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Periodicitat

Plurianual

Plurianual

Plurianual i en
preparació

L'Entitat en aquest exercici no manté convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats.

Forma de gestió Funcions i/o objectius

1. Activitat de l'entitat

Projecte SPiDeR Directa

Iniciativa educativa, científica,
social, i humanística adreçada
als alumnes de Secundària

Web i Xarxes,
Comunicació, espais de
comunicació. Directa

Iniciativa divulgativa general i
colaborativa de concienciació de
noves formes d'inclusió.

L'entitat té el seu domicili a Barcelona, Carrer Pelai, 12, 7è, E codi postal 08001.

La Fundació té per objecte:
1.La defensa d’un model d'ensenyament de qualitat basat en la transmissló de coneixements.
2. La defensa de la dignitat i professionalitat deis docents d’ensenyament secundari en la seva considerado
d'especialistes en una materia.
3.Promoure la relació entre els centres d’ensenyament secundari i la societat.
4.Promoure el diáleg, la reflexió i el debat sobre l’educació i l'ensenyament.
5. Promoure la formació permanent, l’intercanvi d’experléncies i la relació professional entre els docents, i entre
aquests i les institucions educatives.
6. Promoure publlcacions, treballs, actes I activitats relacionades amb temes educatius, tant peí que fa a l'ámbit
del professorat com al de l’alumnat.
7. La participació en projectes educatius catalans, espanyols, europeus i intemacionals, a iniciativa propia i/o en
col-laboració amb d’altres entitats.
8.La realització d’activitats per tal d'assolir les finalltats de la Fundació.

DENOMINACIÓ SOCIAL:
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Lleida, 30/06/2022 Espai reservat per la signatura del membres
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Durant l'exercici actual l'entitat ha desenvolupat i gestionat les següents activitats:

Activitat

Atès que les activitats de l'entitat no son individualitzades o personalitzades i van adreçades a amplis colectius
socials heterogenis en quant al sexe o genere, no es disposa d'informació detallada i fiable respecte de les
persones usuàries o beneficiaries de les activitats de la entitat.

L'Entitat no realitza ajuts a col·lectius o individus per realitzar activitats. Els ajuts que en el futur pugui rebre
l'Entitat seran per a portar a cap les seves pròpies tasques.

Malgrat respectar el principi d'igualtat en tots els ambits de la vida social de l'entitat, aquesta no ha dut a terme
activitats específiques per promoure les condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones.

Cursos de Formació Directa Formació específica
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 - Els Principis comptables no obligatoris:

No ha estat necessari aplicar altres principis comptables no obligatoris.

 - Comparació de la informació:

 - Agrupació de partides.

Durant l'exercici s'ha corregit o registrat un error comptable conseqüencia d'advertir la no consideració de drets
de crèdit ja deteriorables al tancament de l'exercici anterior. L'efecte de la correcció d'error practicada figura
descrita en la nota 2.8 b) de les taules de la memoria. No s'han produït altres ajustaments significatius per
correcció d'errors a l'exercici.

No figuren elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç.

 - Correcció d'errors.

 - Imatge fidel:
Els comptes anuals del exercici reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l'entitat, així com, en el cas de confeccionar l'estat de fluxos d'efectiu, la veracitat dels fluxos incorporats. Els
comptes han estat obtinguts dels registres comptables de la entitat, i es presenten d'acord allò que disposa el
Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, en endavant (PGCFA) i la resta de normativa
comptable aplicable de conformitat amb les disposicions legals vigents.

No hi ha raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel de l'empresa, no s'hagi aplicat les
disposicions legals en matèria comptable.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

Al tancament de l'exercici els membres del patronat han de formular judicis i determinar estimacions
conseqüència de situacions d'incertesa, a fi i efecte de valorar determinades partides d'actius i passius en al
moment de la formulació d'aquest comptes anuals, que poden representar modificacions significatives en
actius i passius en exercicis següents com son: Els criteris para determinar la vida útil de les amortitzacions, la
estimació del deteriorament de deutors, etc. Per aquest fets,que impliquen judicis de valor, els membres del
òrgan d’administració, no han alterat les hipòtesis adoptades en exercicis anteriors basades en l’aplicació del
criteri d’empresa en funcionament per l’esmentada formulació.

 - Canvis en criteris comptables.

No s'han produït ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats a l'exercici.

