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FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA 
 

Balanç de Situació Simplificat

ACTIU Notes

A) ACTIU NO CORRENT 5.440 8.000

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material 4 5.440 8.000

III. Inversions immobiliàries

IV. Béns del patrimoni cultural

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

VI. Inversions financers a llarg termini

B) ACTIU CORRENT 87.333 77.350

I. Existències i actius no corrents mantinguts per a la venda 859

II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors activitats i altres comptes cobrar 81.256 41.734

     1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 9 2.575

     2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

     4. Altres deutors

     5. Personal 379

     6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques 9 80.877 39.158

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

IV. Inversions financeres a curt termini

V. Periodificacions a curt termini 205 224

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.013 35.393

TOTAL ACTIU (A+B) 92.773 85.350

Les notes 1 a 19 descrites a la memòria simplificada adjunta formen part integrant del Balanç de Situació Simplificat corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA 
 

Balanç de Situació Simplificat

PATRIMONI NET I PASSIU Notes

A) PATRIMONI NET 719 37.808

A-1) Fons propis 11 719 37.808

I. Fons dotacionals o fons socials 11 30.000 30.000

II. Fons especials

III. Reserves 11 7.808 1.253

IV. Excedents d'exercicis anteriors 11

V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 11 -37.089 6.555

VII. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments

     1. Subvencions oficials de capital

     2. Donacions i llegats de capital

     3. Altres subvencions, donacions i llegats i Ingressos fiscals a distribuir

     4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini
     1. Deutes amb entitats de crèdit

     3. Altres passius financers

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 92.054 47.542

I. Provisions a curt termini i Passius vinculats amb actius per a la venda

II. Deutes a curt termini

     1. Deutes amb entitats de crèdit

     3. Altres passius financers

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 10 60.179 13.784

IV. Provisions per a altres operacions activitats 14.818 21.280

     1. Proveïdors 10 6.888 145

     2. Creditors varis

     3. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 2.314 11.569

     4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 5.616 9.567

     5. Acomptes d'usuaris

V. Periodificacions a curt termini 17.058 12.477

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 92.773 85.350

Les notes 1 a 19 descrites a la memòria simplificada adjunta formen part integrant del Balanç de Situació Simplificat corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA 

Compte de Resultats Simplificat

Notes

1. Ingressos per les activitats 168.027 209.436

     a) Vendes i prestacions de serveis 15 3.840

     b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors 15 1.023 4.720

     c) Subvencions, donacions i altres ingressos 13 167.004 200.876

2. Ajuts concedits i altres despeses -48.128 -17.463

     a) Ajuts concedits 15 -48.128 -17.463

     b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici càrrec de membre de l'òrgan de govern

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments -24.590 -942

6. Altres ingressos de les activitats 26.970 26.637

     a) Ingressos per arrendaments

     b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 26.970 26.637

7. Despeses de personal -116.637 -148.598

8. Altres despeses d'explotació -34.056 -62.552

     a) Serveis exteriors -33.957 -62.214

       a1) Investigació i desenvolupament

       a2) Arrendaments i cànons -525 -1.050

       a3) Reparacions i conservació -1.164 -3.420

       a4) Serveis professionals independents -2.349 -2.376
       a5) Transports -12.053 -4.100

       a6) Primes d'assegurances -1.070 -428

       a7) Serveis bancaris -608 -917

       a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

       a9) Subministraments -171 -74

       a10) Altres serveis -16.016 -49.849

     b) Tributs -99 -338

     c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

     d) Altres despeses de gestió corrent

9. Amortització de l'immobilitzat 4 -2.560

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat

     a) Deteriorament i pèrdues

     b) Resultats per alienacions i altres

13. Altres resultats -937 44

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -31.911 6.562

14. Ingressos financers 1

15. Despeses financeres -5.178 -8

16. Variació de valor raonable en instruments financers

17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -5.178 -7

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -37.089 6.555

19. Impostos sobre beneficis

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -37.089 6.555

Les notes 1 a 19 descrites a la memòria simplificada adjunta formen part integrant del Compte de Resultats Simplificat corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA 

Estat de canvis al Patrimoni Net

A - ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS Notes

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS -37.089 6.555

I. Per valoració  i ajustaments canvis de valor (+)

II. Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

III. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (+)

IV. Efecte impositiu (-)

B) TOTAL INGRESOS-GASTOS IMPUTADOS PATRIMONIO NETO

V. Per valoració  i ajustaments canvis de valor

VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)

VII. Per actius no corrents i passius vinculats per  la venda (-)

VIII. Efecte impositiu (+)

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS

 
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS -37.089 6.555

B - ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Notes

A) SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 30.000 6.025 -4.772 31.253

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 30.000 6.025 -4.772 31.253

I. Total ingressos i despeses reconeguts 6.555 6.555

II. Operacions de patrimoni net

1. Augments-Reduccions  de fons dotacionals/fons socials/fons especials

2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

3. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net -4.772 4.772

C) SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 30.000 6.025 -4.772 6.555 37.808

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

II. Ajustaments per errors N-1

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 30.000 6.025 6.555 37.808

I. Total ingressos i despeses reconeguts -37.089 -37.089

II. Operacions de patrimoni net

1. Augments-Reduccions  de fons dotacionals/fons socials/fons especials

2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

3. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net 1.783 4.772 -6.555

E) SALDO, FINAL DE L'ANY N 30.000 7.808 -37.089 719

Les notes 1 a 19 descrites a la memòria simplificada adjunta formen part integrant de l'Estat Simplificat de Canvis al Patrimoni Net corresponent a l'exercici 2020
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NOTES ALS ESTATS FINANCERS 
 
1. Activitat de la fundació 
 

A.- L’ENTITAT 

Nom i definició de l'entitat 

 
La Fundación Utopia té el seu origen en la col�laboració 
entre la Fundació Plataforma Educativa, amb seu a 
Catalunya (www.plataformaeducativa.org) i la Asociación 
Proyecto Cultural El Sitio, amb seu a Guatemala. 

