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 1.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT: 
   
 a) Constitució, règim legal, domicili i objecte social. 
 

La FUNDACIÓ INSTITU SOCIAL PARTNERS (d’ara endavant “la Fundació”, és 
una Fundació privada, subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a les altres disposicions legals 
aplicables i, en especial, als seus propis estatuts. 
 
 La Fundació es va constituir en data 3 de març de 2020 i va ser inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 22 d’octubre de 2020, amb 
el número d’inscripció 3190. Està registrada fiscalment amb el CIF número G67607713. 
 
 La Fundació és una entitat sense afany de lucre que té per finalitat la formació en 
l’àmbit de les assegurances, el patrocini o mecenatge d’activitats culturals, lúdiques o 
esportives, facilitar l’accés a assegurances col·lectives per a entitats sense ànim de lucre 
i fomentar l’economia social en l’àmbit del sector assegurances. 
 
 La Fundació té el seu domicili social al Passeig Verdaguer, número 171 de la 
localitat d’Igualada. 
  
 L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és el Patronat. 
 
  
 b) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i 
la forma com es gestionen. 
 
 Les activitats desenvolupades durant l’exercici 2020 són les següents: 
 

Es va presentar a UNESPA un manifest amb el recolzament de 1.200 
professionals de residències de persones amb discapacitat i les entitats socials del sector 
per que tinguessin consideració d’assegurats a l’assegurança per fer front a la COVID-19. 

També es van afegir els professionals que treballen amb persones afectades per 
paràlisis cerebral, autisme i residències de salut mental, que van passar a tenir els 
mateixos drets que el personal sanitari en relació a la possible utilització de l’assegurança 
de Mort o d’indemnització per ingrés de mes de 3 dies per COVID-19. 

 La Fundació es va oferir com a intermediària per al tràmit dels sinistres per que 
els professionals afectats poguessin rebre les indemnitzacions. 

 
S’han adaptat els cursos de formació i prevenció de riscos en l’àmbit de la 

responsabilitat civil al format virtual i s’han afegir referències al risc de contagi de COVID-
19. 

  
Es va anar a MADRID a parlar amb els responsables de màrqueting de les 

principals companyies per aconseguir captacions de fons de les companyies: GENERALI, 
MARKEL, BERKLEY i MARKEL que ens permetés passar a oferir la formació RISC ZERO 
sense cap cost per a les entitats socials. 

  
La Fundació ha fet de Mecenes del projecte INVENCIBLES, realitzat per 

universitaris d’últim curs de la Universitat de Girona sobre el trastorn autista. 
  
Els materials estan publicats a la web de la Fundació i actualment s’està fent 

difusió. 
  
Informació més complerta de les activitats es pot trobar a la pàgina web de la 

Fundació: www.fundació.socialpartners.org. 
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 c) Descripció específica del ajuts atorgats: 
  
 No s’han atorgat ajuts de caràcter dinerari en el present exercici. 
 
 d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats 
descrites: 
   
 Segons els Estatuts de la Fundació podran ser beneficiaris els col·lectius 
següents:  

Entitats sense ànim de lucre o de l’economia social i persones o entitats 
relacionades amb en l’àmbit de les assegurances. 

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis 
d’imparcialitat i no-discriminació, que es trobin en les circumstàncies següents: formar part 
del sector de la població atès per la població, demanar la prestació de servei que la 
Fundació pugui oferir  i que compleixi els requisits específics que, complementàriament,  
pugui acordar el Patronat.  
 
 2.-  BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 
 

a) Imatge fidel  
 
Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres 

comptables de la Fundació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis 
de les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objectiu d’oferir la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’exercici. 
 
 El comptes anuals s’han preparat en format simplificat i estan expressats en euros. 
Estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i aquesta memòria, el contingut conjunt del qual forma una unitat. En la 
formulació del presents comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes les normes i 
criteris establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions aprovat 
pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.  
 
 No hi ha raons excepcionals que justifiquin que, per tal de presentar millor la 
imatge fidel, la Fundació no apliqui les disposicions legals en matèria comptable. Per tant, 
els principis comptables aplicats en la formulació del comptes anuals han estat els que es 
recullen en les disposicions legals que don d’aplicació a la Fundació. 
 
