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FUNDACIÓ MUSEU  ETNOGRAFIC VALLHONRAT  
 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA  DE L’EXERCICI 2019 
 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
a) Descripció de les activitats 
 
La finalitat primordial de la FUNDACIÓ és  la de gestionar i difondre el Museu etnogràfic i 
artístic Vallhonrat de Rubí. 
 
Per obtenir aquestes finalitats són objectius específics d’aquesta 

FUNDACIÓ: 
 
- Conservar i acréixer la col·lecció del Museu. 
- Organitzar tota mena d’actes culturals, conferències, exposicions, congressos, debats      
per la promoció del Mureu i en general de la cultura i l’art 
- Promoure tota mena de publicacions de caràcter cultural 
- Oferir els locals del museu i de l’auditori per les activitats culturals de tota mena que 
es desenvolupin a Rubí. 
- Concedir  premis, organitzar concursos, certàmens de caràcter cultural 
- I tota mena d’activitats de difusió i promoció que siguin necessàries per la difusió de 
la col·lecció del Museu i en general de la Cultura. 

 
La descripció de les activitats dutes a terme per la Fundació corresponents a l’exercici 2019 
queden explicades en la Memòria d’activitats que s’adjunta com a Annex d’aquesta Memòria 
Econòmica. 
 
b) Descripció del ajuts atorgats 
 
Els ajuts que la Fundació ha atorgat durant l’exercici 2019 són els que es mostren en el 
quadre següent, desglossats per activitats i amb informació comparativa: 
 

 Activitat Exercici 2019 Exercici 2018 
  Import Import 
 Ajuts individuals   

 Ajuts a entitats      40.-  

 TOTAL:      40.-  

 
 
c) Informació dels usuaris o beneficiaris de les activitats descrites 
 
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats són tots aquells participants de les 
activitats que realitza la Fundació. 
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D’acord amb la finalitat de la Fundació, poden ser beneficiaris totes aquelles persones 
lligades directament o indirecta als objectius de la mateixa, d’acord amb les directrius i 
criteris que estableixi en cada moment el Patronat. 
 

L’últim beneficiari de totes les seves actuacions és el públic en general. 
 

No obstant, si la Fundació ha realitzat alguna prestació més concreta, l’elecció d’aquests 
beneficiaris s’ha realitzat pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i sempre tenint en 
compte les finalitats de la Fundació. 
 

d) Informació d’accions per la igualtat de tracte i de sexe 
 

No s’ha portat a terme cap acció per la promoció de condicions d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes durant l’any. 
 

e) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats La 

Fundació no ha subscrit cap conveni de col·laboració amb cap entitat. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la 
Fundació han estat els que a continuació es detallen: 
 

a) Imatge fidel. 
 

Els comptes anuals abreujats que es presenten s’han preparat a partir dels registres 
comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la legislació vigent i amb les 
normes i principis establerts en el 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, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
i 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, amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats 
de les seves operacions. 
 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions 
legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a què es refereix la 
legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre. 
 

b) Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 

No ha estat necessari, ni s’ha cregut convenient, per part de l’administració de la 
Fundació, l’aplicació de principis comptables diferents dels obligatoris. 
 

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici, com en la confecció dels 
presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a què es 
refereix la part primera del Pla General de Comptabilitat del Decret 259/2008. 
 

No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar. 
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c) Comparació de la informació 
 

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019  que es presenten,  son comparatius 
amb l’exercici anterior . 
 

Les partides contingudes es poden comparar de forma homogènia d’acord amb 
l’estructura 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. 
 

d) Agrupació de partides 
 

No hi ha hagut cap agrupació de partides al balanç, al compte de resultats o a l’estat de 
canvis en el patrimoni net que s’hagi de desglossar per tal d’una millor comprensió dels 
Comptes Anuals. 
  
