Memòria simplificada exercici 2016
FUNDACIO CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL.
NIF G64388705
C/Vallirana, 69 baixos 2ª
08006 Barcelona
1. Activitat de l’entitat
a) Constitució i dades identificatives fonamentals
FUNDACIÓ CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL, FUNDACIÓ PRIVADA es
va constituir el 22 de novembre de 2006, iniciant la seva activitat l’1 de desembre de 2006.
Està subjecte a la regulació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya i té caràcter
benèfic-privat cultural. Figura inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya amb el número 2.359. El domicili social i de la activitat es troba al carrer Vallirana, 69
baixos 2º de Barcelona.
El seu exercici social coincideix amb l’any natural.
La Fundació té assignat el número d’identificació fiscal G64388705
b) Règim Legal
El seu objecte social és:
1. Impulsar la pràctica del lleure educatiu i sociocultural en totes les seves expressions a través de
l’establiment de programes de mecenatge i esponsorització a les persones físiques i jurídiques
que presentin projectes o propostes d’actuació que es valorin positivament pel Patronat, o amb
aquelles amb qui es signin convenis de col.laboració en aquest ambit.
2. Impulsar i promoure la pràctica del lleure facilitant la utilització d’instal.lacions adequades a
l’esmentada pràctica i amb la creació de centres de formació per els gestors, treballadors,
directius i usuaris de les activitats de lleure educatiu.
3. Promoure i reforçar la formació i la qualificació de professionals del sector del lleure educatiu i
sociocultural.
4. Emprendre accions per a donar a conèixer el sector i promocionar les bones pràctiques.
5. Organitzar activitats i serveis de caràcter professional, per a la millora del sector.
6. Crear, impulsar, desenvolupar, organitzar i mantenir una escola de formació continua, amb el
compromís que en el moment en que es posi en marxa les empreses que formen part de
l’ACELLEC aportaran a la Fundació tant els seus desenvolupaments, com la capacitació i el
coneixement que conformen la seva experiència en formació del sector a que pertanyen
cadascuna d’elles.
7. Difondre i impulsar la celebració de trobades, cursos, seminaris i tot tipus d’esdeveniments tant a
nivell nacional com internacional, que permetin millorar i donar a conèixer les activitats pròpies de
lleure en els àmbits educatiu, cultural, escolar, esportiu, de vacances, etc...
8. Coordinar i promoure la col.laboració entre les diferents administracions públiques, federacions,
empreses, usuaris i entitats privades a través de convenis de col.laboració amb la finalitat de
promoure la pràctica del lleure educatiu i d’aconseguir financiació aliena per aquest objetiu.
9. Concessió de tota mena d’ajusts a les tasques de promoció, formació, difusió i desenvolupament
de les activitats de lleure cultural, social i educatiu.
10. Exercir aquelles funcions que li siguin encomanades per les administracions públiques,
col.laborant amb les mateixes en tot allò que estigui relacionat amb els fins de la Fundació.
11. Qualsevol altre que estimi convenient per a la millora de la pràctica del lleure i la seva
accessibilitat a tos els ciutadans de Catalunya.
Amb data 24 d’abril de 2008 es va aprovar la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques pel que s’estableix el nou règim jurídic de les fundacions i de les
associacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. La Fundació té
adaptats els seus Estatuts a la nova Llei.
c) L’activitat de l’entitat durant el present exercici
Les finalitats funcionals han d’aplicar-se principalment a persones relacionades amb l’activitat del
lleure educatiu i sociocultural en totes les seves expressions de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, directament o per raó de parentiu, sense perjudici dels contractes que la Fundació té
amb particular i els que pogués establir en un futur amb altres particulars o entitats de caràcter
cultural. La Fundació no persegueix fi lucratiu.
L’activitat principal és impulsar la pràctica del lleure educatiu i sociocultural en totes les seves
expressions a través de l’establiment de programes de mecenatge i esponsorització a les persones

