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FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
BALANÇ DE L'EXERCICI 2020
ACTIU

NOTES de la
MEMÒRIA

Saldo al
31/12/2020

4.075.240,81

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
5. Aplicacions informàtiques

5

26.884,42
26.884,42

II. Immobilitzat material
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques
5. Altres instal·lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processaments d'informació
8. Elements de transport
9. Altre inmobilitzat

6

1.253.305,07
739.940,26
325.102,91
55.132,70
8.845,50
64.280,58
47.575,34
2.498,00
9.929,78

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
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2.750.130,25
1.918.655,96
831.474,29

VI. Inversions financeres a llarg termini
2. Crèdits de tercers
5. Altres actius financers
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44.921,07
6.000,00
38.921,07

B. ACTIU CORRENT
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
3. Altres deutors
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni

TOTAL ACTIU (A+B)

45.525,50 A-1) Fons propis
45.525,50
I. Fons dotacionals o fondos socials
1. Fons dotacionals o fons socials
1.187.774,03
739.940,26
IV. Excedents d'exercicis anteriors
344.410,91
1. Romanent
39.859,62
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
5.719,46
34.461,15
VI. Excedent de d'exercici (positiu o negatiu)
13.219,29
0,00
10.163,34 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
2.758.900,32
1.918.655,96
840.244,36
B. PASSIU NO CORRENT
123.472,98
0,00
123.472,98
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

4.162.280,39

3.772.867,03 C.PASSIU CORRENT

1.356.729,41

1.103.730,83 III. Deutes a curt termini

513.194,83
75,08
843.459,50

69.185,56
0,00
1.034.545,27
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2.217.823,53
2.217.823,53

2.426.806,56
2.426.806,56

39,00

0,00

10

PATRIMONI NET I PASSIU

587.688,45
587.688,45
8.237.521,20

NOTES de la
MEMÒRIA

4.115.672,83 A. PATRIMONI NET

14
14

VI. Periodificacions a C.T
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

Saldo al
31/12/2019

12

13

13

1. Deutes amb entitats de crèdit
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
8. Bestretes de clients

242.329,64 VI. Periodificacions a curt termini
242.329,64
7.888.539,86 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

1

11

14

15

Saldo al
31/12/2020

Saldo al
31/12/2019

7.043.861,20

6.676.157,90

3.660.847,16
941.208,52
941.208,52

3.268.307,24
941.208,52
941.208,52

2.327.098,72
2.327.098,72
0,00

1.957.527,68
2.309.741,82
-352.214,14

392.539,92

369.571,04

3.383.014,04
361.684,10
3.021.329,94

3.407.850,66
377.098,53
3.030.752,13

332.562,51

378.415,31

332.562,51
332.562,51

378.415,31
378.415,31

861.097,49

833.966,65

28.315,64

28.897,74

28.315,64

28.897,74

505.852,68
68.125,52
89.979,31
150.211,22
140.524,63
57.012,00

390.376,19
23.275,41
144.298,87
66.481,64
156.320,27
0,00

326.929,17

414.692,72

8.237.521,20

7.888.539,86

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2020
NOTES de
la
MEMÒRI
A

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
e) Subvencions oficials a les activitats
h) Reintegrament de subvencions, donacions i legats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
c) Treballs realitzats per altres entitats
6. Atres ingressos de les activitats
c) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent.
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
3. Altres deutors
a4) Serveis profesionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues per deteriorament d'operacions comercials
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
13. Altres resultats

16
16
16
12
12
12

7
16

5, 6 i 7
12
16

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a2) En tercers
15. Despeses financeres
b) Per deutes amb tercers.
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) cartera de negociació i altres
17. Diferencies de canvi.
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

9
9
9

14
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Saldo al 31/12/2020
(Debe) Haber

Saldo al 31/12/2019
(Debe) Haber

3.574.691,07
16,58
244.540,87
33.110,40
801.575,03
2.553.084,60
(57.636,41)
(10.704,57)
(10.704,57)
(4.870,53)
(78,51)
(4.792,02)
160.083,07
160.083,07
(2.767.609,02)
(2.168.522,18)
(599.086,84)
(669.941,22)
(584.211,70)
(96.696,52)
(121.842,02)
(198.128,52)
(14.189,01)
(29.185,06)
(1.100,91)
(20.512,67)
(48.466,18)
(54.090,81)
(82.000,86)
(3.728,66)
(94.826,70)
124.565,45
0,00

3.489.174,14
396,15
443.537,93
32.128,40
583.417,99
2.440.820,17
(11.126,50)
(10.315,00)
(10.315,00)
(8.790,15)
(5,00)
(8.785,15)
16.393,55
16.393,55
(2.649.470,45)
(2.058.683,31)
(590.787,14)
(744.944,13)
(670.855,30)
(89.739,54)
(72.691,02)
(236.405,86)
(120.178,52)
(14.521,73)
(11.582,31)
(11.323,32)
(37.467,87)
(76.945,13)
(74.088,83)
0,00
(89.554,30)
85.174,43
712,25

311.387,55

88.380,34

7.136,61
7.136,61
7.136,61
(5.084,56)
(5.084,56)
72.011,42
72.011,42
(7.639,12)

7.229,19
7.229,19
7.229,19
(2.125,79)
(2.125,79)
256.476,27
256.476,27
(1.631,53)

14.728,02

21.242,56

14.728,02

21.242,56

81.152,37
392.539,92
0,00
392.539,92

281.190,70
369.571,04
0,00
369.571,04

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2020
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
NOTES de la
MEMÒRIA

Saldo al
31/12/2020
(Debe) Haber

Saldo al
31/12/2019
(Debe) Haber

392.539,92

369.571,04

99.728,83

2.426.008,14

A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
V. Efecte impositiu

0,00

0,00

99.728,83

2.426.008,14

(124.565,45)

(225.469,69)

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
Transferències al compte de resultats
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts
X. Efecte impositiu
C) Total transferències al compte de resultats

0,00

0,00

(124.565,45)

(225.469,69)

367.703,30

2.570.109,49

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2020

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018

Fons

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

Subvencios,
donacions i
llegats rebuts

TOTAL
4.106.048,41

941.208,52

2.195.729,20

(238.201,52)

1.207.312,21

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

941.208,52

2.195.729,20

(238.201,52)

1.207.312,21

4.106.048,41

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

369.571,04

2.200.538,45

2.570.109,49

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

(238.201,52)

238.201,52

0,00

0,00

941.208,52

1.957.527,68

369.571,04

3.407.850,66

6.676.157,90

I. Ajustaments per canvis de criteri 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

941.208,52

1.957.527,68

369.571,04

3.407.850,66

6.676.157,90
367.703,30

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020
I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

392.539,92

(24.836,62)

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

369.571,04

(369.571,04)

0,00

0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

941.208,52

2.327.098,72

392.539,92

3.383.014,04

7.043.861,20
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FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2020
NOTES de la
MEMÒRIA

Saldo al
Saldo al 31/12/2019
31/12/2020 (Debe)
(Debe) Haber
Haber

A. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l’exercici abans d’impostos
2. Ajustos del resultat

392.539,92
-110.891,12
94.826,70
-124.565,45
-14.728,02
-7.136,61
5.084,56
7.639,12
-72.011,42
-225.324,64
-252.998,58
-39,00
115.476,49
-87.763,55
2.052,05
-5.084,56
7.136,61
0,00
58.376,21

369.571,04
-276.810,83
89.554,30
-85.174,43
-21.242,56
-7.229,19
2.125,79
1.631,53
-256.476,27
-221.453,72
-375.544,13
0,00
33.726,30
120.364,11
6.593,60
-2.125,79
7.229,19
1.490,20
-122.099,91

-132.946,59
-6.361,27
-109.698,39
-16.886,93
366.635,26
366.635,26
233.688,67

-11.389,06
-1.850,97
-9.538,09
0,00
23.485,87
23.485,87
12.096,81

99.728,83
99.728,83
-46.434,90
0,00
0,00
-46.434,90
-46.434,90
53.293,93

-130.318,61
-130.318,61
42.825,45
65.081,26
65.081,26
-22.255,81
-22.255,81
-87.493,16