La informació tampoc ha estat agregada en altres apartats de la memòria. 
 

e) Elements recollits en diverses partides 
 

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una 
partida del balanç. 
 

f) Canvis en criteris comptables 
 

No hi ha hagut cap ajustament per canvis en criteris comptables realitzats durant 
l’exercici. 
 

g) Correcció d’errors 
 

No s’han detectat errors existents al tancament, ni de l’exercici actual ni d’altres 
anteriors, que obliguin a formular de nou els comptes anuals. 
 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici segons 
l’acord de la Junta del Patronat: 
 

Bases de repartiment 2019 2018 

Excedent de l’exercici   
   

Total base de repartiment = Total aplicació   

Aplicació a   
Fons dotacional o fons social   
   

Fons especials   
   

Romanent   
   

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries   
   

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors   
   

Resultats negatius de l’exercici   

Total aplicació = Total base de repartiment -  
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

 

Immobilitzat intangible 
 

Els béns compresos en l’immobilitzat intangible s’han valorat pel preu d’adquisició i 
minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per 
deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició inclou les despeses 
addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de 
funcionament del bé. 
 

Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé 
objecte, o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de 
l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada comptable dels elements 
substituïts o renovats. 
 

Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, 
s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre. No s’han produït 
durant l’exercici partides que puguin ser considerades com a ampliació, 
modernització o millora de l’immobilitzat intangible. 
 

No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat intangible. No hi ha 
cap bé de l’immobilitzat intangible que tingui una vida útil indefinida. 
 

 

Béns integrants del patrimoni cultural 
 

Els béns compresos en el patrimoni cultural s’han valorat pel preu d’adquisició. El 
preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament 
fins a la posada en condicions de funcionament del bé. 
 

Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé 
objecte, o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de 
l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada comptable dels elements 
substituïts o renovats. 
 

Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, 
s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre. 
 

La Fundació ha incorporat en  aquest capítol el seu patrimoni fundacional consistent en una  
sèrie de dibuixos originals de diversos artistes. 
 

Immobilitzat material 
 
 

Els bens compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició i 
minorat per les corresponents amortitzacions qualsevol pèrdua per deteriorament de 
valor coneguda. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen 
necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé. 
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Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, 
o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de 
l’immobilitzat material, amb la consegüent retirada comptable dels elements substituïts o 
renovats. 
 

Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, s’imputen 
a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre. No s’han produït durant l’exercici 
partides que puguin ser considerades com a ampliació, modernització o millora de 
l’immobilitzat material. 
 

No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat material. 
 

Inversions immobiliàries 
 

La Fundació no disposa de cap immobilitzat que s’hagi classificat com a inversió 
immobiliària. 
 

Arrendaments 
 

Els arrendaments en els quals el contracte transfereix a la Fundació substancialment tots 
els riscs i beneficis inherents a la propietat dels actius es classifiquen com arrendaments 
financers i, en cas contrari, es classifiquen com arrendaments operatius. 
 

Arrendament financer: els actius reconeguts en el balanç com a conseqüència de 
l’arrendament es reconeixen d’acord amb els criteris d’amortització, deteriorament i 
baixa que els hi corresponguin segons la seva naturalesa. 
 

Arrendament operatiu: les quotes derivades dels contractes d’arrendament operatiu es 
reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini d’arrendament. 
 

Permutes 
 

Durant l’exercici no s’ha produït cap operació que pugui ser qualificada de permuta de 
cap tipus. 
 
 

Actius financers i passius financers 
 

a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories 
d’actius financers. 
  
Els actius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han classificat en alguna de les 
categories següents: 
 
1. Actius financers a cost amortitzat 
  
Els actius financers inclosos en aquesta categoria, entre els que es troben els crèdits per 
operacions comercials i els dipòsits en entitats de crèdit s’han valorat inicialment pel cost, 
que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de 
transacció que li han estat directament atribuïbles. 
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No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un 
any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels quals s’espera rebre a curt 
termini, s’han valorat pel seu valor nominal, perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no és significatiu. 
 

Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos 
meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu. 
 

Al tancament de l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives, ja que no hi ha 
evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb 
semblants característiques de risc valorats col·lectivament, s’hagi deteriorat com a 
resultat d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement 
inicial i que hagin ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs. 
 

2. Actius financers mantinguts per a negociar. 
 
La Societat no posseeix actius financers mantinguts per a negociar. 
 

3. Actius financers a cost  
La Fundació no posseeix inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup ni 
associades que conformen la partida d’actius financers a cost. 
 

Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories de passius 
financers.  
Els passius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han classificat en alguna de les 
categories següents:  
 
1. Passius financers a cost amortitzat.  
 
En aquesta categoria s’inclouen els passius financers que s’han originat en la compra de 
béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no sent instruments 
derivats no tinguin un origen comercial. 
 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustat pels costos de transacció 
que els siguin directament atribuïbles. 
 