Després de sis anys de treball conjunt entre les dues organitzacions en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament, vam creure convenient unir esforços i projectar les activitats més enllà de 
Guatemala,  i d’aquesta unió va néixer Fundació Utopia, l’any 200, inscrita al Registre de fundacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 2381. 

 

L’organització basa el seu treball en la CREATIVITAT, LA INNOVACIÓ SOCIAL I LA 
CULTURA com a motor del  desenvolupament humà sostenible i treballa activament per la defensa 
dels drets humans i la justícia global en diferents països del Sud, així com Sensibilitza i realitza 
programes d’Educació per al desenvolupament a Catalunya.  

L’any 2013, l’Associació Bicicletas sin Fronteras s’uneix a l’organització, donant lloc Fundació 
Utopia-BSF i ampliant així les seves iniciatives a un nou àmbit d’intervenció: l’ús de la bicicleta com 
a eina sostenible al servei de la millora de la qualitat de vida.   

Missió / Visió / Valors  

 
Missió 

Potenciar una societat oberta, incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del 
desenvolupament integral. 

Visió 

Consisteix en la detecció, potenciació i rèplica de bones pràctiques en l’àmbit del desenvolupament 
humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i experiències, aprofitant 
les sinergies i treballant per la optimització i la gestió responsable orientades a la millora de la qualitat 
de vida de les persones. 
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Valors 

La lluita per la defensa de la Justícia Global i els DDHH i treballant sota els paràmetres de 
complementarietat, responsabilitat social i Transparència. 

Presència territorial 

La Fundació Utopia desenvolupa projectes a nivell català, espanyol i internacional.   

La seva seu central es troba a Girona ciutat, Girona - C/ Garrotxa, 7 baixos 17006 – Girona Tel: 972 
40 54 54, però també té delegacions a Barcelona i a Figueres. La previsió estratègica a cinc anys vista 
preveu que la Fundació Utopia-BsF tingui seu al Marroc, a Guatemala i al Senegal.   

 

Línies d’actuació 

 

• Recolzar a organitzacions socials en la recerca d’aliats estratègics, finançament, auditories, i 
aplicació del control de qualitat en els seus projectes socials i culturals. 

• Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la participació i el desenvolupament humà sostenible. 

• Observar, investigar i realitzar estudis i publicacions enfocats a l’ús de la creativitat i la  
innovació com a motors de transformació i canvi social. 

• Facilitar el disseny i execució de programes i projectes socioculturals per la població més 
desfavorida, promovent el recull i la presentació de noves pràctiques. 

 

Model Organitzatiu de l’entitat 

 

L’entitat està dirigida per un patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones i 
de la cooperació internacional. El patronat, al seu torn, està representat pel Director General qui 
delega en la gerència, la gestió quotidiana dels diferents projectes i serveis que l’entitat du a terme. 

També compta  amb la figura de la coordinació tècnica, que condueix els projectes que es 
desenvolupen i treballa activament per donar resposta a les necessitats dels socis contraparts en cada 
país on treballem. 

Cada projecte compta també amb un responsable/direcció sobre el terreny, gairebé sempre 
ciutadans del país d’incidència i vinculats als seus socis contrapart en cadascuna de les iniciatives. 
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Som Plataforma Educativa 

Formem part i participem en la xarxa d’organitzacions d’economia social Plataforma Educativa, on 

actuem complementàriament i col�laborativament, per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar 

l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones amb menys 

recursos i/o en situació de risc. 

Participació a xarxes 

 

� Registrada a Agencia Catalana de cooperació al desenvolupament (ACCD). 

� Coordinador d’ONG de Girona i Alt Maresme. 

� CODEG (Coordinadora ONGD Españolas en Guatemala). 

� Consell Municipal de cooperació i solidaritat de Figueres. 

o Taules contra la feminització de la pobresa. 

� Registrada a AECID. 

� Consell Municipal de cooperació i solidaritat de Girona. 

 

Participació en la governança 

 

Compliance: Hem activat un sistema per la prevenció de delictes penals, conegut com Compliance 

Penal dins l’organització. 

Codi ètic: L’Entitat disposa d’un Codi d’ètica a disposició de totes les persones treballadores, amb 

la voluntat de ser, un element de millora i transformació de la nostra tasca profesional. A més 

compta amb un Espai de Reflexió i Acció Ètica. 

Pla d’igualtat: Disposem d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Una Comissió 

d’Igualtat que vetlla per la seva aplicació i d’un protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, 

orientació sexual, identitat i expressió de gènere. 

Qualitat: Disposem d’un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001. 