físiques i jurídiques que presentin projectes o propostes d’actuació que es valorin positivament pel
Patronat, o amb aquelles amb qui es signin convenis de col.laboració en aquest àmbit.
Unes altres finalitats, que també estan degudament regulades en els Estatuts de l’Entitat, són les de
impulsar i promoure la pràctica del lleure facilitant la utilització d’instal.lacions adequades a
l’esmentada pràctica i amb la creació de centres de formació per els gestors, treballadors, directius i
usuaris de les activitats del lleure educatiu.
La Fundació també pot promoure i reforçar la formació i la qualificació de professionals del sector
del lleure educatiu i sociocultural, així com a emprendre accions per a donar a conèixer el sector i
promocionar les bones pràctiques. Pot difondre i impulsar la celebració de trobades, cursos,
seminaris i tot tipus d’esdeveniments tant a nivell nacional com internacional, que permetin millorar i
donar a conèixer les activitats pròpies de lleure en els àmbits educatiu, cultural, escolar, esportiu, de
vacances, etc.
El 100% dels ingressos (“rendes” en ús del terme emprat per la legislació fiscal) de la Fundació
s’apliquen, exclusivament, a la realització de les activitats fundacionals.
Les activitats desenvolupades per la Fundació son les pròpies del seu objecte fundacional.
L’escola de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural promou l’oci i el lleure com a
eines educatives, defensant un model educatiu en el que els professionals actuen com a mediadors
educatius i culturals amb l’entorn.
Les accions formatives realitzades durant l’exercici 2016 han estat bàsicament les relacionades amb
les àrees d’expressió artística, serveis escolars, gestió d’empreses i coaching, encara que s’han
mantingut la mateixa oferta d’àrees formatives d’exercicis anteriors.
Els càrrecs de patrons són estrictament gratuïts.
La Fundació ret comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
d) Moneda funcional
La moneda funcional amb la que opera la Fundació és l’Euro.
La Fundació no ha canviat a l’exercici la moneda funcional.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1.

Imatge fidel:

a) Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i es presenten
d’acord amb la legislació vigent i amb les normes establertes en el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret
259/2008, de 23 de desembre, i Decret 125/2010, de 14 de setembre).
L’objecte es mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la
Fundació.
La Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de reduïda dimensió
continguts en el Decret 259/2008.
b) No ha calgut deixar d’aplicar cap disposició legal en matèria comptable.
c) No han calgut informacions complementàries.
2.

Principis comptables no obligatoris aplicats.

La aplicació dels principis comptables obligatoris establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de entitat en funcionament,
meritació, uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa, ha resultat suficient per a la
tinença de la comptabilitat i la presentació dels Comptes Anuals de la Fundació

3.
a)

Comparació de la informació.
No ha calgut modificar l’estructura del balanç, del compte de resultats ni de l’estat de canvis en el
patrimoni net de l’exercici anterior.
b) La comparació de l'exercici actual amb l'anterior ha pogut realitzar-se sense cap modificació de
l'estructura del Balanç ni del Compte de Resultats ni de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
Tots dos exercicis estan comptabilitzats segons el Pla de comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Decret 259/2008 de 23 de
desembre.
4. Agrupació de partides.
Les possibles agrupacions de partides realitzades es desglossen més endavant dins d'aquesta memòria,
en el cas de no especificar desglossament serà indicatiu que no s'ha efectuat cap agrupació de partides.
5. Elements recollits en diverses partides
S´informa del desglossament de les partides que han estat objecte d´agrupació al balanç, al compte de
resultats i a l´estat de canvis en el patrimoni net.
6. Canvis en criteris comptables
No s'han produït canvis en els criteris comptables aplicats durant l'exercici.
7. Correcció d’errors
No ha calgut fer cap correcció d’errors.
3. Aplicació de resultats
Durant l’exercici 2016 s’han produït beneficis per import de 17.861,06 euros que l’entitat compensa amb
pèrdues d’exercicis anteriors.
4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides, son els següents:
1. Immobilitzat intangible
Els diferents immobilitzats immaterials es valoren pel seu preu d'adquisició, si s'han comprat a l'exterior,
o pel seu cost de producció si han estat desenvolupats en el si de la pròpia entitat. Les eventuals
adquisicions a títol gratuït, s'activen pel seu valor raonable. Es dedueixen les depreciacions duradores
irreversibles degudes a l'ús de l'immobilitzat immaterial, aplicant amortitzacions (amb criteri sistemàtic) i
segons el cicle de vida útil del producte, atenent la depreciació que sofreixin per funcionament, ús o
obsolescència
Per a possibles depreciacions duradores però no irreversibles, s'efectuen les corresponents dotacions als
comptes de deteriorament de valor. Les partides que hagin perdut, de forma irreversible, tot el seu valor,
es sanegen completament, fent desaparèixer l'actiu.
La Fundació no presenta cap actiu intangible la vida útil del qual pugui considerar-se indefinida, ni
tampoc fons de comerç.
2. Béns integrants del patrimoni cultural
No s’han incorporat ja que no són d’aplicació a la Fundació.
3. Immobilitzat material
Els béns compresos dins l'immobilitzat material adquirits a l'exterior estan valorats pel seu preu
d'adquisició, incloent les despeses addicionals que es produeixin i interessos meritats fins a la data en
què el bé es troba en condicions de funcionament.
Els treballs efectuats per la Fundació per al seu propi immobilitzat material es comptabilitzen pel preu de
producció, que es valora tenint en compte el cost de les matèries primeres més les altres despeses
directes a incloure en la fabricació del bé, així com el percentatge % proporcional dels costos i despeses
indirectes.
Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s'activen pel seu valor raonable.
Els interessos meritats fins al moment de la posada en marxa d'immobilitzat material, s'inclouen en el
cost d'aquest, registrant-se com a despeses financeres els meritats després.
Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a una major durada del bé, a un augment de capacitat o
de productivitat són capitalitzats com augment de valor d'aquest, seguint el mateix criteri de valoració que
a les adquisicions. Per contra les reparacions i altres despeses que no tinguin incidència sobre aquests
aspectes es carreguen directament al Compte de Pèrdues i Guanys.
Per a la dotació a l'amortització s'aplica el mètode lineal o regressiu, en funció de la vida útil dels béns.
Si es produeixen pèrdues reversibles, s'efectua la dotació al compte de deteriorament de valor
corresponent, la qual s'aplica si la pèrdua reversible desapareix.