No hi ha raons excepcionals que justifiquin la modificació de l'estructura del balanç, del compte de resultats, de
l'estat de canvis en el patrimoni net i, en cas de formularse, de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici anterior.

 - Elements recollits en diverses partides.

En l'exercici no consten partides agrupades.
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Import
ejercici
actual

Import ejercici
anterior

7.550,47

7.550,47

Import
ejercici
actual

Import ejercici
anterior

7.550,47

7.550,47

4. Normes de registre i valoració
Les normes de registre i valoració aplicades són les que es desenvolupen segons els principis comptables i
altres disposicions contingudes relatives al Marc Conceptual de la Comptabilitat establertes en el Decret
259/2008 d'aprobació del Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de
la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa comptable aplicable de conformitat amb les disposicions
legals vigents.

Els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides són:

Immobilitzat intangible: és el susceptible de ésser separat de l'entitat i sorgeixen de drets legals o contractuals
el qual es valora inicialment pel seu cost d'adquisició i es mostra al balanç de situació net de la seva
corresponent amortització acumulada i de les correccions valoratives per deteriorament que es poguessin
detectar.
Si fos el cas, respecte dels béns amb durada definida, l'amortització es calcula d'acord amb el mètode lineal
calculat segons la vida útil estimada de cada element.

Total aplicació = Total base de repartiment

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors o amb futurs a
generar

La proposta que l'òrgan de govern ha acordat sobre d'aplicació de l'excedent de l'exercici és presenta d'acord
amb l'esquema següent:

Bases de repartiment

3. Aplicació de resultats
No procedeix a l'aplicació de l'excedent, al resultar negatiu el saldo del compte de resultats.

Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total aplicació

Aplicació a

Les vides útils estimades per a cada un dels elements de l'immobilitzat material figuren en la nota 5 d'aquesta
memòria.

Immobilitzat material, es troba valorat pel seu valor d'adquisició i es mostra al balanç de situació, net de la seva
corresponent amortització acumulada i del deteriorament que s'hagi pogut produir.

No existeixen elements d'immobilitzat material que hagin necessitat un període de temps superior a un any per
a estar en condicions d'ús i requerissin l'activació dels interessos financers relacionats amb la financiació
exterior especifíca.

Els costos de renovació, ampliació o millora que augmenti la vida útil d'un element de l'immobilitzat material i la
seva productivitat o capacitat econòmica, es reconeix com a major valor de l'immobilitzat material, donant de
baixa el corresponent valor de l'element substituït si és el cas.

Excepció feta de les aplicacions informàtiques,  la resta del Immobilitzat intangible es correspon  al cost de
registre de marques i rotuls firals, no sotmesos a amortització al considerarse de vida util indefinida, en el cas
de descartar l'us de qualsevol d'ells es traspassa l'import activat al compte de resultats..

No existeixen costos de desmantellament o retir, així com de rehabilitació del lloc on es troba l'actiu, ja que
l'entitat no té aquest tipus d'obligacions.

L'amortització es calcula aplicant el mètode lineal sobre el valor de cost, deduït el seu valor residual.

L'Entitat no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.
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Quan l'actiu financer es dona de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de
transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en
llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net,
determina el guany o la pèrdua sorgida al donar de baixa l'actiu, i forma part del resultat de l'exercici en què
aquesta es produeix.

Actius financers i passius financers:

Els actius financers  es classifiquen com:

 - Efectiu i altres actius líquids equivalents:

La tresoreria dipositada a la caixa de l'entitat, els dipòsits bancaris a la vista i els actius financers que siguin
convertibles en efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no fos superior a tres
mesos, sempre que no hi hagi risc significatius de canvis de valor i formin part de la política de gestió normal
de la tresoreria de l'entitat. Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració
que inclou aquesta memoria, es consideren "Actius financers a cost amortitzat".

 - Crèdits per operacions de les activitats i tercers:

Usuaris, deutors diversos i prèstecs o crèdits financers concedits amb venciment inferior a un any, es valoren
pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
Aquells amb venciment superior a un any es valoren pel seu cost d'amortitzat, tenint en compte l'interès
implícit, en el supòsit de ser sense interès contractual. Per al càlcul dels interessos meritats s'aplica el mètode
del tipus d'interès efectiu.

Les posibles pèrdues per deteriorament es determinen de forma individualitzada i amb base a la millor
estimació considerant la informació disponible i es mostra reduint el valor dels actius. No es consideren
deteriorables els actius renegociats, que d'altra manera estarien vençuts o calificats com deteriorables. No hi
ha un criteri objectiu o sistemàtic per a la determinació del deteriorament dels usuaris i deutors diversos,
qualificació que s'estableix cas per cas, directament per direcció.

Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració que inclou aquesta memoria,
es consideren "Actius financers a cost amortitzat"

L'entitat dóna de baixa un actiu financer o part del mateix, quan expirin o s'hagin cedit els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de manera substancial els
riscos i beneficis inherents a la seva propietat, en les circumstancies descrites en la NV. 9a del apartat B del
PGCFA.
S'entén que s'han cedit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu financer
en les vendes en ferm d'actius, les cessions de crèdits comercials en operacions de factoring. en les quals
l'entitat no retingui cap risc de crèdit ni d'interès.
L'entitat cedent continua reconeixent els actius i passius associats per l'import al qual l'entitat esta exposada
per les variacions de valor de l'actiu, sobre el que manté el control.

Els passius financers es classifiquen com:

Dèbits per operacions derivades o no de les activitats: proveïdors, beneficiaris i creditors diversos:

Són aquells passius financers que s'originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat
o que, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l'entitat.
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Impostos sobre beneficis: Els impostos sobre el benefici a què es refereix aquesta norma són aquells impostos
directes que es liquiden a partir del resultat econòmic d'una entitat, calculat d'acord amb les normes fiscals
aplicables, de conformitat amb la NVR 15ª  del PGCFA.

Ingressos i despeses: Els ingressos i despeses es reconeixen en funció del seu meritament i no de la corrent
efectiva de cobraments i pagaments.
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 que, llevat evidència en contra, 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 l'entitat pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, s'hi inclouent els
interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus
d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu.
Les vendes de béns es reconeixen quant s'han transferit al comprador tots els riscos i beneficis significatius
inherents a la propietat.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb
fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l'exercici.

Despeses de personal: No hi ha un criteri diferenciat del d'aplicació general de meritament, per la valoració,
registre i posterior imputació a resultats de despeses de personal, en qualsevol cas i atenent al principi de
meritament, es periodifica l'efecte de les pagues extraordinaries.

No ens consta l'existència de retribucions o compromisos significatius a llarg termini amb el personal. De
concorre, es valoren de conformitat amb la Norma de valoracio de entitats de gran dimensió 17a del PGCFA.

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats
es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

Si es donés el cas, les aportacions rebudes com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i
similars, es valorarien al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament, que calgui
atribuir als partícips no gestors.

Els dèbits amb venciment no superior a un any es valoren  pel seu valor nominal.

Als efectes de la seva classificació en les taules segons la categoria de valoració que inclou aquesta memoria,
es consideren "Passius financers a cost amortitzat".

Els ingressos o despeses provinents de les diferents categories d’instruments financers, s'han determinat o
classificat en funció de criteris d'afectació directa, asignan a cadascuna de les categories aquells produits o
generats de forma directa per l'actiu o passiu inclòs en la categoria. S'incorpora a aquest efectes, quan s'escau,
qualsevol deteriorament dels actius inclosos en la categoria.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres Impostos indirectes.: L'IVA suportat no deduïble forma part del preu
d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions
gravades per l'impost. En el cas d'autoconsum intern, és a dir, producció pròpia amb destinació a l'immobilitzat
de l'entitat, l'IVA no deduïble s'ha d'addicionar al cost dels respectius actius no corrents.
No han d'alterar les valoracions inicials les rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble,
conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, inclosa la regularització per béns d'inversió.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat en
l'adquisició d'actius o serveis,
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En l'actualitat l'Entitat no manté actius d'aquesta natura en els seus estats financers.

En l'actualitat l'Entitat no manté actius d'aquesta natura en els seus estats financers.

Subvencions, donacions i llegats: Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen
inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconèixen en el
compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.

No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, si es dona el cas, les subvencions, donacions i llegats no
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l'entitat, o per a
compensar dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti.

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables
s'efectua atenent a la seva finalitat.

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s'imputen com a ingressos en el mateix exercici
en què es meriten les despeses que estiguin finançant.

Quan es concedeixen per adquirir actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries:
s'imputen com a ingressos de l'exercici, en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest període
per als elements esmentats o, si s'escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç. En la resta de casos, si s'escau, imputen de conformitat amb l'establert en la
NVR 18ª deL PGCFA .

5. Immobilitzat material

7. Béns del patrimoni cultural

L'Entitat no disposa de béns del patrimoni cultural.