Grup motor de participació, pel foment de la participació tant de persones ateses com 

treballadores. 
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Memòria d’activitats 2020 

Les línies d’actuació de la Fundació,  es divideixen en diferents eixos centrats en la persona, motor 
del canvi i de la transformació social, que durant el 2020 han realitzat les següents activitats: 

 

Eix 1: La cooperació directa sobre el terreny als països empobrits del Sud 

   

 

a. EFCI Mujeres Emprendedoras Nahualá (Guatemala) 

Formació en Emprenedoria i Lluita per la defensa dels drets de la dona indígena. 300 

dones beneficiades des del 2015. Més de 15 iniciatives econòmiques creades 

encapçalades per dones. Durant el 2020 hem treballat amb 30 dones. 

b. Bicicletes per a l’Educació i Bicicletes pel Desenvolupament (Senegal) 

Millora de l’accés a l’educació dels i les joves de diferents zones del Senegal, Fimela, 

Palmarin a través de l’entrega de bicicletes i de la creació d’una xarxa de reparació per 

l’autosotenibilitat. Al 2020 s’han lliurat 361 bicicletes. Bicicletes pel desenvolupament a 

Senegal, complementa el projecte educatiu amb accions com la creació de petits negocis 

locals de lloguer i reparació de bicicletes. També s’imparteixen cursos de formació de 

mecànics i cursos formatius per a dones.  

c. Altre Riba (Marroc) 

Més de 60 professionals formats al Marroc durant el 2020 en atenció integral de joves i 

infants sense família i/o amb pluridiscapacitat.. El projecte va destinat a la creació de 

xarxa i possibilitats de formació ocupacional i recerca de feina a empreses del Marroc 

per a joves desocupats. 

 

Eix 2: Els projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament a Catalunya 
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a. NAHUAL (Catalunya) 

Projecte que facilita l’estada a Catalunya durant 3 mesos a facilitadors/es de la 

creativitat, innovació i projectes comunitaris fomentant un intercanvi professional i 

personal amb professionals socials i comunitaris catalans. Més de 200 persones van 

assistir als nostres tallers i xerrades. 

b. Bicicletes per l’Educació (Catalunya)  

Accions de sensibilització i difusió del projecte de Senegal i intercanvis educatius 

entre instituts dels dos territoris. 

Eix 3: Desenvolupament comunitari a Catalunya 

La potenciació del codesenvolupament, col�laborant amb persones de diferents nacionalitats, 
residents a Catalunya, per tal que promoguin projectes pel desenvolupament al seus països 
d’origen  

 

a. INCUBA DONES Emprenedores (Catalunya) 

Projecte d’intervenció social dirigit a dones en situació de vulnerabilitat social i 

econòmica, per a la millora de la emprenedoria femenina, l'enfortiment comunitari i 

la cohesió social. Contribuint a la reducció de l’exclusió social i la millora de la 

convivència ciutadana. Formades més de 200 dones des del 2015 a Catalunya i al 

Marroc. 

Eix 4: Codesenvolupament i voluntariat 

La Fundació Utopia potencia el codesenvolupament i voluntariat a tots els territoris on 
desenvolupa projectes. 

Enguany també hem participat en partenariat per desplegar projectes d’Educació pel 

Desenvolupament (EpD): 

a. Infancia en Riesgo (Guatemala) amb Fundació Resilis  

Un projecte de cooperació sobre el terreny que forma a pares i mares d’infants 

menors de 5 anys d’escassos recursos i/o en situació de vulnerabilitat social, en 

matèria de nutrició infantil, lactància materna i higiene i reforçar l’acció de la 

Unitat de Malnutrició de l’Hospital departamental de. Més de 1000 famílies 

ateses des del 2015. 250 famílies ateses al 2020. 

b. Saquil’bé (Catalunya) amb Fundació Resilis 

Durant aquest any de pandèmia vam crear aquests projecte de Salut i Nutrició 

per a Sensibilitzar als i les joves Gironins de la importància de treballar per la 

Salut integral de tots els infants d’aquest món. 
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Dades sostenibilitat 

L'entitat està treballant per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental que segueix les 

directives europees fomentant el desenvolupament de les anomenades 4R per tal d’establir una 

gestió adequada dels residus, que garanteixi la protecció del medi ambient: reduir, reutilitzar, reciclar 

i recuperar. 

Les mesures que l'organització aplica per a la millora de la gestió ambiental són optimitzar el consum 

d'aigua i energies, reduir l'emissió atmosfèrica, acústica i lumínica, minimitzar la producció, 

augmentar el consum d’energies renovables i millorar la gestió de residus. 

 

L’entitat realitza les seves activitats en els següents centres : 

 
Relació de centres 

Els serveis tècnics estan ubicats al carrer Garrotxa, 7 de Girona. 

 
Règim jurídic 
 
L’entitat és una Fundació Privada constituïda sota la llei 5/2001 de 2 de maig de la Generalitat de 
Catalunya i disposicions complementàries. Així mateix li és d’aplicació la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
L’entitat està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2381 i 
està acollida a la Llei 49/02 de 23 de desembre de Fundacions i Mecenatge, llei de Fundacions i 
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general.  
 

La fundació com a tal la governa un patronat qui exerceix la funció de vetllar pel compliment de la 
missió i les finalitats establertes en els estatuts . 

 
El patronat es reuneix com a mínim dues vegades a l’any per l’aprovació dels pressupostos i 
tancament econòmic, així com per plantejar i fer seguiment de les línies de treball del pla d’acció i del 
pla estratègic o qüestions de futur. 

 
En el Patronat de 20 de març de 2014 s’acorda la integració del Projecte Bicicletas Sin Fronteras a la 
Fundació Utopia, i el canvi de nom de l’entitat quedat com segueix: Fundación Utopia – Bicicletas 
Sin Fronteras. En data 09/06/2016 es formalitza davant notari amb el número de protocol 1562. 

En data 20/12/2018 el patronat acorda per unanimitat modificar els Estatus, concretament en els 
seu article 1, acordant la denominació que passa a ser “Fundació Utopia”. 