4. Inversions immobiliàries
Es consideren inversions immobiliàries els terrenys o construccions que l'entitat destina a l'obtenció
d'ingressos per arrendaments o els que posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva
alienació.
Els béns compresos en les inversions immobiliàries es valoren a preu d'adquisició o al cost de producció.
Formen part de les inversions immobiliàries els costos financers corresponents al finançament dels
projectes d’instal·lacions tècniques quan el seu període de construcció supera l'any, fins a la preparació
de l'actiu en condicions de funcionament per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a aquests actius com a major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida
útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el
principi de meritació, com a cost de l'exercici en què s'incorren.
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan llestos per a l'ús per al qual van ser
projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu
valor residual; entenent que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions
tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en
el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels
anys de vida útil estimada, com a mitjana, dels diferents elements, atenent a la depreciació que
normalment pateixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també
l'obsolescència tècnica o comercial que els pogués afectar.
S'amortitza de forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material que tingui un cost
significatiu en relació amb el cost total de l'element i una vida útil diferent de la resta de l'element.
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si s'escau, a la data de cada balanç.
Els canvis que, si s'escau, puguin originar-se en el valor residual, la vida útil i el mètode d'amortització
d'aquests actius, es comptabilitzen com canvis en les estimacions comptables, llevat que es tracti d'un
error.
5. Arrendaments
Les operacions d'arrendament financer es registren donant d'alta l'element arrendat en l'actiu no corrent
com immobilitzat, segons correspongui d'acord amb la seva naturalesa (material o intangible), i un passiu
financer pel mateix import. L'import sempre és el menor que resulti d'aplicar aquestes dues regles de
valoració: 1) el valor raonable de l'actiu arrendat o bé 2) el valor actual dels pagaments mínims acordats
durant el termini de l'arrendament i calculats a l'inici d'aquest, excloent les quotes de caràcter contingent i
el cost dels serveis i impostos repercutibles per l'arrendador, utilitzant com a taxa el tipus d'interès implícit
del contracte d'arrendament.
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l'arrendament financer, imputant-se a
pèrdues i guanys en l'exercici en què es meriti.
Quan hi ha pagaments contingents es consideren despeses de l'exercici en què s’incorrin. Les operacions
d'arrendament operatiu es registren com a despesa de l'exercici.
6. Permutes
Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta
7. Actius financers i passius financers
a) Qualificació i valoració dels actius i passius financers
Actius Financers
- Es consideren Préstecs i partides a cobrar els crèdits derivats tant de les operacions comercials com de
les operacions no comercials, sempre que no siguin instruments de patrimoni ni derivats.
Aquests elements es valoren inicialment pel seu valor raonable, que inclou l'import de la contraprestació i
qualsevol despesa derivada de la transacció. Posteriorment, es valoren al seu cost amortitzat conforme
al mètode del tipus d'interès efectiu, és a dir, aplicant un tipus d'actualització que iguali el valor financer
dels fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any, així com les bestretes i
crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni,
l'import dels quals s'espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte
d'actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
Les correccions de valor que es puguin donar per la diferència entre el valor en llibres i actual dels fluxos
d'efectiu recuperables es reconeixen com pèrdua mitjançant l'anotació de dotació al corresponent compte
de deteriorament de valor. En cas que es produeixi una reversió del deteriorament del valor, aquesta es
reconeix com a ingrés.