 No ho hi ha informacions complementàries, addicionals a les fixades per les 
disposicions legals, que calgui incloure en els comptes anuals per tal de presentar 
adequadament la imatge fidel. 
 
  
 b) Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
 No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
 
 
 c) Comparació de la informació. 
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 No es pot comparar la informació dels estats comptables amb l’exercici anterior 
donat que la Fundació va ser constituïda durant l’exercici 2020.  
 
 d) Agrupació de partides. 
 
 Les partides del balanç de situació i del compte de resultats no han estat objecte 
d’agrupació. 
 
 e) Elements recollits en diverses partides. 
 
 No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del 
balanç de situació. 
 
 f) Canvi de criteris comptables. 
 
 Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis en criteris comptables. 
 
 g) Correcció d’errors. 
 
 No s’han detectat errors existents en la data de tancament, ni de l’exercici actual 
ni altres anteriors que hagis obligat a corregir els comptes anuals. 
 
  
 3.- APLICACIÓ DE RESULTATS. 
 
 El resultat de l’exercici ha estat positiu presentant un excedent  per un import de 
1.814,84 euros. Es proposa l’aplicació d’aquest resultat destinant-lo a romanent de cara a 
propers exercicis. 
 

A data actual, els comptes anuals a 31 de desembre de 2018 estan pendents de 
ser sotmesos a l’aprovació del Patronat. 
 
 3.1.- Proposta d’aplicació de l’excedent: 
  
  Base de repartiment                Euros 
 
   Excedent de l’exercici..........................................................   1.814,84 
  Remanent............................................................................ 
  Reserves voluntàries........................................................... 
  Reserves per al compliment de fins aplicats en l’exercici......._______ 
  Total....................................................................................    1.814,84 
 
  Aplicació                 Euros 
 
   A dotació fundacional............................................................   
  Remanent.............................................................................   1.814,84     
  A Reserves especials........................................................... 

A Reserves voluntàries......................................................... 
  Reserves per al compliment de fins......................................    
  A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors............. _______       
  Total....................................................................................     1.814,84 
 
 
 
 4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 
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 Les principals normes de valoració aplicables en al formulació dels comptes 
anuals, d’acord amb les establertes en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions, han estat les següents: 
 
 a) Immobilitzat intangible 
 
 No aplicable. 
 
  
 b) Béns integrants del patrimoni cultural 
 
 No aplicable. 
 
 
 c) Immobilitzat material 
 
 Reconeixement inicial: 

Els actius inclosos en l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu 
d’adquisició. 

 
Vida útil: 
Després del seu reconeixement inicial, l’immobilitzat material es valora pel seu 

cost menys l’amortització acumulada.   
 
L’amortització dels elements de l’immobilitzar material es realitza distribuint el seu 

import amortitzable de forma sistemàtica al llarg de la seva vida útil. 
 
 d) Inversions immobiliàries 
 
 No aplicable. 
  
 e) Arrendaments 
 
 No aplicable. 
 
 f)  Permutes 
 
 No aplicable. 
 
 g) Actius financers i passius financers 
 
 Actius financers 
 

En el balanç de situació, els actius financer es classifiquen entre corrents i no 
corrents en funció de que el seu venciment sigui respectivament inferior o superior a dotze 
mesos, comptats des de la data del balanç. 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de 
patrimoni d’una altra entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre acte 
financer, o intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment 
favorables. 

L’entitat ha de reconèixer un actiu financer en el seu balanç quan es converteixi 
en una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme les seves disposicions. 
 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les 
categories següents: 
 

• Actius financers a cost amortitzat. 
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• Actius financers mantinguts per a negociar. 
• Actius financers a cost. 

 
Els únics actius financers que afecten a la Fundació són els de la categoria “Actius 

financers a cost amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 
 

Actius financers a cost amortitzat 
 

Actius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els crèdits per a 
operacions de les activitats i per la resta d’operacions, de quantia determinada o 
determinable i no negociats a cap mercat organitzat. 
 

Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant 
això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu 
reconeixement inicial. No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits 
per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 
tipus d’interès contractual, així com les fiances, i els desemborsaments pendents sobre 
fons dotacionals, fons social i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt 
termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar el fluxos 
d’efectiu no sigui significatiu. 
 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva 
valoració inicial, menys els reemborsaments de principals produïts, més els interessos 
meritats i menys qualsevol reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant 
l’exercici, calculats en base al mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés 
en el compte de resultats. No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un 
any que es valorin inicialment pel seu valor nominal. S’han de continuar valorant per aquest 
import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 

El tipus d’interès efectiu es defineix con el tipus d’actualització que iguala exactament 
el valor d’un instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, 
que es produiran al llarg de la seva vida romanent. 
 

