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01 Activitat de l’entitat 
 
1.A Activitats i gestió 

Alive Fundació té com a finalitat principal la difusió de coneixement del medi natural per tal de millorar-ne la gestió i 

conservació dels seus recursos. En el seu quart any d'activitat la fundació amplia els seus projectes incorporant la 

coorganització del concurs de fotografia de la Mediterrània, MedFoto, l'atorgació de la beca de recerca del Gram, l'inici del 

projecte de fotoidentificació de meros, i manté els cursos de formació així com el Sealife Collection. Alive també ha 

organitzat una sortida per a submarinistes en el marc de la Setmana de la Natura. 

El MedFoto s'ha organitzat de la mà del Club Nàutic L'Escala, amb l'objectiu de posar en valor la relació de les 

persones amb el mar i donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics d'aquest medi, per tal de fomentar-se una actitud 

responsable. Aquest concurs ha suposat la contractació d'un assessor fotogràfic i serveis del mateix club nàutic, a més de 

l'aportació dels premis econòmics. 

Aquest 2021 Alive ha atorgat una beca de recerca del prat de Gram (Cymodocea nodosa) del golf de Roses a 

Biosfera Associació d'Educació Ambiental, amb l'objectiu d'obtenir més informació del prat així com per analitzar el carboni 

blau que conté. Paral·lelament, s'ha mantingut el seguiment de la praderia amb immersions mensuals quan el temps i la 

Covid ho han permès. 

Durant el 2021 la Sealife Collection ha continuat hostatjada dins la plataforma tecnològica anomenada iNaturalist. 

Sense més cost per la fundació que les hores de feina de seguir impulsant el projecte, la Sealife Collection ha seguit 

creixent en contingut i usuaris. 

També durant el 2021 Alive ha gestionat els cursos de formació de guies del PNMMBT següents: Curs per a 

informadors del parc natural i el Curs de Guies Subaquàtics. 

1.B Ajuts atorgats. Criteris i aplicació. 

La fundació Alive ha una beca de recerca a l'entitat Biosfera, Associació d'Educació Ambiental, de 10.000 €, per 

desenvolupar el projecte “Ecological and economic benefits associated with Cymodocea nodosa meadows in the Bay of 

Roses”. 

Per a la resta de projectes, només ha contractat serveis puntuals a tercers per a desenvolupar les diferents tasques. 

1.C Convenis i finalitats fundacionals 

El més de juny del 2020 es va cancel·lar el conveni signat amb WoRMS per la utilització de la taxonomia utilitzada 

a la Sealife Collection. 

1.D Persones beneficiàries 

Tots els usuaris de la fundació tenen accés lliure via internet a les webs de la Sealife Collections i als continguts de 

la recerca realitzada i publicada al web de la fundació, i per tant no hi ha cap procés de tria ni criteri per a la seva selecció. 

Per això mateix tampoc tenim cap procés que ens asseguri la no discriminació per raons d'edat, salut o sexe, en l’accés als 

recursos en línia. 

 Pel que fa als cursos de guies del Parc Natural, és el mateix parc qui fa la tria dels alumnes entres les empreses i 

entitats que treballen al territori i que al parc li interessa que tinguin formació i coneixements per transmetre als clients i 

usuaris d’aquestes empreses i institucions. 

 Pel que fa al concurs de fotos, tots els fotògrafs professionals i aficionats podien optar al concurs, i d’aquests, hi ha 

hagut set guanyadors de categories i un guanyador absolut del concurs. A més, també hi ha hagut tres guardonats més 

amb premis especials de L’Escala, de la Costa Brava i menor de 16 anys. 
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02 Bases de presentació dels comptes anuals 
 
A. Imatge fidel 
 
01. Disposicions legals 
 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, havent-se aplicat les 
disposicions legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de la Fundació. 