 

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, l’import 
dels quals s’espera pagar a curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal, perquè 
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 
 

Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel cost 
amortitzat d’aquests. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i 
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guanys. No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que es valoren 
inicialment pel valor nominal d’aquests, continuaran valorant-se pel dit import. 
 

2. Passius financers mantinguts per a negociar  
 
La Fundació no posseeix passius financers mantinguts per a  negociar.  
 
3. Baixa de passius financers 
    
L’empresa donarà de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit. 
 

Criteri per a la determinació dels ingressos i les despeses procedents de les diferents 
categories d’instruments financers: 
 

Els interessos financers meritats després del moment de l’adquisició s’han reconegut com 
a ingressos o despeses segons s’escaigui, en el compte de pèrdues i guanys. 
 

Existències 
 

La Fundació no posseeix ni produeix béns que hagin de comptabilitzar-se en aquest 
capítol. 
 

Impost sobre beneficis 
 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma la despesa per impost sobre 
beneficis de l’exercici, així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per 
impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 
 

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de 
l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable 
de l’exercici, després d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la 
variació dels actius i passius per impostos anticipats o diferits i crèdits fiscals, tant per 
bases imposables negatives com per deduccions. 
 
 

Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció de quan es produeix el corrent real dels béns i 
serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el 
corrent monetari o financer derivat d’aquests. Concretament, els ingressos es calculen al 
valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns 
entregats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i 
impostos. 
 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del 
principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 
 

Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost 
d’adquisició. 
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Provisions i contingències 
 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que 
generin obligacions futures. 
 

Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les 
conseqüències del succés que les motiven i són restimades en ocasió de cada tancament 
comptable. 
 

S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser originalment 
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions 
deixen d’existir. 
 
Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 

Les depeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la protecció 
i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de l’exercici en 
què s’incorren. 
 

No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions per minimitzar 
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com 
a més valor de l’immobilitzat. 
 

Despeses de personal 
 

No hi ha despeses de personal en el present exercici. 
 

Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a 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. 
 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat material 
i intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels 
corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en el balanç. 
 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren 
com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
 

Transaccions entre parts vinculades 
 

La Fundació no realitza cap operació amb altres que puguin ser classificats com a parts 
vinculades. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici de cada partida del balanç   inclosa   
en   aquest   epígraf   i   de   les   seves   corresponents amortitzacions  acumulades  i  
correccions  valoratives  per  deteriorament acumulades és el següent: 
 

2019 CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
MAQUINARIA 

ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

UTILLATGE 
MOBILIARI 

EQUIPS 
INFORMATICS 

ALTRE IMM 
MATERIAL 

TOTAL 

SALDO INICIAL 

        

ENTRADES 

        1.863,00        1.863,00  

REVERSIÓ 
CORRECCIONS 

        
AUG/DISM PER 
TRASPASSOS 

        

SORTIDES 

        
CORRECCIÓ 

VALORATIVES 
                

SALDO FINAL             1.863,00          1.863,00  

 

En la taula següent es mostren les dotacions a l’amortització de l’exercici: 
 

2019 CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
MAQUINARIA 

ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

UTILLATGE 
MOBILIARI 

EQUIPS 
INFORMATICS 

ALTRE IMM 
MATERIAL 

TOTAL 

SALDO INICIAL         

DOTACIÓ 
EXERCICI         15,31     15,31 

AMORTITZACIÓ 
ACOMILADA         15,31       

 

El valor net comptable de les partides que integren l’immobilitzat material és el que 
es mostra a continuació: 

2019 CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
MAQUINARIA 

ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

UTILLATGE 
MOBILIARI 

EQUIPS 
INFORMATICS 

ALTRE IMM 
MATERIAL 

TOTAL 

SALDO FINAL       1.863,00      1.863,00  

(-) 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
              -15,31     -    15,31  

VALOR NET 
CONTABLE           1.847,69        1.847,69  

Les vides útils i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, per classes 
d’elements, són els que es recullen a continuació 

 

2019 CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
MAQUINARIA 

ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

UTILLATGE 
MOBILIARI 

EQUIPS 
INFORMATICS 

ALTRE IMM 
MATERIAL 

PERCENTATGE 
AMORTITZACIÓ         10%     
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Tots els elements que integren l’immobilitzat material estan afectes a les diferents 
activitats que desenvolupa la Fundació. 