Deteriorament del valor: al tancament, els crèdits es deterioren contra resultats, 
sempre que existeixi una evidència objectiva d’un reducció o retard en la percepció dels 
fluxos d’efectiu estimats futurs, que poder ser motivats per la insolvència del deutor. 
L’import del deteriorament es quantifica en la diferència existent entre el valor en llibres 
dels crèdits i el valor actual dels fluxos d’efectiu estimats. 
 

Passius financers 
 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre: 
 

• Passius financers a cost amortitzat. 
• Passius financers mantinguts per a negociar. 

 
Els únics passius que afecten la Fundació són els de la categoria “Passius financers 

a cost amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 
 
 
 
 

Passius financers a cost amortitzat 
 

Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions de les activitats i dèbits 
per operacions no derivades de les activitats. 
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Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment 

coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), 
més els costos de transacció. Els dèbits a pagar a curt termini i sense tipus d’interès 
contractual es valoren pel seu valor nominal sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no sigui significatiu. 
 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva 
valoració inicial, menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos 
meritats. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès 
efectiu, es registren com a despeses al compte de resultats, Els dèbits amb venciment no 
superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar 
valorant per aquest import. 
 

 
 h) Existències 
 
 No aplicable. 
 
 
 i) Impostos sobre beneficis 
 
 La Fundació, atès que està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense 
ànim de lucre, només ha d’incorporar a la base imposable del seu impost sobre Societats, 
si s’escau, les rendes generades per les explotacions econòmiques alienes als seu objecte 
o finalitat específica. 
 
 j) Ingressos i despeses. 
  

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri del meritament, és a dir 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència 
del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Aquests 
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes 
i impostos. 
  
 k) 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 resultats 
com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de a subvenció, donació o llegat. La imputació a resultats s’efectua 
atenent a la seva finalitat, distingint entre els següents tipus de subvencions, donacions i 
llegats: 

 
• Si reben per compensar els dèficits d’explotació s’imputen com a 

ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 
• Quan són per finançar despeses específiques s’imputen com a ingressos 

en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estigui finançant. 
• Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius s’imputen 

com a ingressos a mesura que es dota l’amortització o s’aliena l’actiu 
adquirit, o bé a mesura que es cancel.la el passiu finançat. 

 
  
 l) Transaccions amb parts vinculades 
 
 No aplicable 
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL i INTANGIBLE 
   

     
Immobilitzat 

Intangible 

Immobilitzat 
material  

 SALDO INICIAL BRUT, EX. 2018    
 

  Entrades     

  Correccions del valor actualitzat     

 Sortides     

 SALDO FINAL BRUT, EX.2018     
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EX. 2018     

   Dotació a la amortització de l’exercici     
   Augment de la amortització acumulada per 
efecte de la actualització     

 Augments per adquisicions i traspassos     

 Disminucions per sortides , baixes o traspassos     
 AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
FINAL EX. 2018     

   CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORO, SALDO INICIAL EX. 2018   

 
 

 Correccions valoratives per deterioro 
reconegudes al període     
 Reversió de correccions valoratives per 
deterioro     

 Disminucions per sortides, baixes o traspassos     
CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORO, SALDO FINAL EX. 2018     

 SALDO INICIAL BRUT, EX. 2019    0,00 

  Entrades    0,00 

  Correccions del valor actualitzat    0,00 

 Sortides    0,00 

 SALDO FINAL BRUT, EX.2019    0,00 
AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EX. 2019    0,00 

   Dotació a la amortització de l’exercici    0,00 
   Augment de la amortització acumulada per 
efecte de la actualització    0,00 

 Augments per adquisicions i traspassos    0,00 
 Disminucions per sortides , baixes o 
traspassos    0,00 
 AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO 
FINAL EX. 2019    0,00 
   CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORO, SALDO INICIAL EX. 2019    0,00 
 Correccions valoratives per deterioro 
reconegudes al període    0,00 
 Reversió de correccions valoratives per 
deterioro    0,00 