 
 
03. Informació complementària 
 

No és necessari incloure informació complementària a la que faciliten els estats comptables i la present memòria, 
que integren aquests comptes anuals, ja que en entendre de l'administració de la Fundació són prou expressius de la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 

 
B. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l’entitat, l'aplicació de principis comptables 
facultatius diferents dels obligatoris establerts a la normativa mercantil i en especial en el Pla General de comptabilitat de 
les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008, de 23 de 
desembre). 

 
C. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2021 se n'han determinat estimacions i hipòtesi en 
funció de la millor informació disponible a 31/12/2021 sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que 
puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) a pròxims exercicis el que es faria de forma 
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 

 
D. Comparació de la informació 
 
02. Impossibilitat de comparació 
 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'any 
anterior. 

 
E. Elements recollits a diverses partides 
 

No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin a més d'una partida del Balanç. 

 
F. Agrupació de partides 
 

A efectes de facilitar la comprensió del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys i de l'Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se els anàlisis requerits en les notes 
corresponents de la memòria. 

 
G. Canvis en criteris comptables 
 

Al present exercici, no s'han realitzat canvis en criteris comptables. 

 
H. Correcció d'errors 
 

No s'ha produït cap ajustament per correcció d'errors en el present exercici. 
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03 Aplicació de resultats 
 
A. Proposta de distribució de beneficis 
 
02. Hi ha base de repartiment 
 

A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats: 
 

Bases de repartiment Import 2021 Import 2020 

Excedent de l’exercici 22.547,03 -11.585,81 

 Total base de repartiment = Total aplicació 22.547,03 -11.585,81 

Aplicació a   

Fons dotacional o fons social   

Fons especials   

Romanent 22.547,03 -11.585,81 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   

 Total aplicació = Total base de repartiment 22.547,03 -11.585,81 

 
04 Normes de registre i valoració 
 
A. Immobilitzat intangible 
 
01. Valoració immobilitzat intangible 
 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i producció i, posteriorment, es valoren al seu cost 
menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i pèrdues per deteriorament que hagin 
experimentat. 

 
La Fundació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb 

origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament i, si és necessari de 
les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats pels 
actius materials. 

 
03. Propietat industrial 
 

S'ha comptabilitzat en aquest concepte les despeses de desenvolupament capitalitzades ja que s'ha obtingut la 
corresponent patent o similar. S'han inclòs el cost de registre i formalització de la propietat industrial (i els imports per 
l'adquisició a tercers dels drets corresponents). 

 
Aquests actius s'han amortitzat linealment al llarg de les seves vides útils que són 10 anys. 

 
05. Aplicacions informàtiques 
 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics en la gestió 
de la societat es registren a càrrec de l'epígraf "Aplicacions informàtiques" del balanç de situació. 

 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de l'exercici 

que s'incorren. 
 

Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció valorativa per deteriorament 
en les aplicacions informàtiques. 

 
 L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període de 3 anys. 
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B. Immobilitzat material 
 
01. Capitalització 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el 
cost de producció. 

 
El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte en el 

preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que s'han produït fins a la seva posada en condicions de 
funcionament, inclosa la ubicació al lloc i qualsevol altra condició necessària perquè pugui operar de la manera prevista, 
entre d'altres: despeses d'explanació i enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i 
altres similars. 

 
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb el disposat en la norma relativa a instruments 

financers. 
 
02. Amortització 
 

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats 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 s'amortitzen. 

 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el 

compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de 
vida útil estimada, que com a terme mig, dels diferents elements és: 

 

CONCEPTE  ANYS VIDA ÚTIL  

Instal·lacions tècniques i maquinària                    10  

 
Quan es produeixen correccions valoratives per deteriorament, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis 

següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa forma en cas 
de reversió de les mateixes. 

 
E. Actius financers i passius financers 
 
01. Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 

Actius financers a cost 
 
En aquesta categoria s'inclouen les inversions en el patrimoni d'empreses del grup. 
 
Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 

transacció que els siguin directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de 
subscripció i similars. 

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

deteriorament. 
 

Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per a 

operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció que 

ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims, així com les 
comissions financeres que s'hagin carregat a l'empresa es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys. 

 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte de 

pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès 

contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera 
que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal. 
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Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes 

d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de 
l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es 
meriten. 

 
Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que la Societat 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. 

 
G. Existències 
 
01. Criteris de valoració 
 

Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat existències. 

 
I. Impost sobre beneficis 
 
01. Criteris de registre 
 
 Les rendes obtingudes en l'exercici d'explotacions econòmiques estan exemptes de l'Impost de Societats perquè 
es desenvolupen en el compliment de l'objecte fundacional i estan emparades per l'article 7è de la Llei 49/2002, com que 
totes les rendes estan exemptes, els ingressos i despeses corresponents coincideixen amb els que configuren els estats 
comptables annexos. Tampoc s'ha hagut de distribuir les despeses perquè només hi ha una única font de rendes 
(exemptes). 
 
 

Rendes exemptes  Import 
Article de la 
Llei 49/2002 

Despeses Associades 

Donatius 60.000,00 Art. 6.1º.a) 44.635,45 

Prestacions de serveis 17.182,48   

Total rendes exemptes 77.182,48  44.635,45 

Rendes no exemptes    

    

Total rendes no exemptes    

 
J. Ingressos i despeses 
 
01. Criteris de valoració ingressos i despeses 
 

Els ingressos ordinaris procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren per l'import 
monetari o, si escau, pel valor raonable de la contrapartida rebuda o que s'espera rebre. Aquest valor és el preu acordat 
per als actius a transferir al client, deduït, l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars 
que l'empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. També poden incloure's els 
interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d'interès 
contractual. 

 
La Fundació tindrà en compte en la valoració de l'ingrés la millor estimació de contraprestació variable si és 

altament probable que no es produeixi una reversió significativa de l'import de l'ingrés reconegut quan posteriorment es 
resolgui la incertesa associada a la citada contraprestació. 

 
02. Prestacions de serveis 
 

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. 
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En conseqüència només es comptabilitzaran els ingressos procedents de prestació de serveis quan es 
compleixin totes i cadascuna de les següents condicions: 

 
  a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
 
  b) És probable que l'empresa 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 completar-la, poden ser 

valorats amb fiabilitat. 
 
La Fundació revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés per rebre, a mesura que el servei 

es va prestant. La necessitat de tals revisions no indica, necessàriament, que el desenllaç o resultat de l'operació de 
prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat. 

 
L. Subvencions, donacions i llegats 
 
01. Subvencions no reintegrables 
 

No s'han comptabilitzat subvencions no reintegrables al llarg de l'exercici. 
 
02. Subvencions reintegrables 
 

Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat subvencions reintegrables. 

 
05 Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 
 
A. Anàlisi de moviment immobilitzat material 
 
01. Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat material 
 

El moviment de la partida d'immobilitzat material és el següent: 
 

MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL  IMPORT 2021  IMPORT 2020  

SALDO INICIAL BRUT      

(+) Entrades                 4.207,44    

(+) Correccions de valor per actualització      

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT                 4.207,44    

 
02. Anàlisi amortització immobilitzat material 
 

Es detalla a continuació el moviment de l'amortització de l'immobilitzat material: 
 

MOVIMENTS DE L'AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 
MATERIAL  

IMPORT 2021  IMPORT 2020  

SALDO INICIAL BRUT      

(+) Augment per dotacions                   289,89    

(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització      

(+) Augments per adquisicions o traspassos      

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos      

SALDO FINAL BRUT                   289,89    
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B. Anàlisi de moviment immobilitzat intangible 
 
01. Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat intangible 
 

El moviment de la partida d'immobilitzat intangible és el següent: 
 