- Les Inversions mantingudes fins al venciment les constitueixen els actius financers no derivats els
cobraments dels quals són fixos o determinables, que es negocien en un mercat actiu, i tenen un
venciment fix, tenint l'entitat la intenció de conservar fins a la seva finalització.
La seva valoració segueix les mateixes característiques que els Préstecs i partides a cobrar.
- Com Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats es consideren aquells actius
financers híbrids és a dir, aquells que combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer i
altres actius financers que l'entitat ha considerat convenient incloure en aquesta categoria en el moment
del seu reconeixement inicial.
Aquests actius es valoren inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció i les variacions del
seu valor raonable es traslladen directament al compte de resultats.
- Es consideren Actius financers disponibles per a la venda els valors representatius de deute i
instruments de patrimoni d'altres entitats que no s'inclouen en cap altra categoria.
Es valoren inicialment pel seu valor raonable, incloent l'import dels drets preferents de subscripció i
similars que s'han adquirit. Posteriorment, es valoren pel seu valor raonable sense tenir en compte els
costos de transacció en cas d'alienació.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que
l'actiu financer causi baixa del balanç o es deteriori. En aquest moment, s'ha d'imputar al compte de
pèrdues i guanys per l'import reconegut.
- Dins de la categoria de Derivats de cobertura es consideren els actius financers destinats a cobrir un
risc específic que pugui repercutir sobre el compte de resultats per les variacions en el valor raonable o
en els fluxos d'efectiu de les partides cobertes.
La seva valoració i registre es produeix d'acord amb la seva naturalesa.
Passius Financers
- Es reconeixen com Dèbits i partides a pagar aquells passius financers que s'originen en la compra de
béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També tenen aquesta consideració aquells passius
financers que no tenen origen comercial i, al seu torn, no siguin instruments derivats.
La valoració inicial d'aquests passius es registra pel seu valor raonable, és a dir, el preu de la transacció
incloent qualsevol cost directament atribuïble. Posteriorment, es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus
d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus
d'interès contractual i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament del qual
s'espera que sigui en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l'import rebut, net de costos
directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el
reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el
compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument
en la mesura que no es liquiden en el període en què es meriten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que l'entitat tingui el dret incondicional per ajornar la
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
- Com Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats es consideren aquells passius
financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer i
altres passius financers que l'entitat ha considerat convenient incloure dins d'aquesta categoria en el
moment del seu reconeixement inicial.
Es valoren inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de transacció
directament atribuïbles es registren en el compte de resultats. També s'imputen al compte de resultats
les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
b) Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència
d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable:
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import
recuperable. S'entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en
llibres de l'actiu financer.
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o
d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que
han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que
pot estar motivat per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos

d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant al tipus d'interès efectiu calculat en el
moment del seu reconeixement inicial.
c) Els criteris emprats per donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s'hagin transferit de manera
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Un cop s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació formarà part del resultat
de l'exercici en què aquesta s'hagi produït.
En el cas dels passius financers l'entitat els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit.
També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb
condicions substancialment diferents.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos
de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.
d) Les inversions en entitats del grup, multigrup i associades s'han valorat inicialment pel seu cost, és a
dir, el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat
directament atribuïbles. Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
e) Els interessos i dividends d'actius financers meritats després del moment de l'adquisició s'han
reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha
utilitzat el mètode del tipus d'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a
rebre'l.
8. Existències
Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de
temps superior a l'any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en aquest valor, les despeses
financeres oportunes.
Els impostos indirectes que graven les existències només s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de
producció quan no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.
El preu d'adquisició inclou l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte, rebaixa
en el preu o altres partides similars així com els interessos incorporats al nominal dels dèbits, i s'afegiran
totes les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns estiguin ubicats per a la venda, com
ara transports, aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les
existències
El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries
consumibles, els costos directament imputables al producte. També s'afegeix la part que raonablement
correspongui dels costos indirectament imputables als productes de què es tracti, en la mesura que
aquests costos corresponguin al període de fabricació, elaboració o construcció, en què s'hagi incorregut
en ubicar per a la venda i es basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels mitjans de
producció.
L’entitat quan es tracti d'assignar valor a béns concrets que formen part d'un inventari de béns
intercanviables entre si, adoptarà amb caràcter general el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran
les corresponents correccions valoratives. El valor net realitzable representa l'estimació del preu de
venda menys tots els costos estimats d’acabament i els costos que seran incorreguts en els processos
de comercialització, venda i distribució.
La Fundació realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant
l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades. Quan les circumstàncies que prèviament
van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara evidència d'increment en el valor net
realitzable a causa d'un canvi en les circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l'import
d'aquesta rebaixa.
9. Impostos sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de
l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i
crèdits fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que
resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les
deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats /
diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que s'identifiquen com
aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres
dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera
recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables llevat que
aquestes hagin sorgit del reconeixement inicial d'una combinació de negocis, o del reconeixement inicial
d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable . Per la
seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporànies només es
reconeixen en el cas que es consideri probable que l'entitat tindrà en el futur suficients guanys fiscals
contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables
negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri
probable que l'entitat hagi de tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los
efectius.
Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com
passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes correccions d'acord amb
els resultats de les anàlisis realitzades.
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el moment de
la seva reversió, segons la normativa que estigui vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de
tancament de l'exercici, i d'acord amb la manera com racionalment es prevegi recuperar o pagar l'actiu o
el passiu.
La Fundació té reconeguda l’exempció parcial de l’Impost sobre Societats, per tant tributa únicament per
l’exedent de les seves pròpies activitats.
10. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es
produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis
prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal
pendent de pagament, el termini transcorregut i el tipus d'interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l'acceptació per part del client. Els que en el
moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es valoren al menor valor
entre els costos incorreguts i l'estimació d'acceptació.
Quan el resultat d'una transacció que impliqui la prestació de serveis no pot ser estimat de manera fiable,
es reconeixen ingressos, només en la quantia en què les despeses reconegudes es consideren
recuperables.
11. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una
base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o
inversió objecte de la subvenció .
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no
reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables concedits per assegurar una rendibilitat mínima o
compensar el dèficit d'explotació: s'imputen com a ingressos de l'exercici en el qual han estat
concedides, excepte si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs, cas en s'imputaran en
aquests exercicis.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables concedits per a finançar despeses específiques
s'imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es meritin les despeses que estiguin finançant.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables concedits 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 esmentats elements o, si s'escau, quan es
produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables concedides per cancel·lació de deutes: s'imputen
com a ingressos de l'exercici en què es produeixi la cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb
un finançament específic, en què la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat .
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de
l'entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es
reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.
En les operacions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes per la Fundació, que es
minoren, si s'escau si existeix un dret contractual per repercutir altres contraparts del negoci conjunt. No
es reconeix cap benefici en operacions internes del negoci conjunt
5. Immobilitzat material i intangible
El moviment registrat durant l’exercici 2016 es el següent:
a) Inmovilitzat material

Cost
Altres instal.lacions
Equips procés informàtic.
Altre immobilitzat material
Amortització
Altres instal.lacions
Equips procés informàtic.
Altre immobilitzat material

Valor net comptable

Saldo
31.12.15

Altes

Baixes

Saldo
31.12.16

40.322,67
2.784,45
0,00
43.107,12

0,00
591,00
2.800,00
3.391,00

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

40.322,67
3.375,45
2.800,00
46.498,12

14.952,13
1.896,55
0,00
16.848,68

4.838,72
696,11
56,67
5.591,50

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

19.790,85
2.592,66
56,67
22.440,18

26.258,44

24.057,94

Les dotacions per a amortitzacions es calculen en funció de la vida útil estimada, pel mètode
lineal, i a partir del mes següent de la seva compra o de l’inici del seu funcionament. Els
percentatges aplicats han estat els següents :
Instal·lacions
Equips informàtics
Altre immobilitzat material

12%
25%
10%

b) Inmovilitzat inmaterial:
Saldo
31.12.15
Cost
Aplicacions informàtiques
Amortització
Aplicacions informàtiques

Valor net comptable

Altes

Baixes

Saldo
31.12.16

8.465,58
8.465,58

3.524,62
3.524,62

0,00
0,00

11.990,20
11.990,20

8.117,59
8.117,59

1.103,35
1.103,35

0,00
0,00

9.220,94
9.220,94

347,99

6. Inversions immobiliàries
1. Ingressos i despeses de les inversions immobiliàries
No existeixen.

2.769,26

2. Restriccions aplicades a les inversions immobiliàries
No existeixen restriccions a la realització d’inversions immobiliàries.
No existeixen restriccions a la cobrament d’ingressos derivats d’inversions immobiliàries.
No existeixen restriccions als recursos derivats obtinguts per la alienació d’inversions
immobiliàries, ni a la seva disposició per altres mitjans.
3. Obligacions contractuals relacionades amb les inversions immobiliàries
No existeixen obligacions contractuals per a la adquisició, ni la construcció, ni el
desenvolupament, ni el manteniment, ni millores d’inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
1.

