0,00

Construccions

-178.504,58

-10.308,28

-

-188.812,86

Total

-178.504,58

-10.308,28

-

-188.812,86

VALOR NET

2.770.925,56
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Els coeficients d’amortització aplicats són:
Element

Percentatge

Terrenys

n/a

Construccions

1%

Aquells immobles que no estan arrendats tampoc s’amortitzen.
No existeixen restriccions per el cobrament dels ingressos derivats d’aquestes inversions,
ni dels recursos obtinguts en la seva alienació o disposició per altres medis.
Al tancament de l’exercici no existeixen obligacions contractuals per l’adquisició,
construcció o desenvolupament d’inversions immobiliàries o per a reparacions,
manteniment o millores.

Nota 7 - BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
No existeixen béns que hagin de classificar-se en aquest apartat.

Nota 8 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els comptes que formen aquest apartat i el seu moviment són els següents:
Exercici 2019:
Cost

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

Propietat Industrial

3.846,78

-

-

3.846,78

Total

3.846,78

0,00

-

3.846,78

Amortització
Propietat Industrial

Saldo inicial

Baixes

Saldo final

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Total
VALOR NET

Altes

0,00

3.846,78

3.846,78

Exercici 2018:
Cost

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

Propietat Industrial

3.846,78

-

-

3.846,78

Total

3.846,78

0,00

-

3.846,78

Amortització
Propietat Industrial
Total
VALOR NET

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

3.846,78

Altre informació:
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-

El compte de “Propietat Industrial” recull a preu d’adquisició la sol·licitud de les
marques Itinera i Fundación Privada Paulino Torras Domènech, que al no poder
estimar la seva vida finita no s’amortitzen.

Nota 9 ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
9.1. Arrendaments financers
L’entitat no ha formalitzat cap contracte que hagi de classificar-se en aquest apartat.

9.2. Arrendaments operatius
En data 1 d’agost de 2015 es dona d’alta el contracte d’arrendament de Sants, 14-16 pral.
de Barcelona.
El contracte d’arrendament formalitzat fa referència a l’immoble arrendat necessari per el
desenvolupament de l’activitat.
En el present exercici, el detall del total de les quotes d’arrendament operatiu reconegudes
com a despesa han estat:

Concepte

Import

Arrendament

12.363,00

Despeses de comunitat

0,00

Total

12.363,00

Nota 10 - INSTRUMENTS FINANCERS
10.1 Consideracions generals
La informació d’aquest apartat es detalla per classes d’instruments financers, prenent en
consideració la naturalesa i les categories establertes en les normes de registre.
10.2 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació
financera i els resultats de l’entitat
Per la gestió dels riscos financers, l’entitat té establerts els mecanismes necessaris per
controlar l’exposició a les variacions en els tipus, als riscos de crèdit i liquidés. Els
principals riscos financers que afecten a la entitat són:
Risc de crèdit: amb caràcter general, la tresoreria i els actius líquids estan depositats
en entitats financeres d’alt nivell.
Risc de liquidés: amb la finalitat de poder atendre tots els compromisos de pagament,
l’entitat disposa de tresoreria segons s’indica en el balanç.
El patronat té acordat complir els principis i recomanacions que estableix el Codi de
Conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre, publicat al BOE el
5 de març de 2019. Aquests criteris regeixen les inversions que l’entitat faci en aquest
sentit, i presentarà un informe anual del grau de compliment dels principis i
recomanacions dels apartats Segon i Tercer que serà presentat al Protectorat
juntament amb la memòria i serà publicat a la pàgina web.
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10.2.1 Informació relacionada amb el balanç
I. ACTIUS FINANCERS
a)
El valor en llibres de cada un dels actius financers, llevat inversions en el
patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, indicats en el balanç i la seva
classificació per categories és la següent:

ACTIU: Instruments financers a llarg termini
Categories

Instruments de
patrimoni
2019

Valors representatius
de deute

2018

2019

Crèdits, derivats i altres

2018

2019

2018

Préstecs i partides a cobrar

-

-

-

-

-

24.040,48

Inversions fins a venciment

-

-

-

-

-

-

Mantinguts per a negociar

-

-

-

-

1.110.059,95

970.296,65

Disponibles per a la venda

-

-

-

-

-

-

Derivats de cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.110.059,95

994.337,13

TOTAL

ACTIU: Instruments financers a curt termini
Categories

2019
Préstecs i partides a cobrar
Inversions fins a venciment
Mantinguts per a negociar

2018
-

2019

2018

Crèdits, derivats i altres
2019

2018

-

-

-

1.000,52

985,37

-

-

-

-

-

-

273.896,04

675.786,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

675.786,88

-

-

1.000,52

985,37

Disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
TOTAL

Valores representatius
de deute

Instruments de patrimoni

273.896,04

-

Les partides de l’actiu del balanç que composen el total que s’indica per categories és
el següent:
Categoria
Partides de l’actiu del balanç
A.VI.5

Altres actius financers a llarg termini

B.III.

Usuaris, patrocinadors, deutors

B.V.

Inversions financeres a curt termini

Préstecs i partides a
cobrar
-

Mantinguts per a
negociar
1.110.059,95

1.000,52

-

-

273.896,04

b)
Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys
El detall dels comptes dels actius financers mantinguts per a negociar, registrats en
l’apartat de “Inversions financeres a curt termini” del balanç al tancament, fan referència
a les inversions en:
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Cost

Saldo inicial

Inversions financeres

c)

Baixes

Saldo final

675.786,88

4.620,03

406.510,87

273.896,04

-

-

-

-

675.786,88

4.620,03

406.510,87

273.896,04

Provisions
Total

Altes

Reclassificacions

En el present exercici no s’han reclassificat actius financers, que d’acord amb lo
establert en la Norma de registre i valoració desena, hagin suposat canvis en la forma
de valoració.

d)

Classificació per venciments

La partida d’actius financers a llarg termini que s’indica en el balanç al tancament fa
referència bàsicament a inversions financeres a llarg termini i a títols amb garantia
hipotecària.

e)

Transferències d’actius financers

No s’han realitzat cessions d’actius financers.

f)

Actius cedits i acceptats en garantia

No s’han entregat actius financers com a garantia. Tanmateix, no existeixen actius,
financers o no, de tercers en garantia.

g)

Correccions per deteriorament del valor originades per risc de crèdit

No existeixen correccions per deteriorament del valor originades per risc de crèdit.
h)

Impagament i incompliment de condicions contractuals

No s’han produït impagaments ni incompliments de condicions contractuals. La
Fundació no té formalitzades pòlisses de crèdit.
II.

PASSIUS FINANCERS

a)
El valor en llibres de cada un dels passius financers indicats en el balanç i la seva
classificació per categories és la següent:
PASSIU: Instruments financers a llarg termini

Categories

Deutes amb entitats
de crèdit
2019

2018

Obligacions i altres
valores negociables
2019

2018

Derivats i altres
2019

2018

Dèbits i partides a pagar

-

-

-

-

-

-

Mantinguts per a negociar

-

-

-

-

-

-

Derivats de cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

PASSIU: Instruments financers a curt termini
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Deutes amb entitats
de crèdit

Categories

2019

2018

Obligacions i altres
valors negociables
2019

Derivats i altres

2018

2019

2018

Dèbits i partides a pagar

-

-

-

-

8.100,50

8.191,05

Mantinguts per a negociar

-

-

-

-

-

-

Derivats de cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.100,50

8.191,05

TOTAL

Les partides del passiu del balanç que composen el saldo que s’indica per categories
és el següent:
Dèbits i partides a pagar
Partides del passiu del balanç
Llarg termini

Curt termini

C.III.3

Altres passius financers

-

2.700,00

C.V.