 



FUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓ    UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA 

Exercici 20Exercici 20Exercici 20Exercici 2020202020    

GGGG----17933730179337301793373017933730 

 

Pàgina 12 de 28 

Els components del Patronat de la Fundació a la data de tancament de l’exercici són els següents: 

 

President Romà Boule i Tourà 

Vice –president 1er 

 

Albert Rosa i Congost, designat per Fundació Plataforma Resilis 

 
Vice-president 2on. Ot Pi i Isern 

Secretària  Pilar Bosch i Bech,  designada per Fundació Privada Resilis 

Vocals: Oscar Boule i Tourà 

Jordi Pascual i Pèlach, designat  per Fundació Privada Resilis 

  
En el patronat del 09 de juny de 2016 es va nomenar i apoderar com a Director General al Sr. Jordi 
Pascual i Pèlach. 
 
El 23/12/2019 s’atorguen poders de representació a la Sra. Rosa Vilà i Cassà, com a directora de 
recursos humans en l’àmbit de la gestió, representació davant tercers i administració de persones 
treballadores. 
 
El 17/12/2020 s’han renovat els càrrecs de patrons i En la mateixa reunió de data 17 de desembre 
de 2020, els nomenats accepten el càrrec expressament i declaren no trobar-se incursos en cap tipus 
d’incompatibilitat, complint així amb els requisits exigits legalment per ostentar el mandat, ostentant 
capacitat d’obrar plena, no trobant-se inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar 
béns, i noi havent estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic 
o per delictes de falsedat. 
 

1 b) Bases de presentació dels comptes anuals. 

 
Imatge fidel. 
 
Els comptes anuals s’han preparat, en moneda euros,  a partir dels registres comptables, havent-se 
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objecte de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació. 
 
 
Principis comptables. 
 
Els comptes anuals que adjuntem han estat preparats pel Patronat de la Fundació a partir dels 
registres comptables establerts en el codi de comerç i es presenten seguint les normes del Pla 
General de Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya segons el Decret 259/2008, de 
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23 de desembre.  L’entitat no ha aplicat cap principi comptable no obligatori, ni ha deixat d’aplicar 
cap obligatori. 
 
 
Comparabilitat de la informació. 
 
No hi ha cap raó rellevant que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb les de 
l’exercici precedent, ni ha calgut adaptar les xifres de l’exercici precedent per facilitar aquesta 
comparació.  
 
 
Canvis en criteris comptables. 
 
No s’han produït canvis significatius als criteris de comptabilització amb respecte als estats financers 
d’exercicis anteriors. 
 
 
Elements aplegats en diverses partides i agrupació de partides. 
 
L’entitat no disposa d’elements que figurin separats en varies partides dels estats financers, ni s’han 
realitzat agrupaments de diverses partides.  
 
 
Correcció d’errors. 
 
L’entitat no ha realitzat cap correcció d’error realitzat en l’exercici.  
 
 
Importància Relativa. 
 
Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels 
Estats financers o altres assumptes, l’entitat, d‘acord amb el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya, ha tingut en compta la importància relativa 
en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2020. 
 
 
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 
L'entitat ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'empresa en 
funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19 així com els seus 
possibles efectes en l'economia en general i en l’entitat en particular, no existint risc per la 
continuïtat de la seva activitat, tot i les afectacions que la pandèmia ha tingut en el normal 
desenvolupament de les activitats. 
 
Malgrat tot en aquet exercici 2020 ha confluït també una despesa extraordinària provinent d’un 
revocació de subvenció del projecte “Efci dones de Guatemala”, aquest es va realitzar l’any 2016 per 
valor 37.589 euros i finançant per l’Agència Catalana de cooperació, aquesta revocació s’ha traslladat 
a despeses de l’exercici 2020 i  ha provocat una minoració significativa dels fons propis de l’Entitat. 
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Gestió continuada i accions portades a terme alleugerir incidències COVID-19 
 

L’11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de Coronavirus 
COVID-19 una pandèmia, per la seva ràpida propagació pel món, havent afectat més de 150 països. 
La majoria dels governs estan prenent mesures restrictives per contenir la propagació, que inclouen: 
aïllament, confinament, quarantena i restricció a el lliure moviment de persones, tancament de locals 
públics i privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i reducció 
dràstica del transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre. 

Aquesta situació està afectant de manera significativa a l'economia global, a causa de la interrupció o 
alentiment de les cadenes de subministrament i a l'augment significatiu de la incertesa econòmica, 
evidenciat per un augment en la volatilitat el preu dels actius, tipus de canvi i disminució dels tipus 
d'interès a llarg termini. 

Tenint en consideració la complexitat dels mercats a causa de la globalització dels mateixos i 
l'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra el virus, és prematur, a la data de 
formulació d'aquests comptes anuals, realitzar una estimació fiable dels possibles impactes, si bé, fins 
on ens és possible conèixer, no s'ha produït cap conseqüència que pogués considerar-se significativa, 
ja que aquestes dependran, en gran mesura, de l'evolució i extensió de la pandèmia en els propers 
mesos, així com de la capacitat de reacció i adaptació de tots els agents econòmics impactats, pel que 
no és possible fer una estimació fiable. 

L'administració de l’entitat seguint les indicacions del govern i d'acord amb el seu pla de 
contingència de riscos ha executat les següents accions: 

• Implementació de mesures internes per garantir la salut dels treballadors i s’han repatriat els 

treballadors que estaven sobre el terreny. 

• L’entitat va presentar un ERTO per força major en els projectes de cooperació directa sobre 

el terreny als països empobrits del Sud, que ha afectat de manera total i/o parcial al 100% de 

la plantilla durant diversos mesos, que en total són 6 persones. Totes les persones es varen 

reincorporar al lloc de treball. 