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/11+/-D)

345.358,81

-197.496,26

Efectiu o equivalent al començament de l’exercici
Efectiu o equivalent al final de l’exercici

242.329,64
587.688,45

439.825,90
242.329,64

a) Amortització de l’immobilitzat (+)
d) Subvencions traspassades (–)
f) Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (+/–)
g) Ingressos financers (–)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferències de canvi (+/–)
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/–)

5, 6 i 7
12
9
9
9

3. Canvis en el capital corrent

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/–)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/–)
e) Altres passius corrents (+/–)

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació

a) Pagaments d’interessos (–)
c) Cobraments d’interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (–/+)

14

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (+/–1+/–2+/–3+/–4)
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (–)

b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries

5
6
7

f) Altres actius financers

9

7. Cobraments per desinversions (+)
8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7–6)
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

12

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)

13

11. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (+/–9+/–10)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

4

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
Memòria de l’exercici 2020

NOTA l. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I REGIM LEGAL DE LA FUNDACIÓ

a) Constitució i Domicili Social
La FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN (en endavant "la Fundació"), va ser constituïda
el 30 de març de 1984 i declarada d'utilitat pública el 24 d' octubre del mateix any. El seu domicili social és
el carrer Compte Borrell, 201-203, entresol de Barcelona.

b) Activitat
La Fundació (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya) és una entitat privada de caràcter
benèfic-assistencial, sense ànim de lucre, que fou declarada d'utilitat pública el 24 d'octubre de 1984. Està
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 61.
La Fundació te per missió i objecte social millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de
Down i d'altres discapacitats intel·lectuals, que són els beneficiaris de la Fundació, fent possible la seva
total inclusió a la societat i l' assoliment del màxim grau de dignitat, respecte, autodeterminació i benestar.
Amb aquesta fi, realitza entre altres, les següents activitats:

a) Creació, ampliació i millora dels serveis que a cada moment es considerin rellevants per cobrir les

necessitats que sorgeixen.

b) Ésser un òrgan permanent d' estudi, recerca 1 formació en els àmbits biomèdic, psicològic, pedagògic

i social.

c) Qualsevol altra activitat relacionada amb els anteriors objectius, que responguin a les necessitats
socials, personals i familiars de les persones amb discapacitat en general.
Les activitats realitzades durant l' exercici han estat:
•

Serveis Estratègics
•
Gestió del Coneixement i la Recerca.
Promoció Ciutadana
•

5
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•

Serveis d’Acompanyament a l’Autonomia
•
Oci Inclusiu
Inclusió Laboral
•
•
Servei de Vida Independent
Servei d’Atenció a les Famílies
•
CDIAP
•
•
Conscienciació inclusió escolar
•
Promoció de la Salut, que inclou:
• Centre Mèdic Barcelona Down
• Servei d’Atenció Terapèutica.

El nombre de beneficiaris a l’exercici 2020 ha estat de 2.088 usuaris. A l’exercici 2019 varen ser 2.165
usuaris.

c)

Regim Jurídic

El govern, administració i representació de la Fundació està en mans d'un Patronat, essent la composició
d'aquest la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Catalina Trias i Trueta
S. Antoni Trias i Trueta
Sra. Carmen Buxeres Gaudier
Sra. Cristina Esteve Marquet
S. Joan Roca Sagarra
Sra. Mònica Terribas Sala
S. Miquel Vilardell Tarrés
S. Casimiro de Dalmau Oriol
SAR. Princesa Alèxia de Grecia

La direcció executiva de la Fundació és responsabilitat de la Presidenta del Patronat, Sra. Catalina Trias i
Trueta.

d) Regim Legal
La Fundació es regeix pels seus estatuts socials aprovats el 21 de novembre del 2013 per la seva adaptació
a la Llei 5/2011 del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge Fidel
Els comptes anuals de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020 adjunts han estat formulats pel Patronat
a partir dels registres comptables a aquesta data de La Fundació Catalana Síndrome de Down i s’han
aplicat les disposicions legals vigents en matèria de comptabilitat a fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, així com els canvis en el patrimoni net
de la Societat i els fluxos d’efectiu durant l’exercici i, específicament, 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, i la seva modificació segons el Decret 125/2010, de 14 de setembre.
La Fundació presenta els comptes anuals en el format normal, donada la seva dimensió.
La Fundació està obligada legalment a auditar els Comptes Anuals de l’exercici acabat al 31 de desembre
de 2020.
b) Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat altres principis comptables diferents dels establerts en el Pla Comptable.
c) Moneda de Presentació
D'acord amb la normativa legal vigent en matèria comptable, els comptes anuals es presenten expressats
en euros.
d) Aspectes Crítics de la Valoració i Estimació de la Incertesa
La Fundació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, havent tingut
en compte la situació de l’exercici i la situació actual de la COVID-19, així com els possibles efectes a
l’economia en general i a la Fundació e particular, sense que existeixi cap situació de risc que pugui suposar
canvis significatius en la valoració dels actius i passius en l’exercici següent.
Per a la preparació dels comptes anuals ha estat necessari l’establiment de judicis de valor, la realització
d’estimacions i l’assumpció d’hipòtesis que afecten als imports dels actius, passius, ingressos i despeses.
Les estimacions i hipòtesis utilitzades han estat basades en l’experiència i altres factors que fan que els
resultats siguin raonables en aquestes circumstàncies. No obstant això, els resultats podrien diferir en cas
d’utilitzar altres estimacions. Bàsicament, les estimacions es refereixen a:
-

Vida útil dels actius materials
Grau d’execució de les accions subvencionades
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És possible que, tot i que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació que es
disposa a la data de formulació d’aquests comptes anuals en relació als fets analitzats, es produeixin fets
en el futur que obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en propers exercicis, cosa que es faria de
manera prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes de pèrdues
i guanys futurs.
e) Comparació de la Informació
D'acord amb la legislació vigent, el Patronat presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les
partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis del patrimoni net, l'estat de fluxos
d'efectiu i de la memòria, a més de les xifres de l'exercici tancat al 31 de desembre de 2020, les
corresponents a l'exercici anterior.
No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del precedent, així
com tampoc s'ha modificat l'estructura de l'exercici anterior.
Els comptes anuals del exercici anterior foren auditats de forma obligatòria, expressant-hi els auditors
una opinió favorable.
f)

Agrupació de Partides

Els comptes anuals no tenen partides que s’hagin agrupat en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys,
en l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i en l’Estat de Fluxos d’Efectiu.
g) Elements Recollits en Diverses Partides
Els deutes amb entitats de crèdit es troben classificades en funció del seu venciment, per la qual cosa, hi
figuren al Passiu No Corrent (llarg termini) i Passiu Corrent (curt termini).
La resta de partides del balanç i compte de pèrdues i guanys no figuren recollides en diverses partides.
h) Canvis en Criteris Comptables
No hi ha hagut ajustaments per canvis de criteri comptables durant l’exercici.
i)

Correcció d’errors.