6. Inversions immobiliàries

En l'Entitat no hi figuren inversions immobiliàries.

8. Immobilitzat intangible

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L'Entitat no te informació que comunicar respecte d'operacions en matèria d'arrendaments financers i
operatius.
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2021 2020 2021 2020 2021 2020
Mantinguts per negociar

Actius financers a cost
amortitzat

0,00 0,00 0,00 0
Actius financers a cost 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Mantinguts per negociar

Actius financers a cost
amortitzat

0,00 0,00 27.899,86 0,00
Actius financers a cost 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 27.899,86 0,00

2021 2020
Mantinguts per negociar 0,00 0,00
Actius financers a cost
amortitzat

27.899,86 0,00
Actius financers a cost 0,00 0,00
Total 27.899,86 0,00

Valor Raonable Valor inicial en
Llibres

Variacions de
valor

registrades en
el compte de

resultats

27.899,86 27.899,86 0,00

27.899,86 27.899,86 0,00

Crèdits, derivats i altres

No hi ha altres circumstàncies de caràcter substancial que afecti els actius financers.

10. Actius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers definits per l'entitat son:

    Classes

Categories

Instruments financers a llarg termini
Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits Derivats i Altres

    Classes Instruments financers a curt termini
Instruments de patrimoni Valors representatius de deute Crèdits Derivats i Altres

    Classes
Categories

Total

Total

Inclòs dins la partida Crèdits, derivats i altres es troben deutors a curt termini, la major part de l'import són
usuaris i patrocinadors, crèdits amb les administracions públiques i efectiu. A més a més, es localitzen també si
s'escau, les periodificacions a curt termini de depeses anticipades. Éssent el seu valor nominal en llibres la
millor aproximació del seu valor raonable al tancament.

Exercici actual

ACTIUS FINANCERS

Categories

Actius financers valorats a valor raonable:

El valor raonable de cada classe d'instruments financers i les variacions en el valor registrades en pèrdues i
guanys son:

11. Passius financers
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2021 2020 2021 2020
Passius financers a cost
amortitzat

0,00 0,00 0,00 0,00
Passius financers
mantinguts per a negociar

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2020 2021 2020
Passius financers a cost
amortitzat

0,00 0,00 8.349,39 0,00
Passius financers
mantinguts per a negociar

Total 0,00 0,00 8.349,39 0,00

A curt termini (12
mesos posteriors

al tancament)
Total a llarg termini 2023 2024 2025 2026 2.027 i

posteriors

Passius Financers

Provisions 0,00 0,00

Deutes 5.803,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deutes amb entitats de
crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00
Creditors per arrendament
financer 0,00 0,00
Altres deutes

5.803,83 0,00
Deutes amb entitats
del grup i
associades 0,00 0,00
Passius per impost
diferit 0,00

Periodificacions 0,00 0,00

Creditors per
activitats i altres
comptes a pagar 2.545,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveïdors

0,00 0,00
Creditors varis

1.218,23 0,00
Personal (remuneracions
pendents de pagament) 0,00 0,00
Passius per impost corrent
i altres deutes amb les
Administracions Públiques 1.327,33 0,00
Acomptes d'usuaris

0,00 0

Total Passius
Financers 8.349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers definits per l'empresa figura a la taula
seguent. A la partida de passius financers a cost amortitzat hi figuren a llarg termini els deutes amb entitat de
crèdit a llarg que té la Fundació i a curt termini les principals partides que hi trobem són els deutes a curt amb
entitats de crèdit, proveïdors, remuneracions pendents de pagament i els passius per impost corrent i altres
deutes amb les Administracions Públiques.

La classificació per venciments dels passius financers amb venciment determinat o determinable es la següent:

Informació sobre el període mig de pagament a proveedors. Disposició adicional tercera. <Deure de
informació> de la Llei 15/2010 de 5 de Juliol.
 -El període mitjà de pagament a proveedors de conformitat amb la ordre queda establert en:

     Classes
 Categories

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit Derivats i Altres

     Classes
 Categories

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit Derivats i Altres

Desglossament del llarg terminiVenciments
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Ejercicio actual Ejercicio anterior

Dias Dias

2021 2020

44,61 30,00

Notes Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

7.500,00 4.500,00 0,00 12.000,00

30.000,00 30.000,00

-22.500,00 4.500,00 -18.000,00

2 0,00 7.550,47 7.550,47

7.500,00 12.050,47 0,00 19.550,47

Import

data màxima
prevista de
realització

efectiva

18.000,00 2.024

18.000,00

Partides

I. Fons dotacionals o fons
socials

Periode mitjà de pagament a
proveidors

TOTAL

1. Segons la nota 1 d'aquesta taula l'augment és degut a l'aportació pendent del fons dotacional segons
compromís fundacional.

