FUNDACIÓ PRIVADA
GELIDA

COMPTES ANUALS EXERCICI
2017

Balanç de Situació
Empresa

00107 - FUNDACIO PRIVADA GELIDA

Observacions

ACTIU
B) ACTIU CORRENT
III. Efectiu altres actius líquids equivalents
57200000

BBVA

TOTAL ACTIU (A + B)

Pàgina
Data llistat
Període

2017

1
26/04/2018
De Gener a Desembre

2016

3.202,01
3.202,01

4.953,44
4.953,44

3.202,01

4.953,44

3.202,01

4.953,44

Balanç de Situació
Empresa

00107 - FUNDACIO PRIVADA GELIDA

Observacions

P ASS I U
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Dotació Fundacional
1. Dotació fundacional/Fons social
10000000

FONS DOTACIONAL

III. Excedents d'exercicis anteriors

Pàgina
Data llistat
Període

2017

2
26/04/2018
De Gener a Desembre

2016

3.148,73
3.148,73
6.000,00
6.000,00

4.953,44
4.953,44
6.000,00
6.000,00

6.000,00

6.000,00

-1.046,56

-1.012,56

12100000

EXCED.NEGATIUS EXERCICIS ANTE.

-978,56

-978,56

12101500

RESULTADO NEGATIVO 2015

-34,00

-34,00

12101600

RESULTADO NEGATIVO 2016

-34,00

IV. Excedent de l'exercici
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors comercials i altres ctes.a pagar
2. Altres creditors
47510000

HP,CRED.PER RETENC.PRACTICADES

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

-1.804,71

-34,00

53,28
53,28
53,28
53,28

3.202,01

4.953,44

Compte de Pèrdues i Guanys
Empresa

00107 - FUNDACIO PRIVADA GELIDA

Observacions

Pàgina
Data llistat
Període

2017
8. Altres despeses de l´activitat
62300000

SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS

62600000

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

63100000

ALTRES TRIBUTS

-1.804,71

1
26/04/2018
De Gener a Desembre

2016
-34,00

-1.144,66
-44,75

-34,00

-615,30

A.1) EXCED DE L´ACTIV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

-1.804,71

-34,00

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

-1.804,71

-34,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3+18)

-1.804,71

-34,00

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2017

La present memòria es formula amb l’objectiu de completar, ampliar i comentar la informació
inclosa en el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de
fluxos d’efectiu.

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT

1.1. IDENTIFICACIÓ
La Fundació Privada Gelida Cultura i Patrimoni (en endavant Fundació) és una entitat
sense afany de lucre que treballa per la protecció i la revalorització del patrimoni de Gelida.
La Fundació neix de la il·lusió d’un grup de persones de Gelida que amb el seu l’esforç i la
seva dedicació volen donar impuls al projecte d’afegir valor al seu entorn.
La Fundació va ser fundada el 12 de maig de 2003, i es va inscriure al desembre de 2003
amb el núm. 1916 i amb la classificació com a fundació de tipus cultural.
La Fundació té per finalitat, d’acord amb l’article 5 dels vigents estatuts, la protecció i
revaloritzar el patrimoni de Gelida en tots els aspectes, la dinamització de tot tipus d’activitats
culturals i socials, l’enfortiment de les activitats econòmiques de Gelida i promoure el
manteniment
i
recuperació
de
la
memòria
històrica
i
cultural
del
municipi de Gelida.

1.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY
Durant l’exercici no s’han dut a terme activitats però els Patrons han decidit tornar a
reprendre-les a fi efecte de dur a terme l’adquisició d’un edifici parroquial de Gelida, el Lluïsos,
situat al carrer Jaume Via.
Per aquest motiu, s’han actualitzat les dades al Protectorat, a banda del propi requeriment
rebut.

1.3. AJUTS ATORGATS
Durant l’exercici 2017 no s’han atorgat ajuts a cap entitat ni persona física.

1.4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS
La Fundació no ha subscrit convenis de col·laboració d’acord amb les seves finalitats
estatutàries, amb altres entitats.

1.5. USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES
D’acord amb l’article número 8 dels estatuts, seran beneficiaris de la Fundació totes aquelles
persones o col·lectius que tinguin relació amb els projectes i activitats de la mateixa, i en el
compliment dels seus objectius.