En aquest exercici no s’ha procedit a corregir errors d’exercicis anteriors que afectin directament en el
Patrimoni Net.
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NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS
l’Aplicació dels resultats obtinguts en els exercicis 2020 i 2019, formulada per l'Òrgan de Govern, és la que
es mostra a continuació:
Any 2020

Any 2019

Base de repartiment:
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

392.539,92

369.571,04

0,00

352.214,14

Romanent

392.539,92

17.356,90

Total aplicació = Total base de repartiment

392.539,92

369.571,04

Aplicació a:
Compensar excedent negatiu d'exercicis anteriors

NOTA 4. NORMES DE VALORACIÓ
Les principals normes de valoració aplicades per la Fundació en l’elaboració dels seus Comptes Anuals
per l'exercici 2020 han estat les següents:
a) Immobilitzat Intangible
Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoraran pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició
o el cost de producció, minorat per la corresponent amortització acumulada i de les pèrdues per
deteriorament que, si escau, hagin experimentat.
L’amortització dels immobilitzats intangibles es realitza distribuint el valor amortitzable linealment durant
la vida útil estimada, considerant un valor residual nul. La vida útil de les aplicacions informàtiques és de
4 anys.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de
l'exercici en què s'incorren.
b) Immobilitzat Material
L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició net de la corresponent amortització
acumulada i, si escau, de l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
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Les despeses de conservació i manteniment incorreguts durant l'exercici es carreguen al compte de resultats.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material, que representen un augment
de la capacitat, productivitat o un allargament de la vida útil, es capitalitzen com a major valor dels
corresponents béns, una vegada donats de baixa els valors comptables dels elements que hagin estat substituïts.
L'immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza distribuint linealment el cost
dels diferents elements que componen aquest immobilitzat entre els anys de vida útil estimada que
constitueixen el període en el que la Fundació espera utilitzar-los, segons el següent quadre:
Element

% Anual

Construccions
Instal·lacions Tècniques
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat material

3
10-20
10-20
25-33
10-25

Anys Vida
Útil estimats
33,33
5-10
5-10
3-4
4-10

L'import en llibres d'un element d'immobilitzat material es dona de baixa al produir-se la seva alienació o
disposició per altra via; o quan no s'espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs pel seu ús, alienació
o disposició per altra via.
Al tancament de l'exercici, la Fundació avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor d'un element de
l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els imports recuperables
i s'efectuen les correccions valoratives necessàries.
S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu
valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable
menys els costos de venda i el seu valor en ús.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així com la seva
reversió quan les circumstancies que les van motivar deixen d'existir, es reconeixen com una despesa o un
ingrés, respectivament, en el Compte de Resultats.
c)

Inversions immobiliàries

Aquest epígraf recull els valors dels terrenys i construccions que la Fundació té amb la intenció d’explotar-los
en règim de lloguer, i es valoren d'acord amb els criteris indicats a la nota anterior relatiu a l'immobilitzat
material i s’amortitza linealment a raó d’un 3% anual. (Veure Nota 7).
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d) Arrendaments i Altres Operacions de Caràcter Similar
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condicions dels mateixos es
dedueixi que es transfereixen a l’arrendament substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de
l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius. Al
tancament de l’exercici, no existeixen contractes que per les seves condicions hagin d’estar classificats com a
“financers”.
Les quotes derivades dels arrendaments operatius es reconeixen com a despesa de l’exercici en el qual els
mateixos es meritin, imputant-se al compte de pèrdues i guanys.
Tots els contractes d'arrendament subscrits per la Fundació són de caràcter operatiu, i no hi ha quotes no
cancel·lables, és a dir, amb pagaments futurs mínims per arrendaments corresponents a arrendaments operatius
no cancel·lables.
e)

Instruments Financers

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a actius financers o
passius financers, de conformitat amb el fons econòmic de l’acord contractual i amb les definicions d’actiu
financer i passiu financer.
La Fundació determina la classificació dels actius i passius financers a cada categoria en el moment del
reconeixement inicial en funció del motiu pel qual van sorgir o del propòsit pel qual es van adquirir els
mateixos, revisant la seva classificació al tancament de cada exercici
Els instruments financers, a l'efecte de la seva valoració, es classificaran en alguna de les següents categories:
e.1) Actius financers
Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria es classifiquen:

a)

Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de tràfic, i

b)

Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni
derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia determinada o
determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.
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No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials amb venciment no
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com si escau, les bestretes i crèdits al
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l' import del qual
s'espera rebre en el curt termini, i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les
quals s'espera pagar en el curt termini, es valoressin pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els
fluxos d'efectiu no resulta significatiu.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidencia objectiva que
el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidencia d'una reducció o retarden els fluxos d'efectiu
estimats futurs corresponents a l'esmentat actiu.
La pèrdua per deteriorament del valor de préstecs i comptes a cobrar, correspon a la diferencia entre el seu valor
en llibres i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s' estima que generaran, descomptats al tipus d'interès
efectiu en el moment del seu reconeixement inicial.
La correcció valorativa per deteriorament de deutors a 31 de desembre de 2020 i 2019 s'ha estimat en funció de
l'anàlisi de cada un dels saldos individualitzats pendents de cobrament a aquesta data.
Inversions Mantingudes fins al Venciment
Corresponen a valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada, que comporten cobraments de
quantia determinada o determinable, i per als quals la Fundació té la intenció efectiva i la capacitat de conservarlos fins al seu venciment.
Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més
els costos de transacció que els són directament atribuïbles.
En valoracions posteriors, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el
Compte de Resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidencia objectiva que
el valor d'un actiu, s'ha deteriorat. La pèrdua per deterioració correspon a la diferència entre el seu valor en llibres
i el valor de mercat de l'instrument.
Actius financers mantinguts per negociar
Són aquells adquirits amb l'objectiu de vendre’ls a curt termini o aquells que formen part d'una cartera. La seva
valoració posterior és a valor raonable, i es registren al compte de pèrdues i guanys el resultat de les variacions
en el seu valor raonable.
A efectes de valoració, les accions i els fons d’inversió s’inclouen a aquesta categoria.
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Baixa d'actius Financers
Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets contractuals sobre els
fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la
seva propietat.
Els actius financers es donen de baixa quan s’acaben o se cedeixen els drets contractuals sobre els fluxos
d’efectiu de l’actiu financer, havent-ne transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a llur
propietat.
Fiances i dipòsits constituïts
La diferencia entre el valor raonable i l'import desemborsat de les fiances lliurades per arrendaments operatius
o prestació de serveis a registrar com un pagament anticipat per l'arrendament o prestació del servei. En cas de
fiances lliurades a curt termini es valoren per l'import desemborsat.
Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren pel seu valor raonable.
En l’epígraf de l’efectiu i altres actius líquids equivalents es registren l’efectiu en caixa, dipòsits a la vista i altres
inversions a curt termini amb venciment no superior a tres mesos i que no tenen risc significatiu de canvis en la
seva valoració.
e.2) Passius financers
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria es classifiquen:
a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic, i
b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, no tenen
origen comercial.
Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor raonable,
que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de transacció que els són directament atribuïbles.
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No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com si escau, les
bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de
patrimoni, l' import del qual s'espera rebre en el curt termini, i els desemborsaments exigits per tercers
sobre participacions, l'import de les quals s'espera pagar en el curt termini, es valoressin pel seu valor
nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no resulta significatiu.
En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos
meritats es comptabilitzen en el Compte de Resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.
Baixa de Passius Financers
Un passiu financer es dona de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.
f)

Moneda estrangera

Una transacció en moneda estrangera és aquella l’import de la qual es denomina o exigeix la seva
liquidació en una moneda diferent de l’euro. Els elements patrimonials es diferencien, segons la seva
consideració, en:

a)

Partides monetàries: són l’efectiu, així com els actius i passius que s’hagin de rebre o pagar amb una
quantitat determinada o determinable d’unitats monetàries. S’hi inclouen, entre d’altres, els préstecs i
partides a cobrar, els dèbits i partides a pagar i les inversions en valors representatius de deute que
compleixin els requisits anteriors.

b)

Partides no monetàries: són els actius i passius que no es considerin partides monetàries, és a dir, que
s’hagin de rebre o pagar amb una quantitat no determinada ni determinable d’unitats monetàries. S’hi
inclouen, entre d’altres, els immobilitzats materials, les inversions immobiliàries, els immobilitzats
intangibles, les existències, les inversions en el patrimoni d’altres entitats que compleixin els requisits
anteriors i els acomptes de compres o vendes.