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE  IMPORT 2021  IMPORT 2020  

SALDO INICIAL BRUT                62.920,00                62.920,00  

(+) Entrades      

(+) Correccions de valor per actualització      

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT                62.920,00                62.920,00  

 
02. Anàlisi amortització de l'immobilitzat intangible 
 

Es detalla a continuació el moviment de l'amortització de l'immobilitzat intangible: 
 

MOVIMENTS AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 
INTANGIBLE  

IMPORT 2021  IMPORT 2020  

SALDO INICIAL BRUT                32.914,75                20.322,79  

(+) Augment per dotacions                 7.856,39                12.591,96  

(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització      

(+) Augments per adquisicions o traspassos      

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos      

SALDO FINAL BRUT                40.771,14                32.914,75  

 
06 Béns del patrimoni cultural 
 

No és d'aplicació. 

 
07 Actius financers 
 
A. Anàlisi actius financers en el balanç 
 

Els actius financers a curt termini són els següents: 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2021  IMPORT 2020  

Actius financers mantinguts per negociar      

Actius financers a cost amortitzat                  35.767,19  

Actius financers a cost                75.363,42    

TOTAL                75.363,42                35.767,19  

 
B. Empreses del grup, multigrup i associades 

 
L'entitat Alive Fundació no té accions o participacions d'entitats que puguin ser considerades com a empreses del 

grup, multigrup o associades. 

 
08 Passius financers 

 
No és d'aplicació. 

 
09 Fons propis 
 
C. Capital fundacional 
 

A 31 de desembre de 2021, el capital fundacional està dotat amb la quantitat de 36.920,00 euros. 
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10 Situació fiscal 
 
A. Despesa per impost corrent 
 

D'acord amb l'article 7.5 de la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes de l'impost sobre societats. 

  
En conseqüència, no s'ha comptabilitzat cap actiu ni passiu per impostos diferits. 

 
B. Conciliació del resultat comptable amb la base imposable 
 
01. Resum conciliació del resultat comptable 

 
RESULTAT COMPTABLE 22.547,03  

DIFERÈNCIES PERMANENTS AUGMENT DISMINUCIÓ 

Règim fiscal entitats sense fins lucratius 54.635,45 77.182,48 

TOTAL 54.635,45 77.182,48 

DIFERÈNCIES TEMPORÀRIES TEMPORALS AUGMENT DISMINUCIÓ 

   

TOTAL   

COMPENSACIÓ BASES IMPOSABLES NEGATIVES AUGMENT DISMINUCIÓ 

Compensació bases imposables negatives any anteriors   

TOTAL   

BASE IMPOSABLE  0,00  

 
11 Ingressos i despeses 
 
B. Altres despeses d'explotació 
 

A continuació es desglossa la partida "Altres despeses d'explotació", del model del compte de pèrdues i guanys: 
 

CONCEPTE  IMPORT 2021 IMPORT 2020 

Altres despeses d'explotació  19.294,63 11.511,90 

  a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials    

  b) Resta de despeses d'explotació  19.294,63 11.511,90 

 
12 Subvencions, donacions i llegats 
 
A. Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

A continuació es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen en el balanç, així com els imports 
imputats en el compte de pèrdues i guanys: 

 

SUBVENCIONS, DONAC. I LLEG. ATORGATS PER 
TERCERS  

IMPORT 2021  IMPORT 2020 

Que apareixen en patrimoni net del balanç     

Imputats en el compte de pèrdues i guanys               60.000,00  1.860,00 

 
 L’origen dels donatius imputats al compte de resultat provenen del sector privat. 

