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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 segon any d'activitat la fundació manté un sol projecte anomenat Sealife 
Collection. Aquest projecte és una plataforma en línia a internet per la recollida de fotografies i vídeos de totes les espècies 
marines del món per part d'usuaris col·laboradors voluntaris que decideixen compartir aquests continguts per a ús obert de 
tota la comunitat que hi pugui accedir via internet. Aquest contingut es troba plenament disponible i únicament es regula l'ús 
de reproducció d'aquestes fotografies i vídeos segons les llicències d'ús que els hi atorguin els seus propietaris quan les 
han aportat a la col·lecció. 

La creació de la plataforma informàtica s'ha fet a partir del codi aportat per Lynx Edicions en el procés fundacional com a 
aportació inicial. Sobre aquest codi base Lynx Edicions ha reescrit el codi de la base de dades i de la seva pàgina de gestió 
segons les indicacions de la fundació i de la llarga experiència de Lynx Edicions en aquest camp. 

La mateixa editorial ha rebut posteriorment l'encàrrec de proporcionar el manteniment del codi i de l'allotjament físic de la 
base de dades i el seu codi en plena disponibilitat a tota la xarxa d'internet. 

A més de la creació i el manteniment de la infraestructura tecnològica del projecte, també s'han realitzat moltes activitats de 
difusió del projecte en revistes, pàgines d'internet, xerrades especialitzades i molts contactes directes amb possibles usuaris 
i col·laboradors. 

Aquesta feina s'ha gestionat a partir d'unes reunions del patronat de la fundació que han servit per marcar uns objectius 
immediats i una estratègia. A partir d'aquestes línies mestres el director executiu ha coordinat un equip de treball que ha 
executat i fet realitat el projecte SealifeCollection.org 

Totes les aportacions personals al projecte han estat voluntàries i no remunerades, a excepció de les feines informàtiques 
de programació i manteniment que prèviament s'havien pressupostat i posteriorment han estat contractades, executades i 
pagades. 

Durant el 2019 la Sealife Collection s'ha traslladat a una plataforma tecnològica anomenada iNaturalist. Aquesta plataforma 
aliena a la Fundació Alive disposa de servidors i tecnologia més avançada que la desenvolupada per nosaltres i sense cost 
per a la Fundació. El projecte iNaturalist coincideix completament en objectius amb la Sealife Collection, aportant una millor 
solució tecnològica sense cap cost per la Fundació Alive. 

1.B Ajuts atorgats. Criteris i aplicació. 

El nostre projecte implica la disponibilitat d'informació sense cost per a tots els nostres usuaris. No hi ha ajuts atorgats de 
cap mena. 

1.C Convenis i finalitats fundacionals 

Segueix en peu el conveni signat amb WoRMS per la utilització de la taxonomia utilitzada a la Sealife Collection, però amb 
el trasllat del projecte a la nova plataforma s'informarà a WoRMS de la liquidació del conveni. 

1.D Persones beneficiàries 

Tots els usuaris de la fundació tenen accés lliure del recurs via internet, 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, ja que el 
recurs és totalment lliure. 
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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 l'empresa, 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 l'empresa. 

 
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 l'empresa són prou expressius de la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. 

 

B. Principis comptables no obligatoris aplicats 

 
No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'empresa, l'aplicació de principis 

comptables facultatius diferents dels obligatoris als quals es refereix l'art. 38 del Codi de Comerç i la part primera del Pla 
General de Comptabilitat de Pimes. 

 

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

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 se n'han determinat estimacions i hipòtesi en 
funció de la millor informació disponible a 31/12/2019 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: 
 

BASE DE REPARTIMENT  2019  2018  
Pèrdues i guanys        15.956,96        23.408,38  
Total        15.956,96        23.408,38  

 
 
 

DISTRIBUCIÓ  2019  2018  
A romanent        15.956,96        23.408,38  
Total distribuït        15.956,96        23.408,38  

 
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 Societat 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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E. Actius financers i passius financers 

 
01. Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 

Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per a 

operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de 
tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada 
o determinable. 

 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els 

costos que són directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i guanys 
en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys 

els interessos meritats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 

principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la 
diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el 
cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 

 
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la 

totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor dels 

actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 
 

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 43.071,63 Art. 6.1º.a) 27.114,67 

Total rendes exemptes 43.071,63  27.114,67 

Rendes no exemptes    

    

Total rendes no exemptes    
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J. Ingressos i despeses 

 
01. Criteris de valoració ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real 
dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o 
financer derivat d'ells. 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 deixats al 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 i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
 
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i els despeses pel cost d'adquisició, havent 

comptabilitzat segons el criteri de meritació. 
 
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. 

 
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. 
 
L'empresa 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 
 

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 2019  IMPORT 2018  
SALDO INICIAL BRUT                62.920,00    
(+) Entrades                  62.920,00  
(+) Correccions de valor per actualització      
(-) Sortides      
SALDO FINAL BRUT                62.920,00                62.920,00  
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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 2019  IMPORT 2018  

SALDO INICIAL BRUT                 7.730,83    
(+) Augment per dotacions                12.591,96                 7.730,83  
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització      
(+) Augments per adquisicions o traspassos      
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos      
SALDO FINAL BRUT                20.322,79                 7.730,83  

 
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 2019  IMPORT 2018  
Actius financers mantinguts per negociar      
Actius financers a cost amortitzat                31.691,63                 5.139,21  
Actius financers a cost      
TOTAL                31.691,63                 5.139,21  

 

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 2019, el capital fundacional està dotat amb la quantitat de 36.920,00 euros. 
 
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. 
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B. Conciliació del resultat comptable amb la base imposable 

 
01. Resum conciliació del resultat comptable 
 

RESULTAT COMPTABLE 15.956,96  
DIFERÈNCIES PERMANENTS AUGMENT DISMINUCIÓ 
Règim fiscal entitats sense fins lucratius 27.114,67 43.071,63 
TOTAL 27.114,67 43.071,63 
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 2019  IMPORT 2018  
Altres despeses d'explotació                12.138,16                13.592,91  
  a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials      
  b) Resta de despeses d'explotació                12.138,16                13.592,91  

 

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 2019  IMPORT 2018  

Que apareixen en patrimoni net del balanç      
Imputats en el compte de pèrdues i guanys                43.071,63                53.145,00  

 
 L’origen dels donatius imputats al compte de resultat provenen del sector privat. 
 
13 Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatuàries 
 
 A l'exercici 2019, no s'ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de la Fundació. 
 
 En l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, s'ha acomplert amb l'article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, 
que estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets 
anuals que s'obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les 
finalitats o bé incrementar-ne la dotació. Les dades corresponents als últims 4 exercicis es detallen en el quadre següent: 
 
 

CONCEPTE  Exercici 2019 Exercici 2018 
Ingressos activitats fundacionals 43.071,63 53.145,00  
Total ingressos exercici 43.071,63               53.145,00  
Total despeses exercici 27.114,67 29.736,62 
Resultat de l’exercici 15.956,96 23.408,38 
Percentatge aplicat a finalitat fundacional 100% 100% 
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14 Operacions amb parts vinculades 
 
A. Saldos i transaccions amb l’òrgan de govern i alta direcció 
 
 Durant els exercicis 2019 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 

 
Durant l'exercici 2019 no hi han hagut treballadors. 

 

B. Convenis de col·laboració 

 
 La fundació no té formalitzats convenis de col·laboració empresarial. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