 Disminucions per sortides, baixes o traspassos    0,00 
CORRECCIONS DE VALOR PER 
DETERIORO, SALDO FINAL EX. 2019    0,00 

 
 
6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 
 
 No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 
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7.- BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
 No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 
 
8.-  ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
 No aplicable 
 
 
9.- ACTIUS FINANCERS 
 
 Els actius es classifiquem segons la seva naturalesa i la funció que compleixen a 
la Fundació. 
 

a) Actius financers no corrents 
 

No hi ha actius financers no corrents 
 
 

 
b) Actius financers corrents    
 
No hi ha actius financers corrents  

 
 
 
10.- PASSIUS FINANCERS 
 
 Els passius es classifiquem segons la seva naturalesa i la funció que compleixen 
a la Fundació. 
 
 

c) Passius financers no corrents 
 
No hi ha passius financers no corrents. 
 
 
 
 
 

d) Passius financers corrents 
 
No hi ha passius financers corrents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS 
(CIF G67607713) 

Memòria anual simplificada corresponent a l’exercici 2020. 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- FONS PROPIS 

 
 a) Moviments de l’exercici 

 
Els moviments que s’han produït durant l’exercici 2020 en els diferents comptes 

de fons propis han estat els següents: 
 

  EXERCICI 2020       

       

Partides Saldo Inicial Augments Sortides Saldo final 

       

Fons dotacional 30.000,00     30.000,00 

Fons dotacional pendent  

de desemborsar -22.500,00     -22.500,00 

Excedents exercicis anteriors      

Excedent de l'exercici  1.814,84  1.814,84 

Total 7.500,00 1.814,84  9.314,84 

 
 
 
 
b) Fons dotacionals 
 
La dotació inicial és de 30.000,00 euros, restant pendent de desemborsar l’import 

de 22.500,00 euros. 
Les aportacions al fons dotacional es van  realitzar en metàl·lic. 

  
 

 
 
12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

  
 L’import d’aquest epígraf es correspon a donatius privats i subvencions rebudes 
per formació del personal laboral de la Fundació. 
 

13.- SITUACIÓ FISCAL. 
 
a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes. 
 
La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de 

lucre, establert en la Llei 49/20002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i dels incentius al mecenatge. 
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D’acord amb aquest règim, totes les rendes exemptes de l’import sobre Societats 
a excepció de les rendes derivades d’explotacions econòmiques alienes a l’objecte o 
finalitat específica. 

 
Les activitats desenvolupades durant l’exercici 2020 són considerades exemptes 

a l’empara de l’article 7.1 c) de la Llei 49/2002 
 
 
 
 
 
b) Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat. 
 
Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, els ingressos 

i les despeses de la Fundació que són directament assignades a una activitat s’apliquen 
directament al compte de resultats analític d’aquesta activitat:  

 

Partida 

Activitats 
exemptes 

2020 

 
Activitats 

no 
exemptes 

2019 

Activitats 
exemptes 

2019 

Activitats 
no 

exemptes 
2019   

   

Ingressos per les activitats        
Altres subvencions, donacions i llegats 
incorporats al resultat de l’exercici. 6.858,20    

Ajuts concedits  0,00      

Aprovisionaments  0,00    

 Altres despeses de personal  0,00      

Altres despeses d’explotació  5.043,36    

Amortització del immobilitzat 0,00    

Resultats financers 0,00      

RESULTAT DE L’EXERCICI   1.184,84      

 
 
 
c) Conciliació del resultat comptable i fiscal 
 
La conciliació entre resultat comptable abans d’impostos i base imposable de 

l’impost de Societat és la següent: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Partida     Euros 2020 
 
Resultat comptable abans d’impostos                        1.184,84 
 
Rendes exemptes: 
 
Règim fiscal Llei 49/2002                    1.184,84 
  

Base imposable fiscal                                           0,00   
                          
Quota al 10%                         0,00 
 
Retencions i ingressos a compte              0,00 
 
Liquida a ingressar                0,00 
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d) Impost sobre el Valor Afegit. 
 

La Fundació, donada la seva activitat, no tributa per l’Impost sobre el Valor Afegit.
  

 
 
 
e) Saldos amb les Administracions Públiques 
 

 No existeix cap saldo amb les Administracions Públiques. 
 