 
13 Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatuàries 
 

S’ha donat compliment al què estableix l’article 333-2 de la Llei 4/2008 del Codi Civil de Catalunya, que estableix 
que les fundacions han de destinar almenys el 70% de les rendes anuals obtingudes al complimentat de les finalitats 
fundacionals, atenent al càlcul següent: 
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a. Quadre ingressos ajustats de l'exercici 
 

Conceptes
(imports en euros)

Imports

Prestacions de serveis 17.182,48

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

Subvencions oficials a les activitats

Donacions i altres ingressos per a activitats 60.000,00

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

Ingressos per arrendaments

Ingressos per serveis al personal

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

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

Ingressos financers

Variació de valor raonable en instruments financers

Diferències de canvis

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

Deterioraments i pèrdues (reversions)

Resultats per alienacions i altres

Altres resultats

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

Reintegrament d'ajuts i assignacions

Excés de provisions

Ingressos (1) 77.182,48

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

millorament d’altres béns (2.1)
0,00

    - 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de 

l'exercici (2.2)
0,00

    - 

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

destinats a incrementar la dotació (2.3)
0,00

    - 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 0,00

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4) 0,00

    - 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) 0,00

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 77.182,48  
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b. Quadre despeses ajustades de l'exercici 
 

Conceptes
(imports en euros)

Despeses

directes (a)

Despeses

indirectes (b)

Total

despeses

Ajuts concedits 0,00

Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00

Consum de béns destinats a les activitats 0,00

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 0,00

Treballs realitzats per altres entitats 20.404,78 20.404,78

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 4.106,24 4.106,24

Provisions personal 0,00

Recerca i desenvolupament 0,00

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00

Arrendaments i cànons 0,00

Reparacions i conservació 346,17 346,17

Serveis professionals independents 14.797,40 14.797,40

Transports 0,00

Primes d'assegurances 0,00

Serveis bancaris 3,54 3,54

Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00

Subministraments 78,52 78,52

Altres serveis 4.069,00 4.069,00

Tributs 2.683,52 2.683,52

Altres despeses de gestió corrent 0,00

Resultats per alienacions i altres 0,00

Altres resultats 0,00

Despeses financeres 0,00

Variació de valor raonable en instruments financers 0,00

Diferències de canvis 0,00

Amortització de l'immobilitzat 8.146,28 8.146,28

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments 0,00

Deterioraments i pèrdues 0,00

Resultats per alienacions i altres 0,00

Impost sobre beneficis 0,00

Despeses (7) 35.728,27 18.907,18 54.635,45

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments associats a les inversions

vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en

l'exercici) (8.1)

0,00 0,00

    - 0,00

Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i llegats, no reintegrables i 

amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb l'ajust 

extracomptable realitzat en els ingressos (8.2)

0,00 0,00 0,00

    - 0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8) 0,00 0,00 0,00

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a

l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)
0,00 0,00

    - 0,00

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció 

d'errades (11) 
0,00 0,00 0,00

    - 0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 0,00 0,00 0,00

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 35.728,27 18.907,18 54.635,45  
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c. Quadre càlcul exercici 
 

Conceptes
(imports en euros)

Imports

Ingressos ajustats (6) 77.182,48

Despeses indirectes ajustades (13b) 18.907,18

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 58.275,30

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals

(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 40.792,71

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 35.728,27

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) -5.064,44  
 
 
d. Resum exercicis anteriors 
 

Exercici

Ingressos 

nets 

ajustats (14)

Import 

aplicació 

obligatòria 

(15)

Imports executats 

al compliment 

directe 

en l'exercici

(S13a)

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Import 

pendent

2017 2018 2019 2020 2021 Total % compliment

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00

2018 53.145,00 37.201,50 25.825,93 25.825,93 11.375,57 0,00 0,00 37.201,50 100,0% 0,00

2019 43.071,63 30.150,14 26.132,47 14.756,90 15.393,24 0,00 30.150,14 100,0% 0,00

2020 21.210,96 14.847,67 21.457,85 6.064,61 8.783,06 14.847,67 100,0% 0,00

2021 58.275,30 40.792,71 35.728,27 26.945,21 26.945,21 66,1% 13.847,50

Total 122.992,02 109.144,52 0,00 25.825,93 26.132,47 21.457,85 35.728,27 109.144,52 13.847,50  

 
14 Operacions amb parts vinculades 
 

A. Saldos i transaccions amb l’òrgan de govern i alta direcció 
 
 Durant els exercicis 2021 no s'ha meritat cap retribució al Patronat, ni existeixen crèdits ni bestretes amb els 
mateixos, ni tampoc existeixen altres compromisos, avals i altres. 
  