• Determinats llocs de treball tècnic i administratiu han pogut desenvolupar part de la seva 

tasca mitjançant el teletreball, mantenint la coordinació de projectes i contraparts, mitjançant 

les eines digitals. 

• Reformulació amb cada persona treballadora el calendari laboral del 2020 per pactar la 

compensació de la bossa d’hores generada durant el permís retribuït recuperable decretat pel 

govern. 

• Implementació de mesures de reducció de costos corrents per intentar reduir les pèrdues 

ocasionades per la possible reducció del nivell d'activitat. 

 

En tot cas, els patrons consideren que el possible impacte que pogués tenir aquest aspecte per a la 

Societat podria mitigar-se, amb els diferents mecanismes contractuals disponibles en cada cas. 
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Finalment, ressaltar que els patrons i la Direcció de l’entitat  estan realitzant una supervisió constant 

de l'evolució de la situació, per tal d'afrontar amb garanties els eventuals impactes, tant financers 

com no financers, que puguin produir-se. 

L’entitat avaluarà durant l'exercici 2021, l'impacte d'aquests esdeveniments sobre el patrimoni i la 
situació financera i sobre els resultats de les seves operacions i dels fluxos d'efectiu corresponents a 
l'exercici anual acabat en aquesta data. 
 
2. Excedent de l’exercici. 
 
La proposta de distribució del Resultat per part del Patronat és el següent: 
 
 

Bases de repartiment Actual  
Resultat de l’exercici -37.089 
Total base de repartiment = Total distribució -37.089 
Distribució a:  
Resultats negatius exercicis anteriors -37.089 
Total distribució = Total base de repartiment -37.089 

 
 
 
3. Normes de valoració. 
 
Es valora el preu d’adquisició o el cost de producció, el que s’incorpora l’import de les inversions 
addicionals o complementàries que es realitzin, amb igual criteri de valoració. El cost de producció 
dels béns fabricats o construïts per la pròpia entitat s’incorpora el cost d’adquisició de les matèries 
primeres i altres matèries consumibles i a més a més els costos directes o indirectament imputables, 
corresponents al període de fabricació o construcció. El preu d’adquisició inclou les despeses 
financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, girats pel 
proveïdor o corresponents a préstecs o altra classe de finançament aliè, destinats a finançar 
l’adquisició. 
 
Les despeses de reparació i manteniment que no augmentin la capacitat productiva o allargament de 
la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici. 
 
Les amortitzacions es practiquen linealment, estimant un valor residual nul, en funció dels següents 
percentatges: 

Descripció % Anual 

Elements de transport 32% 

 
a. Arrendaments. 
 
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren en la categoria d’actiu a 
que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode 
que per als actius en propietat.  
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Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels 
mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari. 
Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.  

La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’aplicada a les 
immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l’arrendatari acabarà 
obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període 
més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d’arrendament.  

Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen 
als resultats de l’exercici d’acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de l’amortització del 
deute. 
 
 
b. Actius financers i passius financers  

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

Actius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han 
originat en les operacions de tràfic de l’entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, 
presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació 
més tots els costos que són directament atribuïbles. No obstant, aquests últims podran registrar-se al 
compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.  

Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de 
pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.  

Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els 
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada 
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de 
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les 
correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.  

El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un instrument 
financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida 
romanent.  

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals.  

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament 
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
d'efectiu recuperables.  

Actius financers a cost  

En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades.  



FUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓ    UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA 

Exercici 20Exercici 20Exercici 20Exercici 2020202020    

GGGG----17933730179337301793373017933730 

 

Pàgina 17 de 28 

Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els 
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l’import 
dels drets preferents de subscripció i similars.  

Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per l’existència 
d’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable. L’import d’aquesta 
correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu financer i l'import recuperable. S’entén 
per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i 
el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.  

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s’han registrat com una 
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor 
en llibres de l’actiu financer.  

En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor d’un 
crèdit (o d’un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col�lectivament) s’ha 
deteriorat com a conseqüència d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu 
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d’efectiu que 
s’havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor. 

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d’interès efectiu calculat en 
el moment del seu reconeixement inicial.  

Les diferents categories de passius financers són les següents:  

 
Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un 
origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu cost que és el valor  raonable de la 
transacció que els ha originat més  tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. No 
obstant, aquests últims, així com les comissions financeres que s’hagin carregat a l’empresa es poden 
registrar en el compte de pèrdues i guanys.  
 
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s’han comptabilitzat en 
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.  
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el 
pagament de les quals s’espera que sigui en el curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.  
 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de 
costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el 
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reemborsament i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el 
compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de 
l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  
 
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que l’Entitat tingui el dret incondicional per a ajornar la 
cancel�lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  
 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.  
 
c. 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 pèrdues i guanys com ingressos sobre una 
base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o 
inversió objecte de la subvenció.  
 
d. Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.  
 
La classificació entre curt i llarg termini es realitza tenint en compte el termini previst pel venciment, 
alienació o cancel�lació de les obligacions i drets de l’empresa. Es considera llarg termini quan és 
superior a un any contant a partir de la data de tancament de l’exercici. 
 
 
e. Impost sobre beneficis. 
 
L’ entitat està exempta de tributació de l’impost sobre beneficis.  
 
f. Ingressos i despeses.  
 
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició, 
comptabilitzats segons el criteri de meritament. 
 
g. Inversions i despeses medi ambientals. 
 
Els imports de despeses resultants de mesures de protecció del medi ambient s’han comptabilitzat 
com a despeses de l’exercici. Les inversions realitzades en sistemes, equips i instal�lacions destinats al 
mateix fi, s’han comptabilitzat com a tal en l’actiu, segons la seva naturalesa. 
 
h. Provisions i contingències. 
 