Valoració inicial
Tota transacció en moneda estrangera es converteix a l’euro, mitjançant l’aplicació a l’import en moneda
estrangera, del tipus de canvi de comptat, és a dir, del tipus de canvi utilitzat en les transaccions amb
lliurament immediat, entre ambdues monedes, en la data de la transacció, entesa com aquella en la qual es
compleixin els requisits per al seu reconeixement.
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Correccions valoratives
Partides monetàries: al tancament de l’exercici es valoren aplicant el tipus de canvi de tancament, entès
com el tipus de canvi mitjà de comptat existent en aquella data .
Les diferències de canvi, tant positives com negatives, que s’originin en aquest procés, així com les que es
produeixin en liquidar aquests elements patrimonials, s’han de reconèixer en el compte de resultats de
l’exercici en què sorgeixin.
Partides no monetàries valorades a valor raonable: es valoren aplicant el tipus de canvi de la data de
determinació del valor raonable. Quan es reconeguin directament en el patrimoni net les pèrdues o els
guanys derivats de canvis en la valoració d’una partida no monetària, tal com les inversions en instruments
de patrimoni classificats com actius financers disponibles per a la venda, qualsevol diferència de canvi,
inclosa en aquestes pèrdues o guanys, també es reconeix directament en el patrimoni net. Per contra, quan
les pèrdues o guanys derivades de canvis en la valoració d’una partida no monetària es reconeix en el
compte de resultats de l’exercici, tal com les inversions en instruments de patrimoni classificades com
actius financers mantinguts per a negociar, qualsevol diferència de canvi, inclosa en aquestes pèrdues o
guanys, també es reconeix en l’excedent de l’exercici.
g)

Impost sobre Beneficis

La Fundació esta exempta de tributació en concepte d'Impost sobre beneficis per considerar-se acollida al
règim fiscal especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de regim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i d' incentius fiscals al mecenatge, tal i com es determina en els articles 6 punt
4art i 7 punt 1 lletra d) de la indicada llei.
La Fundació està declarada d'utilitat pública des de el 24 d' octubre de 1984.
A 31 de desembre de 2020 no hi ha despesa meritada en concepte d'Impost sobre Societats i tampoc a
l’exercici anterior.
h) Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el
corrent monetari o financer derivat d'ells.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de
la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidencia en contrari, és el preu
acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres
partides similars que la Fundació pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels
crèdits.
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Els ingressos procedents de la venda de béns únicament es registren quan es compleix totes i cadascuna
de les següents condicions:
a) S'ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns,
amb independència de la seva transmissió jurídica.
b) No es manté la gestió corrent dels béns venuts en un grau associat normalment ambla seva
propietat, ni es reté el control efectiu dels mateixos.
c) L' import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
d) És probable que la Fundació rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció
e) Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció poden ser valorats amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb
fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de
l'exercici. En conseqüència, només es comptabilitzen els ingressos procedents de prestació de serveis
quan es compleixen tots i cadascuna de les següents condicions:
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
b) És probable que la Fundació rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l' exercici, pot ser valorat amb
fiabilitat.
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completarla, poden ser valorats amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal
pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable
i)

Elements Patrimonials de Naturalesa Mediambiental

Les despeses relacionades amb la minimització de l'impacte mediambiental així com la protecció i
millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el Compte de Resultats de
l'exercici que es produeixen.
Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf corresponent de l'immobilitzat
material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la corresponent amortització
acumulada, i, si escau, de l'import acumulat per les correccions valoratives per deteriorament
reconegudes.
Es registra una provisió de naturalesa mediambiental si com a conseqüència de l'existència d'obligacions
legals, contractuals o de qualsevol altre tipus, així com de compromisos adquirits per a la prevenció i
reparació de danys al medi ambient, és probable o cert, que la Fundació hagi d'efectuar un
desemborsament econòmic futur, que al tancament de l'exercici resulta indeterminat en el seu import i/o
moment previst de cancel·lació.
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j)

Despeses de personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries
reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i
les seves despeses associades.
La Fundació dota provisions per l’import de les pagues extraordinàries meritades fins al tancament de
l’exercici.
El mètode de càlcul de l’import de la provisió es basa en el salari mensual percebut pel treballador al
final de l’exercici.
k) Subvencions, Donacions i Llegats
Les subvencions de capital no reintegrables, així com les donacions i llegats, es valoren pel valor raonable
de l'import concedit o del bé rebut. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al patrimoni net i
es reconeixen en el Compte de Resultats en proporció a la depreciació experimentada durant el període
pels actius finançats per aquestes subvencions, tret que es tracti d'actius no deteriorables, en aquest cas
s'imputaran al resultat de l'exercici en que es produeixi l'alienació o baixa dels mateixos.
En aquest epígraf es troben registrades les subvencions i/o donacions rebudes per la compra d'elements
patrimonials (béns registrats pel seu valor venal a l' immobilitzat material i a inversions immobiliàries).
La imputació al resultat de l' exercici es fa en proporció a la depreciació experimentada dels diferents
béns activats.
Quan es tracta de subvencions destinades a la cancel·lació de deutes, aquestes s'imputen com ingressos
de l'exercici que es produeix la cancel·lació, excepte si es van rebre en relació a un finançament específic.
En aquest cas la imputació es realitza en funció de l'element finançat.
Les subvencions d'explotació, s'abonen als resultats de l'exercici en el moment del seu meritament.
Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat específica s'imputen com ingressos de
l'exercici en que es reconeixen.
l)

Transaccions entre parts vinculades

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades, amb independència del grau de vinculació,
es comptabilitzen d'acord amb les normes generals i es valoren a preus de mercat. No es reconeix cap
benefici ni pèrdua en les operacions internes.
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Els elements objecte de les transaccions que es realitzin es comptabilitzen en el moment inicial pel seu
valor raonable.
La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les normes particulars per als comptes que
correspongui.

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El immobilitzat intangible esta format en la seva totalitat per les inversions en aplicacions informàtiques.
El detall i moviment de l'immobilitzat intangible de l'exercici 2020 i 2019 és el següent:
Any 2019
Cost
Amortització Acumulada:
Valor Net
Any 2020
Cost
Amortització Acumulada:
Valor Net

Saldo Inicial

Altes

Saldo Final

674.239,95

1.850,97

676.090,92

-589.320,25

-41.245,17

-630.565,42

84.919,70

-39.394,20

45.525,50

Saldo Inicial

Altes

Saldo Final

676.090,92

6.361,27

682.452,19

-630.565,42

-25.002,35

-655.567,77

45.525,50

-18.641,08

26.884,42

La Fundació té registrats a data de tancament de l'exercici 2020 elements d'immobilitzat intangible
totalment amortitzats i en ús per un total de 391.089,39 euros igual que l’exercici anterior.
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall del valor final al 31 de desembre de 2020 d’aquest grup és el següent:

Terrenys

739.940,26

Amortització
Acumulada
0,00

Construccions

643.642,88

-318.539,97

325.102,91

Instal·lacions tècniques i maquinaria

652.745,93

-597.613,23

55.132,70

20.631,60

-11.786,10

8.845,50

Mobiliari

205.242,53

-140.961,95

64.280,58

Equips informàtics

178.567,62

-130.992,28

47.575,34

Any 2020

Altres instal·lacions i utillatge

Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total

Cost d'adquisició

Valor Comptable
739.940,26

2.500,00

-2,00

2.498,00

165.070,74

-155.140,96

9.929,78

2.608.341,56

-1.355.036,49

1.253.305,07

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg dels exercicis 2020 i 2019 han sigut els següents:
1/1/19

Altes

31/12/19

Terrenys

739.940,26

0,00

739.940,26

Construccions

643.642,88

0,00

Instal·lacions tècniques i maquinaria

631.274,53

0,00

14.828,56

Mobiliari
Equips informàtics

Altes

31/12/20

0,00

739.940,26

643.642,88

0,00

643.642,88

631.274,53

21.471,40

652.745,93

0,00

14.828,56

5.803,04

20.631,60

165.434,76

2.250,34

167.685,10

37.557,43

205.242,53

128.913,35

7.287,75

136.201,10

42.366,52

178.567,62

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

165.070,74

0,00

165.070,74

0,00

165.070,74

2.489.105,08

9.538,09

2.498.643,17

109.698,39

2.608.341,56

Construccions

-279.923,97

-19.308,00

-299.231,97

-19.308,00

-318.539,97

Instal·lacions tècniques i maquinaria

-584.310,91

-7.104,00

-591.414,91

-6.198,32

-597.613,23

-6.525,10

-2.584,00

-9.109,10

-2.677,00

-11.786,10

Mobiliari

-127.373,86

-5.850,09

-133.223,95

-7.738,00

-140.961,95

Equips informàtics

-117.617,77

-5.364,04

-122.981,81

-8.010,47

-130.992,28

0,00

0,00

0,00

-2,00

-2,00

-154.655,40

-252,00

-154.907,40

-233,56

-155.140,96

-1.270.407,01

-40.462,13

-1.310.869,14

-44.167,35

-1.355.036,49

1.218.698,07

-30.924,04

1.187.774,03

65.531,04

1.253.305,07

Altres instal·lacions i utillatge

Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total cost

Altres instal·lacions i utillatge

Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total Amortització Acumulada
Valor Comptable
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El desglossament dels elements d’aquest epígraf que, al 31 de desembre de 2020 i 2019, estaven totalment
amortitzats i en ús es mostra a continuació:
Any 2020
Instal·lacions tècniques i maquinaria