No s’ha rebut cap subvenció relacionada amb l’adquisició de cap element que 
integra l’immobilitzat material. 
 

 
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

No hi ha hagut cap element de l’actiu que s’hagi classificat com a inversió immobiliària 
ni hi ha hagut cap inversió en actius d’aquesta mena. 
 

 
 
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa 
en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades és el següent: 
 

 
 

DESCRIPCIÓ DEL BE 
A) SALDO AL INICIO DE 
L’ Exercici 

(+) Entrades (-) Sortides 
B) SALDO AL 
FINAL DE L 
EXERCIC 

Dibuixos fundacionals 43.800.- 11.000.-   54.800.-  

         

         

         

         

Total 43.800.-  11.000.-    54.800.-  

 
 
 
No s’amortitza 
 
 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
 

No hi ha hagut cap element de l’actiu que s’hagi classificat com a  immobilitzat intangible , 
ni hi ha hagut cap inversió en actius d’aquesta mena 

 
  

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
 
No n’hi ha  
 
 
 

10. ACTIUS FINANCERS 
 
La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments 
financers inclosos en la norma de registre i valoració novena, llevat de les 
inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades. 
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El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers es mostren 
a continuació d’acord amb l’estructura següent: 

 

                   
classes 

Instruments  financers a curt termini 

    Valors Deutors   

  
Instruments 

de 
representatius de comercials i Altres 

  patrimoni deute altres comptes a   

      cobrar   

Categorias Ex 
2019 

Ex 2018 Ex 2019 Ex 2018 Ex 2019 Ex 2018 Ex 2019 Ex 2018 

Actius 
financers a 
cost amortitzat 

        2.500,00   51.285,91 36.433,68 

Actius 
financers 

mantinguts per 
a negociar 

                

 
Actius 
financers a 
cost 

                 

Total         2.500,00   51.285,91 36.433,68  

 

Els actius financers a cost amortitzat a curt termini en la categoria 
d’Altres corresponen a: 
 
a) Usuaris i deutors:                                          2.500,00 

b) Efectiu i altres actius líquids equivalents:   51.285,91 
 

El desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç, “Usuaris, patrocinadors i 
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” queda reflexada en la 
següent taula, amb indicació dels moviments haguts durant l’exercici: 

 
      

cobrar 
  

        

     Usuaris Patrocinadors Altres deutors  
  Saldo inicial        
        

  Augments     2.500.-    
      

  Disminucions      
      

  Saldo final    2.500.-    
         

 
 
 
 

11. PASSIUS FINANCERS 
 

La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments financers 

inclosos en la norma de registre i valoració desena. 

 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es mostren a 
continuació d’acord amb l’estructura següent: 
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 Classes   Instruments financers a llarg termini  
    Deutes amb   

Derivats i Altres 
  

        

    entitats de crèdit     
          

         

 
Categories 

  Ex 2019 Ex 2018   Ex 2019 Ex 2018   
           

           

 Passius financers a cost amortitzat          
            
            

 Passius financers mantinguts per a           

 negociar           
           

           

 Total          
             

 

Els passius financers a cost amortitzat de la classe de derivats i altres corresponen a una 
fiança. 
 

 Classes   Instruments financers a curt termini  
    Deutes amb   

Derivats i Altres 
  

        

    entitats de crèdit     
          

         

 
Categories 

  Ex 2019 Ex 2018   Ex 2019 Ex 2018   
           

           
 Passius financers a cost amortitzat          

            
            
 

Passius financers mantinguts per a 
          

           

 negociar           
           

           

 Total          
             

 

 
 
Els passius financers a cost amortitzat a curt termini de la classe de Derivats i Altres 
corresponen a creditors per les activitats. 
 

 

Categories 
  

TOTALS PASSIUS FINANCERS 
 

    
         

    Ex 2019   Ex 2018  
     

 Passius financers a cost amortitzat     
        

        
 Passius financers mantinguts per a negociar   275,92    320.66  

     
     

 Total    275.92   320.66  
         

  
 

 
 
 
 
 
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició 
addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 

D’acord amb allò establert a la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar a la memòria dels 
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comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagaments a proveïdors en 
operacions comercials, no hi ha saldo pendent de pagament que al tancament de 
l’exercici acumuli un termini superior al termini legal de 30 dies, pel que fa a les 
obligacions dels contractes formalitzats a partir de la data d’entrada en vigor de la 
mateixa, el passat dia 7 de juliol de 2010. 
 