V. Excedents de l'exercici
(positiu o negatiu)

12. Fons propis

El Anàlisi del moviment de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació és el següent:

1. Fons dotacionals o fons
socials
2. Fons dotacionals o fons
socials pendents de
desemborsar

Exercici actual

Origen dels augments de l'exercici:

Els desemborsaments pendents del fons dotacional i la data de realització efectiva són:

Acords o compromís / Fundador o Benefactor

13. Subvencions, donacions i llegats
L'import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts i la identificació dels atorgants de les
subvencions són:

Total Pendent

ASPECPC-SPS (Sindicat de Professors de
Secundaria) i ACESC (Associació de Catedràtics
d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya.
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Tipus benefactor;
sector privat,
Generalitat de

Catalunya, altres
organismes

públics

Import

Finalitat de
l'activitat afectada

(a resultats) o
béns/deutes

afectats  (a Balanç)

Altres organismes
Públics 34.375,00 Resultats

La Fundació té acreditada la seva condició d'institució privada sense fi lucratiu davant l'Administració Tributaria
pel que, d'acord amb el règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim Fiscal
d'Entitats Sense Finalitats Lucratives e Incentius Fiscals al Mecenatge, es pot acollir al règim fiscal especial
d'aquestes entitats.

D'acord amb aquest règim fiscal, la Fundació presenta anualment una declaració a efectes de l'impost sobre
societats, no havent incorporat a la base imposable les activitats pròpies de la fundació per romandre exemptes
de conformitat amb la normativa vigent.

Als efectes de l'establert en artícle 3.1 del R.D. 1270/2003, de 10 d'octubre pel que s'aproba el Reglament del
Règim Fiscal, s'informa de que:
La totalitat de les rendes, excedents o dèficits són derivats de l'activitat pròpia de la Fundació, per la qual cosa
no ha estat necessari establir i determinar un mètode per la distribució de despeses afectes a activitats
exemptes i subjectes.

14. Situació Fiscal
14.1. Impost sobre beneficis.

Exercici actual

Descripció de la subvenció o
característiques i origen Identificació de l'atorgant

Ajut económic patrons per
sufragar despeses de l'activitat ASPEC-SPS i ACESC

Totes les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats rebuts, han estat complertes.

L'entitat no manté  activitats prioritàries de mecenatge.

La entitat no manté convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general.

La identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzat per
l'entitat per al compliment dels seus fins estatutaris o del seu objecte i les despeses de cada projecte
classificades per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de
material, figuren memoria económica anual presentada a l'AEAT segons mana els artícles 3.10º de la Llei
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, i 3 del Reglament de desenvolupament de la Llei (aprobat per R.D. 1270/2003, de 10 d'octubre).

L'especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a què es refereix l'article 3.2 º de la Llei 49/2002, així
com la descripció de la destinació o de l'aplicació donada a les mateixes, s'especifica en la nota 17 de la
memòria.

De conformitat amb els estatuts socials, en cas de dissolució, la entitat ha de destinar el seu patrimoni a altres
fundacions sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot
cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la
legislació fiscal vigent. L'acord s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització
prèvia del Protectorat.

No s'han produït circumstàncies de caràcter sustantiu diferents de les indicades anteriorment respecte de la
situació fiscal de l'entitat.

14.2. Altres tributs.

Les retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l'entitat als seus patrons, representants o membres de
l'òrgan de govern, tant en concepte de reemborsament per les despeses que els hagi ocasionat l'acompliment
de la seva funció, com en concepte de remuneració pels serveis prestats a l'entitat diferents dels propis de les
seves funcions, si n'hi ha, figuren en la nota 15 i 19 de la memòria.
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2021 2020

21.563,77 0,00

16.201,05 0,00

16.201,05 0,00

0,00 0,00

5.362,72 0,00

0,00 0,00

Ingressos
nets ajustats

Import
aplicació     Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals Import

pendent
2017 2018 2019 2020 2021 % compliment

0,00
0,00
0,00
0,00

24.614,24 17.229,97 21.563,77 125,2% 0,00
24.614,24 17.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21.563,77 0,00

No s'han produït despeses derivades del funcionament dels òrgans de govern de l'entitat.