Creditors varis

-

5.400,50

TOTAL

0,00

8.100,50

10.2.2 Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net
En relació amb les diferents categories d’instruments financers, en el present exercici,
s’han registrat en el compte de pèrdues i guanys els següents conceptes:
Concepte

Pèrdues

Actius financers mantinguts per a negociar:
Pèrdues per valoració a valor raonable
Beneficis per valoració a valor raonable
Pèrdues produïdes en la venda
Beneficis produïts en la venda

Beneficis
-

1.720,07

No existeixen ingressos i despeses financers calculats per aplicació del mètode del
tipus d’interès efectiu.
10.2.3. Altre informació
Comptabilitat de cobertures
L’entitat no ha realitzat durant l’exercici cap operació de cobertura.

Valor raonable
No és necessari detallar el valor de cada classe d’instrument financer, comparant-lo
amb el seu corresponent valor en llibres, degut a que el valor dels instruments financers
que consten en el balanç fa referència a:
Classe
Crèdits, derivats i altres
Valors representatius de deute
Instruments de patrimoni

Valoració
Aproximació acceptable del valor raonable
Aproximació acceptable del valor raonable
Valor raonable
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Entitats del grup, multigrup i associades
No existeix informació relativa a aquest apartat.

Usuaris i altres deutors
El detall del moviment de les partides de l’apartat B.III “Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar” és el següent:
Saldo
inicial

Partida
Deutors per arrendament

Altes

Baixes

Saldo final

985,37

95.476,08

95.460,93

1.000,52

Patrocinadors

-

-

-

-

Altres deutors

-

-

-

-

Personal

-

-

-

-

Administracions Públiques

-

-

-

-

985,37

95.476,08

95.460,93

1.000,52

Total

Altre tipus d’informació
•
•
•

Al tancament de l’exercici, no existeixen compromisos ferms de compra o
venda d’actius financers.
L’entitat no disposa de línies de descompte ni pòlisses de crèdit.
No existeixen deutes amb garantia real.

Nota 11 EXISTÈNCIES
No existeix informació relativa a aquest apartat.

Nota 12 - MONEDA ESTRANGERA
No existeix informació relativa a aquest apartat.

Nota 13 - FONS PROPIS
El moviment, durant l’exercici, de les partides que composen aquest apartat és el següent:
Comptes
Dotació fundacional

Saldo inicial

Altes/baixes

Traspassos

Saldo final

5.175.503,05

-

-

5.175.503,05

Reserves de re valorització

988.860,48

-

-

988.860,48

Romanent

332.385,81

-

-

332.385,81

694.724,11

-1.911.704,58

Excedents negatius anteriors
Excedent positiu 2018
Total
Excedent positiu 2019
Total

-2.606.428,69
694.724,11

-

-

-

4.585.044,76

-

-

4.585.044,76

-

16.187,00

4.585.044,76

16.187,00
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Altre informació:
-

L’import que s’indica en la columna de “Traspassos” correspon a l’acord pres en la
reunió de Patronat, celebrada el dia 29 de març de 2019, relatiu a l’aplicació de
l’excedent positiu de l’exercici anterior.

-

L’import que s’indica en la columna “Altes” correspon a l’excedent positiu de
l’exercici 2019.

Nota 14 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Els ingressos procedents de subvenciones, donacions i llegats en l’exercici són:

Donacions rebudes any 2019
Total donacions rebudes any 2019

95.057,95
95.057,95

Les donacions rebudes corresponen a:
- Dineràries: 85.714,00
- En espècie: 9.343,95

Nota 15 - SITUACIÓ FISCAL
15.1 Impost sobre beneficis
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET DE INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Ingressos i
despeses
imputats al
patrimoni net