L’entitat no ha realitzat cap.  
 
 
4. Immobilitzat material. 
 
L’entitat durant l’exercici anterior va adquirir un element de transport per import de 8 mil euros i 
durant el present exercici l’ha amortitzat en 2.560 euros.  
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5. Inversions immobiliàries. 
 
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries. 
 
 
6. Béns del patrimoni històric i cultural. 
 
L’entitat no disposa de béns del patrimoni històric o cultural. 
 
 
7. Immobilitzat intangible. 
 
L’entitat no disposa d’immobilitzat intangible. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar. 
 
L’entitat disposa d’un arrendament operatiu per import de 525 euros, el passat any 1.050  euros. 
 
 
9. Actius financers. 
 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la norma de 
registre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades, és el següent: 
 
 

 Actiu corrent 

Categoria Tipus d’actiu Anterior Actual 
Comptes a cobrar Usuaris i deutors per 

prestació de serveis 
2.575 -- 

 Crèdits amb les 
Administracions 
Públiques 

39.158 80.877 
 

TOTAL   41.733 80.877 

 
 
10. Passius financers. 
 
Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en 
l’entitat. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent: 
 

  Passiu corrent 

Categoria Tipus de passiu Anterior Actual 

Deutes associades Deutes associades C/T 13.784 60.179 

Provisions per a altres 
operacions activitats 

Proveïdors  
145 6.888 

TOTAL  13.929 67.067 
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11. Fons propis. 
 
La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent: 
 

Concepte Anterior Actual 

Fons dotacionals o fons socials 30.000 30.000 

Reserves 6.025 7.808 

Resultats negatius exercicis anteriors -4.772 -- 

Excedent de l'exercici 6.555 -37.089 

Total 37.808 719 

 
 
 
12. Provisions i contingències 
 
La fundació no ha realitzat cap provisió.  
 
 
 
13. Subvencions, donacions i llegats. 
 
La fundació ha rebut les següents subvencions, donacions i llegats, importants: 
 
Any anterior: 

 
 
(*) Import periodificat a data de tancament que s’inclou a l’epígraf de periodificacions a curt termini. 
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(*) Import periodificat a data de tancament que s’inclou a l’epígraf de periodificacions a curt termini. 
 
 
Any actual: 
 

 
(*) Import periodificat a data de tancament que s’inclou a l’epígraf de periodificacions a curt termini. 
En cas de ser negatiu és degut a que la concessió ha sigut a l’exercici 2021 i execució al 2020. 
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(*) Import periodificat a data de tancament que s’inclou a l’epígraf de periodificacions a curt termini. 
En cas de ser negatiu és degut a que l’entitat recaptadora de donatius no a liquidat els imports 
cobrats per donatius fins al 2021. 
 
 
14. Situació fiscal. 
 
L’entitat s’acull al règim de beneficis fiscals establerts el la Llei 49/2002 d’aplicació del règim fiscal 
per entitats sense ànim de lucre. 
 
El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclòs a l’ANNEX 1 d´aquesta 
memòria. 
 
Les diferències entre el resultat comptable de l’exercici anterior i actual i la base imposable del 
mateix són les següents: 
 

Anterior Actual 
Resultat comptable 6.555 -37.089 

Menys Resultats exempts  -6.555 37.089 
Resultats que tributen per l’impost 0 0 
Diferències temporals   
Diferències permanents   
Base imposable de l’impost 0 0 

 
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives 
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi passat el termini de prescripció 
de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d’eventuals inspeccions, podrien sorgir passius 
addicionals als registrats per l’entitat. No obstant, la Direcció de la mateixa considera que els 
esmentats passius, en cas de que apareguessin, no serien significatius en comparació amb els Fons 
Propis i amb els resultats anuals obtinguts. 
 
 
15. Ingressos i despeses. 
 

Detall d’ingressos 
 

El detall de la composició dels ingressos és el següent: 
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Partida de d’ingressos Detall de la seva composició Anterior Actual 

Vendes i prestacions de 
serveis 

Projecte Bicicletes Sense Fronteres 
 

3.840 -- 

Ingressos de promocions, 
patrocinadors i 
col�laboradors 

Donatius particular pel projecte 
Bicicletes Sense Fronteres 
 

4.720 1.023 

 
Els ingressos de l’exercici anterior per prestacions de serveis esdevenen d’un conveni amb la  Gtat 
Catalunya - Secretaria d'igualitat, migracions i ciutadania. 
 
 
Detall de despeses. 
 
El detall de les despeses d’administració del patrimoni de la Fundació i dels comptes de càrregues 
socials, ajuts monetaris i variacions de provisions és el següent : 
 

Partida de despeses Detall de la seva composició Anterior Actual 
Ajuts monetaris Beques usuaris 2.360 1.180 
 Ajuts entitats 15.103 9.359 
Reintegrament d'ajuts i assignacions 

-- 
37.589 

 

Aquest reintegrament correspon a una revocació del 100% d’una subvenció del 2016 del projecte 
“Efci dones de Guatemala”, aquest es va realitzar l’any 2016 per valor 37.589 euros i finançant per 
l’Agència Catalana de cooperació. 

 
Les despeses d’administració de la fundació inclouen les despeses compensades als membres del 
patronat fetes per aquests en la realització de les seves funcions, i les despeses generals relacionades 
amb l’administració de la fundació. El càrrec de patró no és remunerat per llei. 
 
Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, les despeses d’administració no poden ésser superiors al 15 % del 
ingressos meritats durant l’exercici, s’adjunta a l’ANNEX 2. 
 
 
16. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos per finalitats pròpies. 
 