Estat de moviments de béns del patrimoni cultural de l'exercici actual

A) SALDO INICIAL BRUT 2012
Entrades
Sortides
B) SALDO FINAL BRUT 2012
C) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO INICIAL 2012
Dotació a la amortització
Augments
Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos
D) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO FINAL 2012
E) CORRECCIONS DE VALOR POR DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 2012
Correccions valoratives per deteriorament
Reversió de correccions valoratives
Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL 2012

BENS
PATRIMONI
CULTURAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La Fundació no disposa de cap bé del patrimoni cultural
2. Informació sobre béns del patrimoni cultural
Com que no existeixen béns del patrimoni cultural, no s’apliquen costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major valor dels actius.
No s’apliquen canvis d’estimació que afectin valors residuals i costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació.
No existeixen inversions en béns del patrimoni cultural adquirits a entitats del grup o
associades. No s’apliquen les despeses financeres capitalitzades en l’exercici
No s’apliquen correccions valoratives per deteriorament
No existeixen béns del patrimoni cultural no afectes directament a les activitats No existeixen
béns afectes a garanties i reversió.
No s’han rebut subvencions, donacions o llegats relacionats amb els béns del patrimoni
cultural.
No existeixen compromisos ferms de compra ni fonts previsibles de finançament, ni
compromisos ferms de venda.
No existeixen arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues que
afectin béns del patrimoni cultural.
No existeix cap resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans de béns
del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L’entitat no disposa de cap contracte d’arrendament financer.
9. Actius financers

1. A continuació es detalla el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers
assenyalades en la norma de registre, sense incloure les inversions en patrimoni d’empreses
del grup, multigrup i associades.

Classes

Instruments financers a llarg termini
Valors
representatius
Crèdits, derivats i altres
de deute
Ex
Ex
Ex n-1
Ex n
Ex n-1
n-1
n

Instruments
de patrimoni

Categories

Ex
n

Actius financers a cost
amortitzat

Instruments financers a curt termini
Valors
representatius
Crèdits, derivats i altres
de deute
Ex n-1
Ex n
Ex
Ex n
Ex n-1
n-1

Total

Instruments de
patrimoni
Ex n

Ex n

Ex n-1

518,37

518,37

55.572,74

87.242,59

56.091,11

87.242,59

518,37

518,37

55.572,74

87.242,59

56.091,11

87.242,59

Actius financers mantinguts per
a negociar
Actius financers a cost
Total

2. Entitats del grup, multigrup i associades
La Fundació no te vinculació amb cap entitat que es pugui considerar del grup o associada.
3. Usuaris i altres deutors
Usuaris
Altres deutors
TOTAL

Saldo Inicial
50.323,74
6.434,94
56.758,68

Entrades
124.258,25
78.875,05
203.133,30

Sortides
142.293,30
77.832,05
220.125,35

Saldo Final
32.288,69
7.477,94
39.766,63

4. Altre tipus d’informació
La Fundació durant l'exercici no ha incorregut en litigis, embargaments o altres circumstàncies
de caràcter significatiu que afectin als actius financers.
10. Passius financers
1. Informació sobre els passius financers de l’entitat:
Classes
Categories

Instruments financers a llarg termini
Derivats
Altres
Ex n
Ex n-1
E
Ex
x
n-1
n
Deutes amb entitats de crèdit

Passius financers a cost amortitzat

Instruments financers a curt termini
Deutes amb
Derivats
entitats de crèdit
Altres
E
Ex n-1
Ex n
Ex n-1
x
n

Total
Ex n

Ex n-1

15.354,41

21.268,30

58.792,80

84.020,81

74.147,21

105.289,11

15.354,41

21.268,30

58.792,80

84.020,81

74.147,21

105.289,11

Passius financers mantinguts per a
negociar
Total

2. Venciment de deutes al tancament de l’exercici 2016:
VENCIMENTS
1
Deutes amb entitats de crèdit
Creditors per arrendament financer

2

3

6.058,27 6.484,80 2.811,34

4

5
0

>5
0

TOTAL

0 15.354,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.671,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.671,20

Deutes amb entitats del grup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comercials no corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comercials i altres comptes a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proveïdors

5.576,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5.576,91

Altres Creditors

31.990,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 31.990,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres Deutes
,81

Deute amb característiques especials
TOTAL

79.296,54 6.484,80 2.811,34

0,00

0,00

0,00

0,00 88.592,68

b) Imports i venciments dels deutes amb garantia real. La Fundació no té deutes amb garantia
real.
3. Préstecs pendents de pagament.
No s'han produït per part de l'empresa impagats respecte de absolutament cap part del
principal dels deutes, ni els interessos que s'han produït i meritat durant l'exercici.
11. Fons propis
1.