Any 2019

527.668,25

516.134,93

395,50

965,50

Mobiliari

116.095,77

116.095,77

Equips informàtics

116.069,65

113.737,18

Altre immobilitzat material

155.140,96

154.138,40

Total

915.370,13

901.071,78

Altres instal·lacions i utillatge

La totalitat de l' immobilitzat material de la Fundació es troba afecte a l' explotació i degudament assegurat i
no esta subjecte a cap tipus de gravamen, a excepció d' un local que esta en garantia d' un préstec hipotecari
amb La Caixa (veure nota 13) per import pendent a 31 de desembre de 2020 de 319.842,09 euros (342.231,79
euros a l’exercici anterior). És política de la Fundació contractar totes les pòlisses d'assegurances que es
consideren necessàries, per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements de
l'immobilitzat material.
NOTA 7: INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
El detall i moviment de les inversions immobiliàries d’aquest dos exercicis ha sigut el següent:
1/1/19

Altes

31/12/19

Altes

31/12/20

Terrenys

201.529,12

1.717.126,84

1.918.655,96

0,00

1.918.655,96

Construccions

154.681,30

698.904,66

853.585,96

16.886,93

870.472,89

Total

356.210,42

2.416.031,50

2.772.241,92

16.886,93

2.789.128,85

-5.494,60

-7.847,00

-13.341,60

-25.657,00

-38.998,60

350.715,82

2.408.184,50

2.758.900,32

-8.770,07

2.750.130,25

Amortització Acumulada
Valor Net

A l’exercici 2020 hi ha hagut ingressos per lloguers de 160.083,07 euros, essent l’import de 16.393,55
euros a l’exercici anterior.
A l’exercici 2019 la Fundació va escripturar un llegat rebut, que es va donar d’alta pel seu valor de
taxació que figura a l’escriptura pública del 6 de novembre de 2019 d’escriptura d’herència. (Veure
Nota 12). El detall dels béns rebuts es detalla a continuació:
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Resum llegats rebuts

Terreny

Pis Travessera de Dalt 9

Construcció

Total

277.978,35

87.686,41

365.664,76

Pis Calderón de la Barca 3

90.509,55

60.717,77

151.227,32

Local Calderón de la barca

32.778,25

21.870,38

54.648,63

196.136,36

61.869,90

258.006,26

Pis Passeig del Monte 10
Plaça d'aparcament 3, Barcelona

4.995,60

7.004,40

12.000,00

Plaça d’aparcament 19, Barcelona

4.984,80

7.015,20

12.000,00

Plaça d'aparcament 2, Barcelona

4.608,00

7.392,00

12.000,00

Sótano 24 del carrer Segismundo

8.799,20

8.200,80

17.000,00

Finca 70 Àtic Calella

71.133,19

46.891,01

118.024,20

Apartament 13 Calella

77.612,55

59.439,45

137.052,00

Apartament 27 Calella

63.315,51

46.569,09

109.884,60

Terreny Llavaneres

609.632,03

0

609.632,03

Casa en Mataró

214.206,56

194.194,88

408.401,44

60.436,89

90.053,37

150.490,26

1.717.126,84

698.904,66

2.416.031,50

Planta baixa C Segismundo
Total

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
La Fundació te formalitzat un contracte d' arrendament operatiu d’un local al carrer València de Barcelona
per tal d' ampliar les seves instal·lacions, que va entrar en funcionament l'exercici 2010 i amb venciment
31 de desembre de 2019, havent sigut renovat per 10 anys mes fins el 31 de desembre de 2029, tanmateix
aquest contracte es va rescindir al mes de maig de 2020 i es va llogar un local al carrer Llançà on es va
traslladar l’activitat de la Fundació. També té signats convenis de col·laboració amb diverses
administracions públiques per la cessió temporals d’habitatges dotacionals a canvi del pagament d’un
cànon mensual.
La despesa imputada als resultats de l'exercici 2020 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de
61.868,53 euros (89.739,54 a l'exercici anterior).
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NOTA 9. INVERSIONS FINANCERES
El detall i classificació de les inversions financeres dels exercicis 2020 i 2019 és el següent:
Any 2020
A llarg
termini
Fiances i dipòsits constituïts

A curt termini

0,00

123.472,98

6.000,00

0,00

0,00

0,00

2.217.823,53

0,00

44.921,07

2.217.823,53

123.472,98

Instruments de patrimoni
Total

A llarg
termini

A curt termini

38.921,07

Crèdits a tercers

Tipus de cartera, a efectes de
valoració

Any 2019

0,00 Préstecs i partides a cobrar
0,00

Préstecs i partides a cobrar
Actius financers mantinguts per
2.426.806,56
a negociar
2.426.806,56

Fiances i dipòsits constituïts
La composició de les fiances i dipòsits constituïts a llarg termini és la següent:
Any 2020
Fiança local c/València

Any 2019
0,00

10.000,00

Fiança local C/Llançà

6.400,00

0,00

Fiança Generalitat CAT SALUT

8.125,12

8.125,12

24.135,95

23.198,73

260,00

60,00

0,00

82.089,13

38.921,07

123.472,98

Fiança Generalitat CDIAP
Fiances varis
Dipòsit "llegítima" llegat (*)
Total

Els moviments durant aquests dos exercicis ha sigut el següent:
Saldo Inicial

altes

baixes

Saldo Final

Any 2019

146.671,71

0,00

-23.198,73

123.472,98

Any 2020

123.472,98

30.795,95

-115.347,86

38.921,07
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Instruments de patrimoni
Els instruments de patrimoni a curt termini corresponen al valor raonable (valor de mercat) a data de tancament
de les accions amb cotització en un mercat continu i fons d’inversió que la Fundació té adquirits al tancament
dels exercicis 2020 i 2019. Tal com s’explica a la Nota 4, les variacions de valor d’aquestes inversions financeres
entre el valor d’adquisició i el valor raonable al tancament s’han imputat al compte de resultats de l’exercici. La
composició, per tipus de producte, és la següent:
Any 2020
Accions de Patrimoni

Any 2019

3.071,42

1.767,57

Fons d'Inversió

2.214.752,11

2.425.038,99

Total

2.217.823,53

2.426.806,56

El detall dels Fons d’Inversió al tancament dels exercici 2019 i 2020 i els resultats imputats a cadascun dels
anys agrupats per entitats gestores, és el que es mostra a continuació:
Any 2019

Valor a
31/12/2019

Ingrés/pèrdua
realitzat venda

Deteriorament/
Revalorització

Diferències
de Canvi

Andbank España

927.501,88

21.242,56

111.459,76

-2.016,17

Banc Sabadell

606.802,43

0,00

68.510,28

0,00

CaixaBank

890.734,68

0,00

76.552,25

0,00

TOTALS

2.425.038,99

21.242,56

256.522,29

-2.016,17

Any 2020

Valor a
31/12/2020

Ingrés/pèrdua
realitzat venda

Deteriorament/
Revalorització

Diferències
de Canvi

Andbank España

708.464,27

14.728,02

64.338,11

-7.639,12

Banc Sabadell

624.350,83

0,00

17.546,67

0,00

CaixaBank

881.937,01

0,00

-8.797,67

0,00

2.214.752,11

14.728,02

73.087,11

-7.639,12

TOTALS

Crèdits amb tercers
A data 10 de juliol de 2020 la Fundació va subscriure un contracte privat, en el que es formalitza un préstec amb
la Fundació iSocial, per contribuir a impulsar els projectes d’innovació en l’acció social de la Fundació iSocial.
L’import és de 6.000 euros i està exempt de pagar interessos, el capital s’ha de retornar en un termini màxim de
cinc anys.
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NOTA 10. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
El detall al tancament dels exercicis 2020 i 2019 és el següent:
Any 2020
Comptes corrents

Any 2019

582.443,57

234.618,33

Caixa

5.244,88

7.711,31

Total

587.688,45

242.329,64

No existeix cap restricció per a la lliure disposició dels saldos a bancs. L’efectiu als comptes bancaris no meriten
interessos.