El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal”, amb distinció entre sous i
salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials és:

Conceptes

Els membres del òrgan de govern no són conscients de l'existència de contingències de caràcter fiscal, ni
d'aconteixements posteriors al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecti als
actius i passius fiscals registrats. Tota la resta d'impostos als que l'entitat està sotmesa des dels quatre
exercicis anteriors figuren pendents de comprovació definitiva per part dels  organismes competents.

15. Ingressos i Despeses

16. Provisions i contingències

L'entitat ha destinat i destinará la totalitat de les seves rendes i altres ingressos nets anuals a la seva finalitat
fundacional o constitutiva. En aquest sentit, la Fundació pot recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament
extern, per a la promoció i finançament de les seves activitats. El càlcul especific respecte a l'aplicació a altres
finalitats, prevista en l'article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya
es:

17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries

La totalitat del actiu forma part de la dotació fundacional o del fons social constituit per import de 30.000,00 €
del que resten per aportat per part dels patrons fundadors 18.000,00 amb el compromís d'aportar-los en un
termini de 5 anys.

No hi ha disposicions estatutaries respecte de béns i drets que específicament estiguin vinculats directament
al compliment de les finalitats específiques.

Es desconeix l'existència d'obligacions presents al tancament de caràcter significatiu no registrades en altres
comptes de passiu o de l'existència d'actius no recognoscibles o de passius contingents de probable
ocurrència.

7. Despeses de Personal

Altres despeses socials

Sous i Salaris

Sous i Salaris

Indemnitzacions

Seguretat Social a càrrec de l'entitat
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N º Mitjà de
persones

ocupades de
l'exercici actual

N º Mitjà de
persones

ocupades de
l'exercici anterior

0,87

0,87 0,00

18. Fets posteriors al tancament
No s'han produït fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data de tancament
de l'exercici i que no hagin suposat, d'acord amb la seva naturalesa, la inclusió d'un ajust en les xifres
contingudes en els comptes anuals.

Tampoc s'han produït fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que no existien en la data de
tancament de l'exercici i que siguin de tal importància que, si no es subministra informació, afecti a la capacitat
d'avaluació dels usuaris de els comptes anuals.

No s'han produït fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin l'aplicació del
principi d'empresa en funcionament.

19. Operacions amb parts vinculades
Les operacions efectuades amb parts vinculades que s'haguessin pogut produir, pertanyen al tràfic ordinari de
l'empresa, s'efectuen en condicions normals de mercat, són d'escassa importància quantitativa i no tenen
rellevància per expressar la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

El nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, expressat per categories i el de persones per
sexes emprades al terme de l'exercici es el següent:

20. Altra informació

No s'han produït sous, dietes ni remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs dl'exercici pel personal
d'alta direcció i els membres de l'òrgan d'administració, ni bestretes ni crèdits concedits.

Categories

Resta de personal qualificat

Total
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Categories

N º Total d'homes
empleats al final

de l'Exercici

N º Total de dones
empleades al final de

l'Exercici

N º Total d'homes
empleats al final de

l'Exercici

N º Total de dones
empleades al final de

l'Exercici

Resta de personal
qualificat 1,00
Total 0,00 1,00 0,00 0,00

Cárrec Situacio (Actiu,
Alta, Baixa)

Data
nomenament/c

essament

Secretari del Patronat Alta 20/02/2020

President nat
Patronat Alta 20/02/2020

Vice-President
Patronat Alta 20/02/2020

Vocal del Patronat Alta 20/02/2020

Vocal del Patronat Alta 20/02/2020

No hi ha operacions en l’exercici o d’anteriors per a les quals s’hagi tramitat cap autorització al protectorat.

Exercici actual

Nom i Cognoms i/o Rao social entitat que
representen

La composició i canvis dels components dels òrgans de govern són:

2021 2020

Sr Josep Otón Catalán

Sr. Xavier Massó Aguadé

Sr. Felipe de Vicente Algueró

Sr. Ramon Casals Casanovas

Sr. Jose Ignacio Fernández Daroca
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21. Informació segmentada
La Fundació no ha obtingut ingressos de les seves activitats tret de les ajudes rebudes i per tant no hi ha cap
distribució respecte La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats
ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, àrees geogràfiques d’actuació.
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