Anàlisi del moviment durant l’exercici

Dotació Fundacional
Romanent
Excedent d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici
Total

SALDO
INICIAL
30.000,00
97.804,25
-135.603,15
-3.981,42
-11.780,32

VARIACIO
0,00
-3.981,42
17.861,06

SALDO
FINAL
30.000,00
97.804,25
-139.584,57
17.861,06
6.080,74

2. Informació addicional
No existeixen desemborsaments pendents. No s’han fet aportacions no dineràries.
No s’han rebut aportacions per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
No s’han fet constitucions, ampliacions, reduccions o extincions del fons especials.
12. Subvencions, donacions i llegats
1.

Import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en
el balanç
SUBVENCIONS, DONACIONS
I LLEGATS REBUTS
- Que apareixen al balanç
- Imputats al compte de pèrdues i guanys

IMPORTS
0,00
123.458,91

L’import total de les donacions rebudes tenen com a origen el capital privat, consisteixen en
aportacions dineràries i tenen el caràcter de irrevocables.
2.

Anàlisi del moviment
SUBVENCIONS, DONACIONS
I LLEGATS REBUTS
Saldo a l’inici de l’exercici
Augments
Disminucions
Saldo al tancament de l’exercici

3.

IMPORTS
0,00
0,00
0,00
0,00

Origen
ORIGEN DE LES SUBVENCIONS,
DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Administració estatal
Administracions autonòmiques
- De les quals, de la Generalitat de Catalunya
Administracions locals
Sector privat
Saldo final

IMPORTS
0,00
51.865,78
51.865,78
0,00
71.593,13
123.458,91

4. Compliment de les condicions associades
No hi ha hagut condicions associades a les subvencions, donacions i llegats rebudes.
13. Situació fiscal
1.

Impostos sobre beneficis.

a)

Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost sobre societats de
l’exercici.

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici
Impost sobre beneficis
Diferències permanents
- Amb origen a l’exercici actual
- Amb origen en exercicis anteriors
Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors
Base imposable (fiscal)

COMPTE DE PERDUES I GUANYS
Import de l’exercici actual
Augments
Disminucions
Efecte net
17.861,06
0,00
0,00
0,00
0,00
17.861,06
-17.861,06
0,00
17.861,06
-17.861,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La Fundació està subjecte al règim fiscal especial de la Llei 49/02 de Règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
La fundació, al tenir les seves activitats principals exemptes en aplicació de les normes
establertes a la mencionada Llei, no meritarà cap import pel concepte d’impost sobre societats.
b)

Antiguitat i termini prevists de recuperació fiscal dels crèdits per bases imposables
negatives.
Base imposable corresponent a l’exercici 2012 per import de 6.975,53 € a recuperar fins
l’exercici 2027

c)

Incentius fiscals aplicats en l'exercici i compromisos assumits.
La Fundació no ha aplicat cap incentiu fiscal durant l’exercici.

d)

Provisions derivades de l’impost sobre beneficis, contingències de caràcter fiscal i
esdeveniments posteriors al tancament afectant els actius i passius fiscals.
No s'han dotat durant l'exercici provisions derivades de l'impost sobre beneficis així com
tampoc s'han registrat contingències de caràcter fiscal.
No hi ha cap esdeveniment posterior al tancament que suposi una modificació de la
normativa fiscal que afecta els actius i passius fiscals registrats.
La Fundació té pendents de comprovació per l’Administració tots els tributs no prescrits a
que està sotmesa segons la legislació fiscal vigent.

2. Altres tributs.
No hi ha cap informació significativa en relació amb altres tributs
La Fundació té pendents de comprovació per l’Administració tots els tributs no prescrits a que
està sotmesa segons la legislació fiscal vigent.

14. Ingressos i despeses
Desglossament de les partides d'ingressos i despeses d'aprovisionaments, altres despeses,
import venda de béns i altres resultats.
DETALL DEL COMPTE DE RESULTATS

IMPORTS

1. Despeses de funcionament de l’òrgan de govern
2. Ajuts concedits i altres despeses
3. Aprovisionaments
a) Consums de béns destinats a les activitats

0,00
0,00
107.839,37
0,00

b) Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Compres
d) Variació d’existències
4. Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Aportacions i dotacions per a pensions
c) Altres càrregues socials
5. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
a) Variacions de provisions d’existències
b) Variacions de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables
c) Variacions de provisions per a altres operacions de les activitats
5. Venda béns i serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis
6. Resultats fora de l’activitat normal de la Fundació inclosos en “altres resultats”
7. Informació addicional
a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
b) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
b-1) Compres efectuades
b-2) Devolucions de compres
b-3) Ràpels
b-4) Vendes realitzades
b-5) Devolucions de vendes
b-6) Altres descomptes efectuats
b-7) Serveis rebuts
b-8) Serveis prestats
b-9) Interessos abonats
b-10) Interessos carregats
b-11) Dividends i altres beneficis rebuts
b-12) Transaccions efectuades en moneda estrangera
b-12-1) Compres
b-12-2) Vendes
b-12-3) Serveis rebuts
b-12-4) Serveis prestats