Compte de
pèrdues i
guanys
Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici
Augment:
Impost sobre Societats
Diferències permanents (Llei 49/2002)
Augment:
Règim fiscal d’entitats sense finalitats lucratives
Disminució: Règim fiscal d’entitats sense finalitats lucratives
Base imposable prèvia
Compensació bases imposables negatives
BASE IMPOSABLE (resultat fiscal)
Tipus: 10%
Quota líquida
A deduir:
Retencions
Pagaments fraccionats: 1º
2º
3º
QUOTA

16.187,00
143.413,32
159.600,32
-

-

Altre informació:
Al tancament de l’exercici no existeixen actius per impost diferit ni passius per impost
diferit.
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15.2. Administracions Públiques i altres tributs
El saldo de les partides B) III.7 “Altres crèdits amb les Administracions Públiques” i C) V.6
“Altres deutes amb Administracions Públiques” de l’actiu i passiu, respectivament, del
balanç al tancament de l’exercici, corresponen als següents conceptes.
Concepte

Saldo deutor

Retencions I.R.P.F.
I.V.A.
Organisme Seguretat Social
Total

Saldo creditor
-

1.345,44
2.987,65
1.058,14

-

5.391,23

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se
definitives fins que no hagin estat inspeccionades por les autoritats fiscals o hagi
transcorregut el termini de prescripció. Al tancament de l’exercici, es troben oberts a
inspecció els últims quatre exercicis per els impostos als que l’entitat es troba subjecta. En
opinió del Patronat, no existeixen contingències d’import significatiu que poguessin derivarse de la revisió dels anys oberts a inspecció.

Nota 16 INGRESSOS I DESPESES

Desglossi de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres despeses”
Concepte

NIF

Ajuts no dineraris:

Import
3.780,00

Ajuts dineraris:

22.780,00

Total ajuts concedits

25.780,00

Veure nota 1
Desglossi de la partida 5. “Aprovisionaments” del compte de resultats
No existeixen imports en concepte d’aprovisionaments.
Desglossi de la partida 7.b) “Càrregues socials” del compte de resultats
El saldo de la partida “Càrregues socials” per import de 10.561,80 euros, fa referència a
les quotes de la seguretat social. No existeixen donacions ni aportacions per a pensions
ni altres càrregues socials.
Desglossi de la partida 8.c) “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
de les activitats”
No existeix informació per aquest apartat.

Import de la venda de béns i prestacions de serveis produïts per permuta de béns no
monetaris i serveis
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Durant l’exercici no s’han efectuat vendes ni prestacions de serveis produïts per permutes
de béns o serveis.
Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida 13 “Altres
resultats” del compte de resultats
No s’han produït resultats d’aquesta naturalesa.

Altre informació
- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Durant l’exercici no s’han rebut ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboracions.
Els ingressos obtinguts per la Fundació procedeixen dels rendiments de la
cartera de valors, en concepte de rendiments del capital mobiliari, beneficis per
vendes, i rendiments per lloguers dels immobles de la Fundació.
Les activitats econòmiques desenvolupades per la Fundació estan exemptes en
l’Impost sobre Societats en virtut del que estableix l’article 7, 11º i 12º de la Llei
49/2002.
- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
No s’han efectuat operacions de compra, venda ni serveis així com tampoc s’han
meritat interessos ni cobrat dividends amb entitats del grup.
Nota 17 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No s’ha produït moviment de la partida B) I “Provisions a llarg termini” del passiu del balanç
durant el exercici.
Nota 18 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
Béns i drets que formen part de la fundació dotacional
La dotació fundacional (partida A.I. del passiu) té un total de 5.175.503,05 euros.
Càlcul d’aplicacions d’elements patrimonials a finalitats pròpies

Concepte
Rendes i altres ingressos
Total rendes i altres ingressos
Despeses necessàries
Amortització immobles arrendats
Despeses gestió d’immobles
Primes d’assegurances
Despeses financeres
Despeses generals
Total despeses
Total rendes i altres ingressos nets
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Import
159.600,32
159.600,32
10.371,70
31.662,28
471,90
9.821,57
32.652,94
84.980,39
74.619,93
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Aplicació obligatòria (70% de les rendes i altres ingressos nets)
Total anual aplicat a les finalitats fundacionals
Import pendent de compliment obligatori