NOTA 11. FONS PROPIS
Fons dotacional
El Fons dotacional de la Fundació a 31 de desembre de 2020 i 2019 és de 941.208,52 euros. El Fons dotacional
inclou les aportacions del patrimoni fundacional fetes pels membres del patronat de la següent manera:
Membre del Patronat

Import

Sr. Ramon Trias i Fargas (a.c.s.)

961,60

Sra. Montserrat Trueta i Llacuna (a.c.s.)

841,42

Sr. Gabri el Masfurroll i Lacambra

841,42

Sr. Francisco Domínguez del Brio

841,42

Sr. Joan Manuel Cabrera i Alfonso

841,42

Sr. Xavier Codina i Puig

841,42

Sr. Robert Vergés i Cadenet (a.c.s.)

841,42

Total

6.010,12

Tanmateix recull els romanents d'exercicis anteriors per un import de 935.198,40 euros que es varen traspassar
al Fons dotacional.
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Excedents d'Exercicis Anteriors
El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent:
Any 2020
Romanent
Reserves transició nou PGC

1.975.813,38

1.958.456,48

351.285,34

351.285,34

0,00

-352.214,14

2.327.098,72

1.957.527,68

Excedent negatiu exercicis anteriors
Total

Any 2019

El Romanent correspon als excedents positius no aplicats específicament a cap altre compte, després de
l’aprovació dels comptes anuals i de la distribució d’excedents per acord de l’òrgan de govern.
A 31 de desembre de 2020 no existeixen aportacions pendents de desemborsament ni aportacions dineràries
pendents d’acceptació per part del Patronat (tampoc existien en l’exercici anterior).
NOTA 12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Fundació va complint, sistemàticament, les condicions associades i exigides per les subvencions, donacions
i llegats rebuts rebudes.
Subvencions, Donacions i llegats del Patrimoni Net
Les subvencions, donacions i llegats rebuts atorgats per tercers i considerats imputables directament al Patrimoni
Net es mostra a continuació:
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Any
atorgament

Nom de l'atorgant

Any 2020
Import inicial
Import pendent
atorgat
traspàs a resultat

Any 2019
Import inicial
Import pendent
atorgat
traspàs a resultat

Subvencions
Dº Gral. Patrimonio local

2004

601.000,00

312.520,00

601.000,00

330.550,00

Fundació Francisca Roviralta

2016

Fundació Ordesa

2016

11.000,00

400,00

11.000,00

1.400,00

5.000,00

1.915,94

5.000,00

2.860,08

Verbaudet España, SLU

2016

2.115,22

1.269,13

2.115,22

1.480,65

La Caixa

2010

4.000,00

0,00

4.000,00

200,00

Empreses

2017

6.551,52

1.501,88

6.551,52

3.139,76

Empreses

2018

4.050,00

2.146,88

4.050,00

3.159,38

Fundació Francisca Roviralta

2018

2.500,00

1.396,80

2.500,00

1.896,80

LUA CMBD

2018

31.236,29

14.626,15

31.236,29

22.435,22

Projecte Incubadora

2019

9.976,64

9.760,34

9.976,64

9.976,64

Fundación Once

2020

5.280,00

5.177,77

0,00

0,00

Fundación Botet

2020

10.000,00

9.817,59

0,00

0,00

Down España

2020

1.228,64

1.151,62

0,00

0,00

693.938,31

361.684,10

677.429,67

377.098,53

Total subvencions
Donacions i llegats
Llegat Dr. Martínez Cano
Llegat Josefina Argelaga
Casademont
Llegat Dr. Martínez Cano

2017

882.490,79

373.498,39

882.490,79

464.632,88

2017

328.356,50

288.926,81

328.356,50

293.586,00

2018

1.827,40

0,00

1.827,24

0,00

Llegat Milagros Castellano Matesanz

2019

2.416.031,50

2.358.904,74

2.275.736,25

2.272.533,25

3.628.706,19

3.021.329,94

3.488.410,78

3.030.752,13

4.322.644,50

3.383.014,04

4.165.840,45

3.407.850,66

Total donacions i llegats
Total Subvencions, donacions i
llegats

El traspàs al resultats es registra segons l’acord del Patronat i en funció de les necessitats de la Fundació. Les
baixes responen a deutes rebuts a les herències. L’any 2020 la Fundació va rebre un llegat de 2.416.031,50 euros
en la que estaven vinculats alguns deutes. Veure nota 13.
El moviment d'aquest epígraf durant els exercicis 2019 i 2020 ha estat el següent:
Any 2019

Saldo inicial

Altes

Traspàs a
Romanent (*)

Traspàs a
Resultats

Saldo final

Subvencions

398.879,51

9.976,64

0,00

-31.757,62

377.098,53

Donacions i llegats

808.432,70

2.416.031,50

-140.295,25

-53.416,82

3.030.752,13

1.207.312,21

2.426.008,14

-140.295,25

-85.174,44

3.407.850,66

Total
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Any 2020
Subvencions

Saldo inicial

Altes

Traspàs a
Resultats

Baixes

Saldo final

377.098,53

16.508,64

0,00

-31.923,07

361.684,10

Donacions i llegats

3.030.752,13

8.006,19

75.214,00

-92.642,38

3.021.329,94

Total

3.407.850,66

24.514,83

75.214,00

-124.565,45

3.383.014,04

En data 2020 per part de les entitats financeres s’han condonat uns interessos afectes a préstecs implícits al
llegat rebut al 2009, per tant estaven com més llegat en signe negatiu i s’han donat de baixa en aquest exercici.
Subvencions i Donacions d'Explotació


Subvencions

Les subvencions d’explotació atorgades a la Fundació durant els exercicis 2020 i 2019 es detallen a continuació:
Administració Pública
Generalitat Catalunya
Generalitat Catalunya
Generalitat Catalunya

Organisme/Departament
Treball, Afers socials i
Families
Treball, Afers socials i
Families
Ensenyament

Activitat finançada
CDIAP
SVI, Connecta, Voluntariat, SAF

Any 2019

1.206.698,62

1.183.135,05

709.412,97

700.835,43

0,00

0,00

CMBD

212.346,68

200.310,42

Col·labora

234.700,02

167.719,97

Generalitat Catalunya

Sanitat
Treball, Afers socials i
Families
Beques

Convenis sociolaborals

41.682,60

2.960,64

Generalitat Catalunya

Acc.Soc.Habitatge

Pisos SVI

12.600,00

19.333,99

Generalitat Catalunya

Presidència

Èxit 21

5.000,01

10.000,00

Generalitat Catalunya

Cultura
Treball, Afers socials i
Families

Convenis sociolaborals

3.223,93

0,00

Excl. Social-Covid

3.333,33

0,00

2.428.998,16

2.284.295,50

Generalitat Catalunya
Generalitat Catalunya

Generalitat Catalunya

SSEE

Any 2020

Total Generalitat de Catalunya
Ajuntament de
Barcelona
Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Col·labora, SAF, Connecta, SVI