 
 
 
 f) Altres. 
  
 No hi ha altra informació fiscal. 
 
 
 
 
 
 14.- INGRESSOS I DESPESES. 
 
 a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 
 
 No hi ha despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de govern de la 
Fundació durant l’exercici 2020. 
   
 b) Ajuts concedits i altres despeses. 
 
 No hi ha ajuts concedits.  
 
 c) Aprovisionaments 
 
 No hi ha aprovisionaments. 
 
  

d) Despeses de personal 
 
 
 No hi ha despeses de personal. 
 
 
  
 
 
e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 
 
 No aplicable.  
 
 
 f) Altres resultats 



FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS 
(CIF G67607713) 

Memòria anual simplificada corresponent a l’exercici 2020. 

17 
 

 
 No aplicable. 
 
 
 g) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors. 
 
 No aplicable. 
 
 
 h) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 
 
 No aplicable. 
 
 
  
 15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTUTÀRIES 
 
 a) Béns i drets que formen part des fons dotacionals. 
 
 Els béns i drets que formen el fons dotacionals es troben detallats en l’apartat 11. 
 
 
 b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals. 
 
 El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a 
l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i l’article 3.2 de la Llei 49/2002 del règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit:  
 
 
 
 
 

Concepte 2020 2019 

 Determinació de la base del càlcul   

 -Total ingressos de l’exercici  6.858,20  
-Menys: Ingressos extraordinaris per alineació de béns i drets de la 

dotació que mantenen el caràcter de dotació  0,00  

 -Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos 0,00  

Base càlcul 6.858,20  

 Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals 5.043,36  

Dotació a l’amortització d’immobilitzat afecte a les finalitats fundacionals 0,00  

 Reinversió en immobilitzats immaterials  0,00  

 Reinversió en immobilitzats materials 0,00  

Total aplicacions de l’exercici  5.043,36  

% aplicat a finalitats fundacionals 73,54 %  

     

Ingressos pendents de destinar a finalitats fundacionals 1.184,84  
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S’han considerat despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es 
poden considerar directament aplicables a la finalitat fundacional.  
 
 
 c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats. 
  
 Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de 
les finalitats fundacionals, les partides on s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici 
es pot apreciar al compte de resultats. 
 
 
 d) Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució. 
 
 D’acord amb l’article 33 del estatuts de la Fundació, la dissolució de la Fundació 
comporta la seva liquidació. El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar 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.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
 No aplicable. 
 
  
 17.- ALTRA INFORMACIÓ. 
 
 a) Nombre mitjà de persones ocupades. 
 
 No aplicable. 
 
 
 
 b) Remuneracions, compensacions de despeses i acomptes dels Patrons. 
 
 El membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. 
Al 31 de desembre de 2019 no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat.  
 
 c) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 
 
 El Patronat està format per: 
 
 President: Jaume Serarols Fajas 
 Secretària: Maria Ester Cucurella Borràs 
 Vocal: Kòpila Serarols Cucurella. 
 
 d) Operacions autoritzades pel protectorat durant l’exercici 
 
 No hi ha operacions específiques autoritzades pel protectorat. 
 
 e) Garanties compromeses i altres passius contingents. 
 
 Al tancament de l’exercici no hi ha garanties compromeses amb tercers ni altres 
passius contingents d’imports significatius. 
 
 f) Informació sobre el  període mig d pagament a proveïdors. Disposició 
addicional tercera. “Deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol” 
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 D’acord amb la resolució del ICAC de 29 de gener de 2016, a continuació es 
detalla la informació sobre el període mig de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 
 

Concepte  Exercici 2020  Exercici 2019 

  Dies  

Període mig de pagament a proveïdors 25,00  

 
 
 Durant l’exercici l’Entitat ha complert, en els seus aspectes més significatius, amb 
el RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al 
creixement i de la creació de llocs de treball (que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials), que estableix un termini legal màxim de 30 dies, ampliable, si es pacta amb 
el proveïdor, a 60 dies.  
 
 Comptes anuals composats de 19 fulls, que es formulen a Igualada a 30 de juny 
de 2020. 
  
 
 
 
 
 MARIA ESTER CUCURELLA BORRAS   JAUME SERAROLS FAJAS 
 SECRETÀRIA     PRESIDENT  