Béns i drets que formen part de la dotació fundacional. 
 

La composició dels drets i béns que formen part de la dotació fundacional i dels que estan vinculats 
directament al compliment de les finalitats pròpies més significatius són els següents : 
 

Béns que formen part de la dotació fundacional 
Valor Net 

Comptable 
Altres 
Béns 

Diners en efectiu 30.000 -- 
 

L’entitat no ha realitzat cap alienació de béns i drets de la fundació durant l’exercici. 
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Destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució. 
 
Segons l’article 33 dels estatuts de l’entitat, en cas d’extinció per qualsevol causa, la liquidació de la 
mateixa l’efectuaran els membres del Patronat, i comportarà la cessió global de tots els actius i 
passius a favor d’altres fundacions, entitats públiques o privades, sense ànim de lucre i amb finalitats 
anàlogues, o a altres entitats que autoritzi el Protectorat. 
 
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals. 
 
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins 
socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció. 
 
El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins 
fundacionals i el detalls de la seva aplicació s’adjunten al ANNEX 2. 
 
 
17. Fets posteriors al tancament. 
 
No s’han produït fets posteriors al tancament. 
 
 
18. Informació de les entitats vinculades. 
 
L’entitat, juntament amb la resta de les fundacions del grup, participa en un  5% en l’entitat MAINA 
SUPORT GLOBAL, A.I.E., que a partir del dia 1 de gener del 2021 a dir-se Plataforma Educativa 
A.I.E. , la qual te per objecte la realització de servies que s’utilitzen directa i exclusivament i com 
auxiliar de l’activitat dels serveis socials necessaris pel desenvolupament de les activitats dels socis 
que hi participen.  
 
Aquesta Agrupació d’Interès Econòmic es dedica a compartir les despeses comuns a les entitats que 
formen part de la mateixa. Durant l’exercici 2020, la Fundació va aportar a Maina un import net de 
14.925,32 euros, per compensar els costos comuns, que com a despeses, l’entitat ha suportat costos 
imputables a l’AIE, per import de 41.895,17 euros, menys els ingressos de 26.969,85 euros, que es 
correspon a la devolució de l’excés de costos suportats. En l’exercici anterior la Fundació va aportar 
a Maina un import net de 18.490,95 euros, per compensar els costos comuns, que com a despeses, 
l’entitat ha suportat costos imputables a l’AIE, per import de 45.128,18 euros, menys els ingressos 
de 26.637,23 euros, que es correspon a la devolució de l’excés de costos suportats. 
 
El compte de pèrdues i guany de l’entitat MAINA SUPORT GLOBAL, A.I.E. dels exercicis 2019 i 
2020 és el següent: 
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L’entitat considera com entitats vinculades les entitats associades a la Fundació Privada Resilis.  
 

Les operacions realitzades amb aquestes entitats, han estat les següents:  
 

Partida  Detall de la seva composició Anterior Actual 

Ingressos Prestació de serveis 3.840 -- 
Donacions  33.639 26.617 
Altres despeses Lloguers 1.050 525 
 Formació i altres despeses 705 125 

 
Els saldos a final d’exercici es detallen a les notes 10 i 11 d’aquesta memòria.  
 
 
19. Altra informació. 
 

Número mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i desglossat per sexes.  
 

 Anterior Actual 

Descripció D H TOTAL D H TOTAL 

Administració 3,22 2,10 5,32 2,10 1,08 3,18 

Serveis          

 TOTAL 3,22 2,10 5,32 2,10 1,08 3,18 

 
La fundació no té contractat personal amb discapacitat al tancament de l’exercici ni en l’exercici 
anterior. 
 
El personal a final de l’exercici és el següent: 
 

 Anterior Actual 

Descripció D H TOTAL D H TOTAL 

Administració 5 3 8 6 2 8 

 TOTAL 5 3 8 6 2 8 

 
Variacions en la composició del patronat de la Fundació. 
 

Durant el present exercici no s’han fet variacions en la composició del patronat de la Fundació. 
 
Operacions amb autorització del Protectorat. 
 

Durant l’exercici no s’ha realitzat cap operació per la qual s’hagi tramitat una autorització del 
Protectorat, ni s’ha realitzat cap operació en els exercicis anteriors que encara tinguin incidència 
econòmica. 
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Compensacions de despeses i remuneracions amb l’òrgan de govern. 
 
L’òrgan de govern de la fundació no ha rebut cap remuneració ni compensació de despeses per les 
seves funcions i no disposa de cap acompte o préstec de la fundació, veure l’ANNEX 2. 
 
Garanties compromeses amb tercers. 
 
L’entitat no té atorgats avals a tercers. 
 
 
Moviments del fons dotacional i fons especials. 
 
Les variacions del fons dotacional i del fons social durant l’exercici han estat els següents : 
 

Comptes de fundadors i usuaris 
Saldo 
inicial 

Moviments Exercici Saldo  
final Altes Baixes 

Fons dotacional 30.000   30.000 

 
 
Retribució als auditors. 
 
La retribució als auditors  per l’exercici 2020 és de 647,35 euros (IVA inclòs i sense comptar taxes) , 
pel 2019 va ser de 641,30 euros (IVA inclòs i sense comptar taxes), la totalitat dels quals 
corresponen als serveis per la realització de l’auditoria de l’exercici. 
 
 
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
 
La informació en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, 
és la següent : 
 

Euros Anterior Actual 

Dies mitjos de pagament total 1 38 

 
 
Informació sobre Medi Ambient. 
 
Donada l’activitat a la que es dedica l’entitat, la mateixa no té responsabilitats, despeses, actius, ni 
provisions o contingències de naturalesa medi ambiental que puguin ser significatius en relació amb 
el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. 
 