93.999,97

86.699,67

Diputació de Barcelona

24.999,97

66.535,62

Altres Organismes

Altres Organismes

CMBD, Connecta
Turisme, SAF, Connecta,
Col·labora

5.086,50

3.289,38

2.553.084,60

2.440.820,17

Total subvencions oficials
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La fundació ha aprovisionat com ha despesa de reintegrament al 2020 un import de 57.636,41 euros de
subvencions rebudes, i que en part, no ha pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat.
Els reintegraments de subvencions a l’exercici 2019 van estar de 11.126,50 euros.
Els imports pendents de cobrament al tancament dels exercicis 2020 i 2019 per subvencions atorgades són els
següents (Veure Nota 14):
Entitats Atorgants

Departaments Generalitat de
Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Altres

lmport Atorgat

Finalitat Subvenció

Any 2020

Finançament activitats
Inserció laboral en empreses ordinàries de persones
amb D.I.
Servei de Suport a la vida Independent
INCORPORA
Finançament activitats

Total



508.065,99

780.053,46

168.086,50

1.500,00

26.086,50

66.535,70

140.743,72

186.456,11

842.982,71

1.034.545,27

Donacions: Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

El detall dels ingressos per donatius i convenis als exercicis 2020 i 2019 han estat:
Any 2020
Empreses i Mides alternatives

Any 2019

Any 2017

175.999,98

241.814,14

190.063,43

Entitats financeres

67.324,51

16.000,00

38.000,00

Fundacions

72.999,96

25.000,00

33.967,82

449.284,95

53.268,06

13.583,73

Particulars i d'altres
Col·laboracions empresarials
Recerca
En espècie Empreses
Altres donatius de recaptació de socis
col·laboradors
Total Donoacions

6.047,63

164.358,27

246.324,26

20.237,00

18.628,00

11.751,00

3.121,02

3.465,01

4.132,76

6.559,98

60.884,63

66.966,51

801.575,03

583.418,11

604.789,51
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NOTA 13. DEUTES A LLARG I CURT TERMINI
El detall dels deutes a llarg i curt termini és el següent:
Any 2019

Llarg termini

Préstec hipotecari

Any 2020

22.389,71

342.231,79

58.573,23

6.508,03

65.081,26

378.415,31

28.897,74

407.313,05

Llarg termini

Préstec hipotecari

Curt termini

Total

297.317,67

22.524,42

319.842,09

35.244,84

5.791,22

41.036,06

332.562,51

28.315,64

360.878,15

Altres préstecs
Total

Total

319.842,08

Altres préstecs
Total

Curt termini

Préstec hipotecari
Correspon al deute pendent de pagament a CaixaBank per la formalització d'un préstec hipotecari amb venciment
2034, que té com a garantia el local social del carrer Compte Borrell adquirit a l' exercici 2004 (Veure la Nota
5). Les condicions d’aquest préstec són les següents:
Capital
concedit
Préstec hipotecari

602.000,00

Venciment

Amortització

01-08-34

Mensual

Capital pendent
31/12/2019
342.231,79

Capital pendent
31/12/2020
319.842,09

Els moviments durant els exercicis 2019 i 2020 han estat els següents:
Any 2019

Saldo inicial

baixes

traspassos

Saldo final

A llarg termini

342.231,79

0,00

(22.389,71)

319.842,08

A curt termini

22.255,81

-22.255,81

22.389,71

22.389,71

364.487,60

(22.255,81)

0,00

342.231,79

Total
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Any 2020

Saldo inicial

baixes

traspassos

Saldo final

A llarg termini

319.842,08

0,00

(22.524,41)

297.317,67

A curt termini

22.389,71

-22.389,70

22.524,41

22.524,42

342.231,79

(22.389,70)

0,00

319.842,09

Total

El detall dels venciments del préstec a llarg termini és el següent:
Any
Import

2022

2023

2024

2025

Resta

Total

22.900,00

23.100,00

23.300,00

23.071,40

204.946,27

297.317,67

Els imports dels interessos per anys poden variar en funció del tipus d' interès aplicable a l'exercici en concret d'
acord amb les condicions del préstec hipotecari. Al tancament dels exercicis 2020 i 2019 no hi ha interessos
meritats pendents de pagament d’import significatiu.

NOTA 14. SITUACIÓ FISCAL
El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2020 i 2019 és el
següent:
Concepte

Any 2020
A Cobrar

Impost sobre el Valor Afegit
H.P. Deutora per subvencions (*)

476,79

Any 2019
A pagar

A Cobrar

A pagar

0,00

-5,70

0,00

842.982,71

0,00

1.034.550,97

0,00

Retencions IRPF

0,00

86.301,25

0,00

95.931,30

H.P. Creditora per altres conceptes
Organismes de la Seguretat Social
Creditors

0,00

671,20

0,00

0,00

0,00

53.552,18

0,00

60.388,97

843.459,50

140.524,63

1.034.545,27

156.320,27

TOTALS

(*) Veure nota 12
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Situació Fiscal
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 ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
En conseqüència, amb motiu d'eventuals inspeccions, podrien sorgir passius addicionals als registrats per la
Fundació. No obstant, els membres de l'Òrgan de Direcció de la mateixa consideren que aquests passius, en cas
de produir-se, no serien significatius sobre els comptes anuals preses en el seu conjunt.
Impost sobre Beneficis
La Fundació esta exempta de tributació en concepte d'Impost de Societat per considerar-se acollida al règim
fiscal especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de regim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, tal i com es determina en els articles 6 punt 4art i 7 punt 1 lletra
d) de l' esmentada llei.

NOTA 15. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI
El saldo al 31 de desembre de 2020 i 2019 correspon a l’ajust per la periodificació dels ingressos de promocions,
patrocinadors i col•laboracions atorgats a l’exercici i que part de la seva execució es produeix durant l’exercici
següent. Per tal de correlacionar les despeses relacionades amb els ingressos obtinguts es registra aquesta
periodificació.

NOTA 16. INGRESSOS I DESPESES
a)

Vendes i prestació de serveis

Aquests ingressos corresponen a la venda de llibres i prestació de serveis a les famílies.
b)

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

Aquests ingressos corresponen a les quotes dels socis de la Fundació cobrades periòdicament.
c)

Despeses de Personal

El detall d'aquest epígraf del Compte de Resultats adjunt és el següent:
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Any 2020
Sous i salaris

2.022.191,60

2.056.869,96

Indemnitzacions

146.330,58

1.813,35

Seguretat Social a càrrec de l'empresa

569.860,24

583.121,91

29.226,60

7.665,23

2.767.609,02

2.649.470,45

Altres despeses socials
TOTAL

d)

Any 2019

Resultats financers

La pràctica totalitat del resultat financer de l’exercici 2020, que ha estat positiu per 81.152,37 euros, és originat
per les operacions amb fons d’inversió i la seva variació de valor al tancament de l’exercici. El detall s’explica
a la Nota 9 d’aquesta memòria.
El resultat financer de l’exercici 2019 va ser positiu per 281.190,70 euros, originat també per les operacions amb
fons d’inversió i la seva variació de valor al tancament de l’exercici.

NOTA 16. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
La Fundació no té actius d'importància ni ha incorregut en despeses rellevants destinats a la minimització de
l'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així mateix, no hi ha provisions per a riscos
i despeses ni contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.

NOTA 17. APLICACIONS D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS
FUNDACIONALS
Aplicació d’elements patrimonials
No hi ha béns i drets concrets que formen part de la dotació fundacional o del fons social vinculats directament
al compliment de les finalitats pròpies, sinó que figura repartida en els diferents epígrafs de l' actiu.
Tots els bens i drets de la Fundació estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies.
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Destinació d’ingressos a finalitats fundacionals
Durant els exercicis 2020 i 2019 la Fundació ha destinat íntegrament els seus ingressos a les finalitats
fundacionals.
Segons l’article 333.2 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, la Fundació ha d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals
que obté al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes
finalitats o a l´increment dels fons propis de la Fundació.
Detall justificatiu del càlcul: Total aplicat a despeses de l’exercici relacionades amb l’activitat sobre els Ingressos
totals de l’exercici relacionades amb l’activitat:

Despeses fundacionals (totals)

3.466.297,16

Rendes Netes (ingressos totals)

3.858.837,08

⁼

89,83%

Aquest percentatge és superior al 70 % legalment establert.
No existeixen recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar.