 Excepte el Patronat, no existeix cap altre personal de la Fundació que compleixi la definició de personal d'alta 
direcció. 
 En el deure d’evitar situacions de conflicte d'interès de la Fundació, durant l'exercici els patrons han complert amb 
les obligacions previstes en l'article 228 del text refós de la Llei de Societats de Capital. 
  
 Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s'han abstingut d'incórrer en els supòsits de conflicte 
d'interès previstos en l'article 229 d'aquesta Llei. 

 
15 Altra informació 
 
A. Nombre mig de persones empleades 
 

A continuació es detalla el nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici: 
 

NOMBRE MITJÀ DE PERSONES EMPRADES 
EN EL CURS DE L'EXERCICI  

2021  2020  

TOTAL OCUPACIÓ MITJANA  0,13  0,00 

 
B. Convenis de col·laboració 
 
 La fundació no té formalitzats convenis de col·laboració empresarial. 
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C. Activitat de mecenatge 
 
 La fundació no desenvolupa activitats de mecenatge. 

 
D. Previsió estatutària del destí del patrimoni de l’entitat 
 
 Segons el que preveu l’article 25 dels estatuts de la Fundació, en el cas de dissolució, i previ liquidar-se pel 
Patronat tots els deutes existents, tots els béns i drets de la Fundació s’han d’adjudicar a l’Ajuntament d’Olot per tal que 
siguin destinataris a altres fundacions o entitats 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. 

 
16 Informació segmentada 
 
 La distribució de l'import d’ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries de la Fundació, per 
segments d'activitats, corresponent a l’exercici 2021 es mostra a continuació: 
 
 
  Exercici 2021   Exercici 2020  

 

PÈRDUES I GUANYS  0,00  0,00  

    1.  Import net de la xifra de negocis        17.182,48        19.350,96  

    2.  Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació  0,00  0,00  

    3.  Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu  0,00  0,00  

    4.  Aprovisionaments       -20.404,78        -8.300,00  

    5.  Altres ingressos d'explotació        60.000,00         1.860,00  

    6.  Despeses de personal        -4.106,24  0,00  

    7.  Altres despeses d'explotació       -21.978,15       -11.904,81  

    8.  Amortització de l'immobilitzat        -8.146,28       -12.591,96  

    9.  Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres  0,00  0,00  

    10. Excessos de provisions  0,00  0,00  

    11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat  0,00  0,00  

    12. Altres resultats  0,00  0,00  

 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)        22.547,03       -11.585,81  

    13. Ingressos financers  0,00  0,00  

        a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer  0,00  0,00  

        b) Altres ingressos financers  0,00  0,00  

    14. Despeses financeres  0,00  0,00  

    15. Variació de valor raonable en instruments financers  0,00  0,00  

    16. Diferències de canvi  0,00  0,00  

    17. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers  0,00  0,00  

    18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer  0,00  0,00  

        a) Incorporació a l'actiu de despeses financeres  0,00  0,00  

        b) Ingressos financers derivats de convenis de creditors  0,00  0,00  

        c) Resta d'ingressos i despeses  0,00  0,00  

 

B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)  0,00  0,00  

 

C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)        22.547,03       -11.585,81  

    19. Impostos sobre beneficis        0,00          0,00  

 

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)        22.547,03       -11.585,81  
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A L’Escala, a 31 de març de 2022, queda formulada la Memòria, donant la seva conformitat mitjançant signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernat Garrigós Castro,      Dorine Glautier,   
President del Patronat      Secretària no patrona del Patronat 
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