Per aquest motiu no s’inclouen desglossos específics en la present memòria dels comptes anuals 
respecte a informació sobre qüestions medi ambientals. 
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ANNEX 1 - Compte d´explotació per activitat i Aplicacions excedents

Resultats de l'Exercici per activitats

Activitats exemptes

Eix 1

Cooperació directa 

sobre el terreny

Eix 2

Sensibilització i 

educació pel 

Eix 3

 Desenvolupament 

Comunitari a 

Altres projectes

(ACCD + PRT)

Ingressos per les activitats 110.229 5.838 10.497 41.463 168.027 168.027
Subvencions i donacions netes 110.229 5.838 10.497 41.463 168.027 168.027

Variació d'existències  acabats i en curs
Treballs realitzats per al seu actiu
Altres ingressos de les activitats 18.932 1.003 1.803 5.233 26.970 26.970
INGRESSOS NETS 129.161 6.840 12.299 46.696 194.996 194.996

Ajuts concedits i altres despeses -46.948 -1.180 -48.128 -48.128

Ajuts concedits -46.948 -1.180 -48.128 -48.128
Aprovisionaments -24.230 -360 -24.590 -24.590
Despeses de personal -43.128 -6.545 -9.982 -56.982 -116.637 -116.637
Altres despeses d'explotació -29.197 -2.988 -562 -1.309 -34.056 -34.056
Amortització de l'immobilitzat -2.560 -2.560 -2.560
Subvencions, donacions i llegats
Provisions netes
Deteriorament i resultat per alienacions
Altres resultats -937 -937 -937
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -17.839 -3.872 1.396 -11.595 -31.911 -31.911

RESULTAT FINANCER -5.127 -6 -11 -33 -5.178 -5.178
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -22.966 -3.879 1.384 -11.628 -37.089 -37.089

Impostos sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI -22.966 -3.879 1.384 -11.628 -37.089 -37.089

31/12/2020

Activitat Empresarial
Total Resultats 

Fundació

Total Activitat  

Fundacional
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ANNEX 2 - Aplicació Excedents de l´exercici al fins fundacionals

Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals.

Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció.

El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent :

Conceptes  Ingressos Conceptes Despeses
Imports en Euros Imports en Euros Directes (a) Indirectes (b)
Prestacions de serveis Ajuts concedits 10.539 10.539

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 1.023 Consum de béns destinats a les activitats -859 -859

Subvencions oficials a les activitats 167.004 Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 25.089 25.089

Donacions i altres ingressos per a activitats Treballs realitzats per altres entitats 360 360

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 2.936 85.975 88.911

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu Provisions personal 27.726 27.726

Ingressos per arrendaments Recerca i desenvolupament

Ingressos per serveis al personal Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 26.970 Arrendaments i cànons 525 525

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici Reparacions i conservació 1.164 1.164

Ingressos financers Serveis professionals independents 2.349 2.349

Variació de valor raonable en instruments financers Transports 12.053 12.053

Diferències de canvis Primes d'assegurances 1.070 1.070

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments Serveis bancaris 608 608

Deterioraments i pèrdues (reversions) Publicitat, propaganda i relacions públiques

Resultats per alienacions i altres Subministraments 138 33 171

Altres resultats Altres serveis 12.817 3.199 16.016

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació Tributs 99 99

Reintegrament d'ajuts i assignacions -37.589 Altres despeses de gestió corrent

Excés de provisions Resultats per alienacions i altres

Ingressos (1) 157.407 Altres resultats 937 937

Despeses financeres 5.178 5.178

Variació de valor raonable en instruments financers

Diferències de canvis

Amortització de l'immobilitzat 2.560 2.560

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) Deterioraments i pèrdues

Resultats per alienacions i altres

Impost sobre beneficis

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) Despeses (7) 97.056 97.440 194.496

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 157.407

Conceptes
Imports en Euros Ajustos 
Ingressos ajustats (6) 157.407

Despeses indirectes ajustades (13b) 97.440

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 59.967

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11)
Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 97.056

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 55.079 Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 97.056 97.440 194.496

Resum aplicació excedents 5 darrers exercici

Ingressos Renda mínima Rendes Aplicats a exercicis Total (+) Superàvit %

Año ajustats a aplicar 70% aplicadas 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 aplicat (-) Dèficit Aplicat

2.016 127.589 89.312 123.398 123.398 123.398 34.085 96,7%

2.017 157.334 110.134 148.371 148.371 148.371 38.237 94,3%

2.018 206.621 144.635 211.393 211.393 211.393 66.758 102,3%

2.019 236.074 165.252 237.519 237.519 237.519 72.267 100,6%

2.020 59.967 41.977 97.056 97.056 97.056 55.079 161,8%

Limitació de despeses de funcionament del patronat

Segons l’article 333-3  de la Llei de fundacions de Catalunya, les despeses d' administració no poden ésser superiors Despeses de funcionament de l'exercici
al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici. Despeses de funcionament del patronat sense cost direccio

Excedents Percentatge Límit Altres despeses de funcionament

Limit de despeses de funcionament del patronat 59.967 15% 8.995 Total despeses 

31/12/2020

Total         Ingressos
Total

despeses

Despeses

Total          Imports

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments inversions vinculades directament a l’activitat 

fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1)

Import despeses derivades de subvencions, donacions i llegats, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb 

l'ajust extracomptable realitzat en ingressos (8.2)

41.977

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)

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

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el millorament 

d’altres béns (2.1)

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici (2.2)

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, destinats a 

incrementar la dotació (2.3)

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

fixat als estatuts)

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4) 