NOTA 18. PREVISIÓ ESTATUTÀRIA DEL DESTÍ DEL PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ
Segons el que preveu l'article 23 dels estatuts de la Fundació, l'extinció de la Fundació determinaria la cessió
global de tots els actius i passius, la qual hauran de dura terme el Patronat i les persones liquidadores que es
nomenin o, si s'escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb
l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a alguna de les entitats beneficiaries del mecenatge a efectes
del previst en els articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, o a entitats públiques
de naturalesa no fundacional que persegueixin fins d'interès general o a les entitats que estableix l'article 46 de
la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a
l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.
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NOTA 19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
A la data de formulació dels presents comptes anuals no han succeït fets posteriors que afectin significativament
la imatge fidel dels comptes anuals de l’exercici acabat al 31 de desembre de 2020.
NOTA 20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Saldos i Transaccions amb membres del Patronat i Alta Direcció
L'import dels sous meritats a l'exercici 2020 i 2019 pels membres de l'òrgan de govern, pel seu treball a la
Fundació és de 76.438,32 euros i 77.486,22 euros, respectivament.
La Fundació no ha assumit obligacions en matèria de pensions o de pagament de primes d'assegurances de vida
respecte dels membres antics i actuals de l'òrgan de govern.
D'altra banda, no ha concedit bestretes ni crèdits als membres del Patronat. El càrrec de Patró no esta retribuït.
Despeses de funcionament
No hi ha despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest
efecte el cost de les funcions de direcció o gerència informats al punt anterior. Per tant, no són superiors al 15%
dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici, tal com estableix la Llei de Fundacions.

NOTA 21. ALTRA INFORMACIÓ
Plantilla mitja
El nombre mig de treballadors i treballadores durant els exercicis 2020 i 2019, distribuït per gèneres categories,
és el següent:
Any 2020

Per sexes

Any 2019

Homes

Dones

Homes

Dones

12,72

53,39

12,37

52,77

Any 2020

Per tipus de contracte

Any 2019

Fixe

Temporal

Fixe

Temporal

55,34

10,77

54,53

10,61
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Durant l’exercici 2020 hi ha hagut 2,55 empleats discapacitats de mitja.
Retribució auditors
A continuació es detalla els honoraris relatius als serveis prestats durant els exercicis 2020 i 2019 pels auditors
dels comptes anuals de la Fundació:
Any 2020

Any 2019

Auditoria de comptes

6.600,00

6.500,00

Altres serveis

3.650,00

4.440,00

10.250,00

10.940,00

TOTAL

Altres compromisos
No existeix cap acord de la Fundació que no figuri als comptes anuals i sobre els quals no s'hagi incorporat
informació en altres notes de la memòria.

Informació sobre la naturalesa i nivell de risc dels instruments financers
Els riscos financers són els que poden afectar principalment a l’obtenció del finançament en un moment donat i
a un cost raonable.
Els principals riscos financers són:
•

Risc de tipus de interès: la Fundació està subjecta al risc per variació del tipus d’interès donat que té
un préstec bancari rebut (Veure Nota 13). Si més no, atès que el cost del deute és poc significatiu, aquest
risc és mínim. La Societat no ha contractat cap instrument financer de cobertura o complex.

•

Risc de liquiditat: la Fundació té recursos financers líquids al tancament de l’exercici acabat al 31 de
desembre de 2020 per import de 2.805 milers d’euros (a l’exercici anterior de 2.668 milers d’euros).
Atès la seva operativa no existeixen riscos per mancança de finançament.

•

Risc de mercat: Pel tipus d’activitat que desenvolupa la Fundació, i que la majoria d’ingressos provenen
de les Administracions Públiques, el risc de morositat és poc significatiu.
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NOTA 22. INFORMACIÓ SEGMENTADA
L' entitat ha realitzat les seves activitats principals a la seva seu del carrer Compte Borrell i al local llogat al
carrer Valencia 79-81 de Barcelona, en data 2020 l’activitat del local llogat al carrer València s’ha traslladat al
carrer Llançà 54.

RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS I INFORME ANUAL SOBRE EL GRAU DE
COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DE LES INVERSIONS FINANCERES
TEMPORALS PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
En compliment de la normativa vigent, la FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN rendeix els
Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 que es composa dels fulls
adjunts número 1 a 36.

Barcelona, a 4 de maig de 2021
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INFORME ANUAL 2020 DEL PATRONAT SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DEL CODI
DE CONDUCTA DE LES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS PER A LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE
I
L'acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s'aprova
el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals, exigeix que
els òrgans de govern de les entitats sense ànim de lucre (en endavant "Codi de Conducta"), entre elles les
Fundacions, presentin un informe anual sobre el grau de compliment del citat Codi de Conducta.
La Fundació Privada Catalana Síndrome de Down (La "FCSD") en la seva condició d'entitat sense ànim de
lucre, li és aplicable el previst en l'acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, pel que en data 19 de juny de 2018 el Patronat va aprovar el Codi de Conducta de la FCSD
per a la realització d'Inversions temporals en l'àmbit del mercat de valors.

II
El Codi de Conducta exigeix que les entitats sense ànim de lucre estableixin sistemes de selecció i de gestió de
les inversions financeres temporals que realitzin, proporcionats al volum i naturalesa d'aquestes. Són inversions
financeres temporals a l'efecte del Codi de Conducta aquelles que tinguin tal condició conforme al Pla General
de Comptabilitat, sempre que es tracti d'inversions en actius amb venciment no superior a un any, així com
aquells actius a major termini que s'adquireixin o mantinguin amb la finalitat de beneficiar-se a curt termini de
les variacions en els seus preus.
Els qui decideixin les inversions hauran de comptar amb els suficients coneixements tècnics, podent ser utilitzats
els serveis d'assessorament professional de tercers que ofereixin suficients garanties de competència
professional i independència.
Per a la selecció de les inversions financeres temporals es valorarà en tots els casos la seguretat, liquiditat,
vessant ètica, sostenibilitat i rendibilitat, vigilant que es produeixi el necessari equilibri entre tots els principis
atenent a les condicions del mercat al moment de la contractació.
Les entitats diversificaran els riscos corresponents a les seves inversions. Les inversions financeres temporals
s'efectuaran tant en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials com en forma de
dipòsit, préstec, cessió temporal d'actius financers i altres anàlogues que portin aparellada l'obligació de la seva
restitució.
S'haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers.
Els òrgans de govern hauran de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment de les
recomanacions contingudes en el codi de conducta.
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III
La Fundació compleix en la seva integritat les instruccions del Codi de conducta, tant amb el que respecte a les
inversions financeres temporals en l'àmbit del mercat de valors.
Els òrgans de govern, administració i direcció de la Fundació han encomanat a Andbank mitjançant la signatura
d'un contracte de gestió discrecional de carteres, la inversió dels recursos propis disponibles de l'entitat i han
establert, conjuntament amb aquesta societat, un sistema de selecció i gestió d'inversions que garanteix el
compliment de la política d'inversions marcada pel Patronat i l'adequada gestió dels riscos assumits en les
inversions financeres, excloent durant l’any 2020 les inversions en moneda estrangera per eliminar-ne el risc de
fluctuació del tipus de canvi.
Andbank compta amb una dilatada trajectòria que ofereix suficients garanties de competència professional i
independència. En tot moment, les actuacions dels gestors es regeixen per criteris professionals i atenen al
compliment de la normativa vigent.
Caixabank i Banc Sabadell són entitats a través de les quals la Fundació inverteix en Fons d’Inversió, amb
l’assessorament de les respectives banques privades, sempre seguint els criteris de selecció i gestió marcats pel
Patronat.

Per a la selecció de les inversions financeres, la Fundació ha marcat una política que assegura que les inversions
es realitzen en instruments caracteritzats per la seva seguretat, liquiditat, vessant ètica, sostenibilitat i
rendibilitat, i s'enquadren dins dels límits de risc i diversificació marcats pel Patronat i la mateixa normativa que
li és aplicable.
La Fundació no realitza, com a norma general, operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels
recursos financers.

Barcelona, 4 de maig de 2021
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