12. FONS PROPIS 
 

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 
agrupació es mostra en el següent quadre: 

        EXCEDENTS 
  

  
  

FONS 
DOTACIONAL 

FONS ESPECIALS 

  NEGATIUS 

TOTALS   

ROMANENT 
D’EXERCICIS EXCEDENT DE 

L'EXERCICI 
  ANTERIORS 

Saldo inicial 43.800,00 
 

 -2.016,07 
-                  

             41.783,93    

Augments 11.000,00 
 

                 
 

             11.000,00 

Disminucions                                        

Saldo final 54.800,00 
 

 -2.016,07                                      52.783,93    
           -       83.567,8 6    

 

 

 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
L’ anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 
agrupació es mostra en el següent quadre 
 
 
 

           

 

    

 

SUBVENCIONS  
  

DONACIONS  
  

LLEGATS  
   

TOTALS 
  

   

 
 

  

 

 
   

        

             
             

               

               
                

 Saldo inicial  38.129,09  38.129,09 

 Augments    21.009,61  21.009,61 

 Disminucions   1.764,95   1.764,95 

 Saldo final  57.373.75  57.373,75 
      

 
 
 
 
 
 

14. SITUACIÓ FISCAL 
 

 

En el quadre següent es presenta la conciliació entre els ingressos i despeses comptables 
(el resultat abans d’impostos, més els ingressos i les despeses que han anat directament a 
patrimoni net) i la base imposable: 
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CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS  

     

COMPTE DE RESULTATS 

  

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS 
 

        
       

DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
 

            
                

     

 

        

  Saldo d’ingressos i            
  despeses de l’exercici            
               

                

     AUGMENTS  DISMINUCIONS    AUGMENTS  DISMINUCIONS   
  Impost sobre societats              
             

  Diferències permanents            
  Diferències temporànies:              

  - Amb origen en l’exercici              

  -Amb origen en Ex.anteriors              
  Compensació de Bases              

  Imposables negatives              

  d’exercicis anteriors              
  Base Imposable (R.Fiscal)    --  --  
                

 

D’acord amb el règim fiscal especial per a entitats sense afanys lucratius, regulat en la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge, les activitats que duu a terme la Fundació es troben 
exemptes de tributació a l’impost sobre societats. 
 

No s’ha donat cap circumstància de caràcter significatiu amb altres tributs ni cap 
contingència de caràcter fiscal. 
 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. 
 

La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions socials que li 
són aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. 
 

La composició dels comptes amb les Administracions Públiques a 31 de desembre és la 
que es mostra a continuació: 
 
 

     Exercici 2019 Exercici 2018 
          

     Saldos Deutors Saldos Creditors Saldos Deutors  Saldos Creditors 
  Impost sobre el valor afegit:       
         

  Impost renda persones físiques:    53.58  48,35  
         

  Organismes de la Seguretat Social       
          

  Subvencions pendents de cobrar:        

  TOTAL:   53.58 48,35  

 
 
 

15. INGRESSOS I DESPESES 
 

 

15.1. DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN 
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No hi ha hagut cap despesa derivada del funcionament de l’òrgan de govern de la 
Fundació. 
 
15.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 

 

El desglossament de la partida 1 del compte de resultats, “Altres subvencions, 
donacions i llegats de l’exercici incorporats al resultat de l’exercici”  concedits i 
altres despeses” és el que es mostra a continuació: 
 

  

DESCRIPCIÓ 
  

ACTIVITAT 

 

2019 

 

2018 

 

       

       

  PARTIDA      
          

  Ajuts concedits   Fundacional      40,00   

  Altres despeses         

  Total       

 

El desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments” és el 
que es mostra a continuació: 
 

   

IMPORT 
 

    
  2019 2008    

 Consum de béns   102,66   

 Treballs realitzats per altres empreses 448,00  285,28        

 Total 448,00 387,94   

 

El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de 
personal” és el que es mostra a continuació: 
 

 DESPESES DE PERSONAL 2019 2018 

 Sous i Salaris   
 Càrregues Socials   

 Total:   

 

La partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de les 
provisions per operacions de les activitats” no ha tingut cap moviment. 
 