0,00
107.839,37
0,00
98.638,39
75.805,81
0,00
22.832,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1. Actius directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.
No existeixen actius directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries,
No existeixen beneficis o pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de la Fundació i, per
tant, no s’aplica reinversió de la totalitat del producte obtingut.

2.

Càlcul d’aplicació dels fins fundacionals.
CONCEPTE
Prestacions de serveis
Altres serveis
Ingressos per donatius
Ingressos per subvencions
Altres donatius
Altres ingressos
Total recursos obtinguts

IMPORT
154.603,54
0,00
71.593,13
51.865,78
0,00
16,41
278.078,86

APLICACIO
100% dels recursos obtinguts
Recursos d´exercicis anteriors pendents
Despeses pròpies de l´activitat fundacional
Gestió educativa
Compensació excedents negatius (desestalvi)

IMPORT
278.078,86
139.584,57
155.094,35
105.123,45
17.861,06

Total aplicacions de l´exercici
Recursos pendents d´aplicar

278.078,86
0,00

16. Operacions amb parts vinculades
1.

Imports dels tipus d’operacions amb parts vinculades.
TIPUS D’OPERACIONS
Vendes d’actius corrents
Compres d’actius corrents
Vendes d’actius no corrents
Compres d’actius no corrents
Prestació de serveis
Recepció de serveis
Contractes d’arrendament financer
Acords sobre llicències
Aportacions de capital
Préstecs atorgats
Préstecs Rebuts
Operacions d’adquisició d’instruments de patrimoni
Operacions d’alienació d’instruments de patrimoni
Interessos abonats
Interessos carregats
Interessos meritats però no pagats
Interessos meritats però no cobrats
Dividends i altres beneficis rebuts
Garanties i avals
Remuneracions i indemnitzacions
Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida

Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda
Altres instruments de transmissió de recursos o d’obligacions.
Acord de repartiment de costos de producció de béns i serveis
Acords de gestió de tresoreria
Acords de condonació de deutes i prescripció d’aquests deutes
1.

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

Personal d’alta direcció.
IMPORTS REBUTS PEL PERSONAL D’ALTA DIRECCIÓ
1. Sous, dietes i altres remuneracions
2. Primes d’assegurances de vida pagades, de les quals
a) Primes pagades a membres antics d’alta direcció
b) Primes pagades a membres actuals d’alta direcció
3. Indemnitzacions por cessament
4. Bestretes i crèdits atorgats, dels quals
a) Imports tornats
b) Obligacions assumides por compte d’ells a títol de garantia

2.

IMPORTS

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Membres dels òrgans de govern.
IMPORTS REBUTS PER MEMBRES DEL PATRONAT
1. Sous, dietes i altres remuneracions
2. Primes d’assegurances de vida pagades, de les quals
a) Primes pagades a membres antics d’alta direcció
b) Primes pagades a membres actuals d’alta direcció
3. Indemnitzacions por cessament
4. Bestretes i crèdits atorgats, dels quals
a) Imports tornats
b) Obligacions assumides por compte d’ells a títol de garantia

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17. Altra informació
1.

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories.
CATEGORÍA
Homes
Alts directius
0,00
Resta de personal directiu
0,00
Tècnics i professionals científics, intel·lectuals i de recolzament
0,00
Empleats de tipus administratiu
1,00
Comercials, venedors i similars
0,00
Resta de personal qualificat
0,00
Treballadors no qualificats
0,00
TOTAL NOMBRE MITJÂ
0,00

2.

Dones
0,00
0,00
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
0,00

Canvis dels components del Patronat.
BAIXES

ALTES

President
Vice-President
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
3. Informació addicional.
La Fundació no ha tramitat autorització per operacions de l’exercici. La Fundació no ha realitzat
duran l’exercici cap operació amb garantia.
Després del tancament de l'exercici econòmic no s'han produït esdeveniments importants que
facin modificar la trajectòria de la Fundació.
18. Informació segmentada

J-DE01130A

La Fundació només disposa d’un centre de treball a Barcelona, per aquest motiu no procedeix
informar de la distribució d’ingressos i despeses per centres.