52.233,95
58.432,94
-

Detall de l’aplicació
Compte de resultats

Cooperació al
desenvolupament

Ajuts a entitats

Total

2 a) deure
7 a) b) deure
8.a) deure
8.b) deure
9 deure

0,00
19.889,19
7.889,40
1.335,94
273,11

25.780,00
2.061,47
1.025,04
148,44
30,35

25.780,00
21.950,66
8.914,44
1.484,38
303,46

Totals

29.387,64

25.045,29

58.432,94

Altre informació:
La Fundació Paulino Torras Domenech ha destinat a les finalitats fundacionals
contemplades en els seus Estatuts Socials, la quantitat de 58.432,94 euros.
Aplicacions d’elements patrimonials a finalitats pròpies dels últims quatre anys
Exercici 2018
Concepte

Import

Rendes i altres ingressos

195.842,21

Despeses necessàries

199.161.73

Rendes/ingressos nets

-3.319,52

Aplicació obligatòria (70% rendes/ingressos)

Aplicat exercici 2018

-

64.087,10

Total anual aplicat a les finalitats fundacionals

64.087,10

Pendent d’aplicació en els propers exercicis

0,00

Exercici 2017
Concepte

Import

Rendes i altres ingressos

455.262,26

Despeses necessàries

2.916.252,10

Rendes/ingressos nets

-2.460.989.84

Aplicació obligatòria (70% rendes/ingressos)

Aplicat exercici 2017

-

84.863.02

Total anual aplicat a les finalitats fundacionals
Pendent d’aplicació en els propers exercicis

Exercici 2016
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Concepte

Import

Rendes i altres ingressos

256.095,99

Despeses necessàries

87.478,37

Rendes/ingressos nets

168.617,62

Aplicació obligatòria (70% rendes/ingressos)

Aplicat exercici 2016

118.032,32

132.637,55

Total anual aplicat a les finalitats fundacionals

132.637,55

Pendent d’aplicació en els propers exercicis

0,00

Exercici 2015
Concepte

Import

Rendes i altres ingressos

159.790,50

Despeses necessàries

94.948,74

Rendes/ingressos nets

68.841,46

Aplicació obligatòria (70% rendes/ingressos)

Aplicat exercici 2015

45.389,23

101.495,29

Total anual aplicat a les finalitats fundacionals
Pendent d’aplicació en els propers exercicis

101.495,29
0,00

Nota 19 INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
Donada l’activitat de l’entitat, no existeixen sistemes, equipaments e instal·lacions
incorporats a l’immobilitzat material per a la minimització de l’impacte mediambiental i la
protecció i millora del medi ambient.
Les despeses mediambientals incorregudes en l’exercici es consideren despeses
d’explotació de l’exercici en el que es meriten.
Nota 20 RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL
L’entitat no té atorgades retribucions a llarg termini al personal d’aportació o prestació
definida.

Nota 21 NEGOCIS CONJUNTS
No existeixen interessos en negocis conjunts.

Nota 22 ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA
No existeixen actius no corrents o grup d’elements que hagin de classificar-se com a
mantinguts per a la venda.
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NOTA 23 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No existeixen fets destacables posteriors al tancament de l’exercici.

Nota 24 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Durant l’exercici 2019 no s’han realitzat operacions amb parts vinculades.

Nota 25 - ALTRE INFORMACIÓ
✓

La fundació coneix la normativa del reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i
de finançament al terrorisme, què desenvolupa al seu article 42 les obligacions de les
fundacions per assegurar-se que ni es blanqueja diners ni es finança terrorisme. Analitzada la normativa en relació a la fundació es conclou que en la fundació i en la seva
gestió ordinària ja es compleixen les mesures enumerades en la legislació ja que els
ingressos procedeixen d’entitats de coneguda solvència que realitzen les seves activitats
empresarials obertament i públicament; quant a les ajudes concedides, es lliuren a entitats sense ànim de lucre d'àmplia trajectòria social i cultural; es fa el seguiment de l'aplicació de les ajudes concedides documental i personalment.