15.3. IMPORT DE LA VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS PRODUÏTS PER PERMUTA DE BÉNS 
NO MONETARIS I SERVEIS 
 

No s’ha produït cap transacció d’aquesta naturalesa. 
 
15.4. RESULTATS INCLOSOS EN LA PARTIDA “ALTRES RESULTATS” 
 

La partida 13 del compte de resultats, “Altres resultats” no ha tingut cap 
moviment. 
 
 
15.5. INFORMACIÓ D’ALTRES PARTIDES 
 
15.5.a) INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS 
 

No s’ha produït cap ingrés d’aquesta naturalesa. 
 
15.5.b) TRANSACCIONS EFECTUADES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES 
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No s’ha produït cap operació d’aquesta naturalesa. 
 
15.5.c) TRANSACCIONS EFECTUADES EN MONEDA ESTRANGERA 
 

Totes les transaccions s’han realitzat en euros. 
 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 

No s’ha donat cap circumstància que hagi donat lloc a una provisió reconeguda al passiu 
del balanç. 
 

Tampoc s’ha donat cap circumstància per la qual es pugui estimar algun tipus de 
contingència. 
 
 
 
 

17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUTÀRIES. 
 

 

No hi ha hagut cap benefici o pèrdua que s’hagi generat com a conseqüència de 
l’alienació de béns o de drets de l’entitat. 
 

Segons l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, les fundacions han d’aplicar 
almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al 
compliment de les finalitats fundacionals. El càlcul pel qual es determina si s’ha 
destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert és el que es 
mostra a continuació: 
 

Ingressos:   2019 2018 

  Altres ingressos per les activitats 5.160,00   

  Donacions traspassades 1.764,95 9.630,91 

  Ingressos financers     

        

Despeses:       

a)Despeses necessàries:       

  Aprovisionaments     

  Serveis exteriors  6.421,64 9.242,97 

  consums 448,00 387,94 

  Donacions 40,00   

  Amortitzacions -15,31   

      6.924,95 9.630,91 

b) Despeses fundacionals:       

  Despeses de personal     

  Ajuts concedits     

  Despeses activitats     

  Arrendaments     

    6.924,95 9.630,91 
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Total ingressos 6.924,95     

(-) Despeses necessàries 6.924,95     

RENDES NETES 0,00     

        

        

70% s/ 6.924,95                          4,847,65     
Si el 70% de les Rendes netes  > Despeses Fundacionals --> s’ha incomplert l’obligació legal 

Si el 70% de les Rendes netes  < Despeses Fundacionals --> s’ha complert l’obligació legal 
 

  

                                               
18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No s’ha produït, entre el tancament de l’exercici i la data de la formulació dels comptes 
anuals cap fet posterior que hagi posat de manifest condicions que no hi havia al 
tancament i que, per tant, no suposa cap ajustament en els comptes anuals. 
 

En aquest sentit, la informació que se subministra en les comptes anuals és útil per als 
usuaris dels estats financers. 
 

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

No s’ha realitzat cap operació amb cap entitat que sigui vinculada ni associada. 
 

20. ALTRA INFORMACIÓ 
 
20.1. NOMBRE MITJA DE PERSONES OCUPADES 

 

 CATEGORIA   HOMES  DONES  TOTAL   
     0    

           
 Total:   

 

 

 
 
20.2. CANVIS DELS COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN 
 

Els canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent, i la composició actual del 
Patronat es detallen a continuació: 
 
 
President : Sr. Pere Vallhonart Gui 
Secretaria: Sra. Anna Vallhonrat Miralles 
Vocal : Sra. Núria Vallhonat Miralles.  
 
 
20.3 OPERACIONS PER LES QUALS S’HA TRAMITAT UNA AUTORITZACIÓ 
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No s’ha hagut de tramitar cap autorització. 
 
20.4 OPERACIONS AMB GARANTIES 
 

No s’ha efectuat cap operació per la qual s’hagi hagut de tramitar una garantia. 
 
 
 

21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries, 
per categories d’activitats queda reflectida en el quadre següent: 
 

 ACTIVITAT INGRESSOS DESPESES   
 Fundacional 6.924,95 6.924,95   

      
      

 Total: 6.924,95 6924,95   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