✓

No obstant l'anterior el patronat manté el nivell de vigilància necessari i informaria a les
autoritats competents si es produís qualsevol situació anòmala de la qual hagués d’assabentar-les d'acord amb la legislació vigent.

✓

Els Estatuts de la Fundació estableixen pel cas de dissolució en el seu Article Trentasisè el següent:
1.- El Patronat, a més de per les causes previstes per la legislació vigent podrà acordar,
de forma motivada, la dissolució de la fundació en cas de necessitat o conveniència justificada, circumstàncies que s’entendran que concorren entre altres casos:
- Quan no es puguin complir les finalitats per les quals s’ha constituït en la forma prevista
en els presents estatuts.
- Quan mitjançant un acte de l’administració o d’un altre autoritat pública es pretengués
alterar, modificar, contrariar o de qualsevol manera, incomplir la voluntat dels fundadors,
reflectida en l’escriptura de constitució o en els estatuts.
2.- La dissolució haurà de ser acordada per majoria absoluta dels membres del patronat,
els quals podran nomenar una comissió liquidadora com a mínim de tres membres amb
poders precisos per complir les seves funcions.
3.- L’acord de dissolució, que haurà de ser aprovat pel protectorat en el cas que la legislació vigent ho requereixi, obrirà el període de liquidació.

✓

La fundació coneix la normativa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

✓

L’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, publicada en el DOGC estableix el nivell
de subjecció dels fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als
instruments de transparència establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, del
protectorat dels fundacions i de verificació de l'activitat dels associacions declarades
d'utilitat pública.

✓

En aplicació d'aquesta ordre la Fundació a implementat les obligacions de transparència
que li són aplicables. Les obligacions venen marcades per la dimensió de les fundacions;
en el cas de la Fundació la seva dimensió és reduïda i li són aplicable les obligacions
recollides en l'article 7 d'aquesta ordre.
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✓

A l'exercici 2019 s'ha implementat el portal de transparència al seu web per a donar
compliment a les obligacions que li són aplicables.

✓

La fundació coneix la normativa relativa de la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció
de dades personals i garantia del drets digitals, publicada al BOE de 6 de desembre de
2018 i que és l'adaptació a l'ordenament jurídic espanyol del Reglament 8UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i a la lliure
circulació de dades que ha implementat en la seva pàgina web durant el 2019.

✓

El número mitjà de persones contractes en el curso de l’exercici ha estat:
Categoria

Exercici 2019
Homes

Administració
Total

Dones
-

Exercici 2018
Homes

1
1

Dones
-

1
1

✓

No existeixen operacions anteriors o de l’exercici pendents, que tinguin incidència
econòmica, per a les quals s’hagi tramitat la corresponent autorització.

✓

No existeixen afectes a garanties.

✓

La Fundació, d’acord amb la legislació vigent, no està obligada a sotmetre els seus
comptes anuals a auditoria externa per no donar-se els supòsits per fer-ho.

✓

La Fundació no forma part de cap conjunt d’entitats sotmeses a una unitat de decisió
(veure nota 10.2.3)

✓

La Fundació no ha signat convenis de col·laboració empresarial de mecenatge al llarg
de l’exercici.

✓

La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge al llarg de l’exercici.

Nota 26 INFORMACIÓ SEGMENTADA
El detall dels ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries per categories
d’activitat han estat:

Concepte

Categoria
Venda llibres

Lloguer immobles

Ingressos

-

62.822,30

Despeses

-

31.662,28

Barcelona, a 7 d’abril de 2020
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