1.6. ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT ENTRE
DONES I HOMES
Els objectius i funcionament de la Fundació respecten el dret a d’igualtat i a la no discriminació
per raons de sexe, i promou condicions per a que la igualtat entre homes i dones siguin un
objectiu a integrar en totes las accions dutes a terme per a la Fundació.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la fundació
han estat els que seguidament es detallen :

2.1.Imatge fidel:
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’entitat i
es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes
establertes en el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de
desembre, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l’entitat.
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de
disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a que
es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre.

2.2.Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en
la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi
comptable obligatori a que es refereix la part primera del Pla General de
Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre
dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.
Els principis comptables aplicats son:
- Entitat en funcionament
- Meritació

- Uniformitat
- Prudència valorativa
- No compensació
- Importància relativa

2.3.Comparació de la informació:
Els Patrons de la Fundació presenten les dades de la memòria, a efectes
comparatius de l’exercici 2017, les corresponents a l’exercici anterior, en
compliment d’allò que es disposa a l’article 35.6 del Codi de Comerç.

2.4.Agrupació de partides:
No s’ha realitzat cap desglossament de partides que hagin estat objecte
d’agrupació ni al Balanç ni a la compte de Pèrdues i Guanys, ni a l’estat de canvis
del patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.

2.5.Elements recollits en diverses partides:
Dins el Balanç de Situació inclòs en els presents Comptes Anuals no hi ha elements
patrimonials distribuïts en diverses partides.

2.6.Canvis en criteris comptables:
No existeixen canvis en criteris comptables no correccions d’errors provinents
d’exercicis anteriors.

2.7.Correcció d’errors:
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a
reformular els comptes, ni fets coneguts amb posterioritat al tancament, que
podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l’exercici.

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI
Segons acord del Patronat de la Fundació Gelida, el resultat de l’exercici es dedicarà
plenament al finançament de les despeses de gestió i de les despeses derivades de l’activitat
fundacional.
Durant el 2017, l’excedent de l’exercici ha estat negatiu, per a la qual cosa no procedeix al
repartiment.

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacionals
Fons especials
Romanent
Excedent negatiu d’exercicis anteriors
Excedents pendents d’aplicació en activitats
fundacionals
Compensació d’excedents negatius d’exercicis
anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Exercici 2017
-1.804,71
-1.804,71

-1.804,71

-1.804,71

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes comptables d’aplicació a la Fundació son les següents:
-

Reial Decret 1514/2007, que aprova el Pla General de Comptabilitat
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les
Fundacions i Associacions.

Els comptes anuals es preparen aplicant el Pla General de Comptabilitat de fundacions i
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel referent
decret.
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

4.1.

Immobilitzat intangible:
D’haver-hi partides, es valorarien pel seu preu d’adquisició net de la seva amortització
acumulada i de les pèrdues per deteriorament haguessin experimentat.

4.2.

Béns integrants del patrimoni cultural:
A la fundació no hi ha béns integrants del patrimoni històric i cultural.

4.3.

Immobilitzat material:

a) Cost
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al cost
de producció, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la
seva posada en funcionament, tals com despeses d’enderrocament, transport, drets
aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars.
Així mateix, forma part del valor del immobilitzat material, l’estimació inicial del valor
actual de les obres de desmantellament o retir, així com els costos de rehabilitació del
lloc que està instal·lat. Formen part de l'immobilitzat material els costos financers

corresponents al finançament dels projectes d’instal·lacions tècniques el període de
construcció de les quals supera l’any, fins a la preparació de l’actiu per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com 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 l’import, com cost de l’exercici en què s’incorren.
Les quantitats entregades a compte d’adquisicions futures de béns d’immobilitzat
material, es registren a l’actiu i els ajustos que s’originin per l’actualització del valor
de l’actiu associat a l’acompte, donaran lloc al reconeixement d’ingressos financers,
conforme es meriten.
Quan es tracti de acomptes amb venciment no superior a un any i que l’efecte financer
no sigui significatiu, no serà necessari dur a terme cap tipus d’actualització.

b) 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-se 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 terme mitjà,
dels diferents elements.
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de
cada balanç.

Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles
En la data de cada balanç de situació, l’entitat revisa els imports en llibres dels seus
actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius
hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici,
l’import recuperable de l’actiu es calcula amb l’objecte de determinar l’abast de la
pèrdua per deteriorament de valor (si l’hagués). En cas que l’actiu no generi fluxos
d’efectiu que siguin independents d'altres actius, l’entitat calcula el import recuperable
de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda
i el valor d’ús. Al avaluar el valor d’ús, els futurs fluxos d’efectiu estimats s’han
descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans d’impostos que
reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor temporal dels diners i
els riscos específics de l’actiu per al qual no s’han ajustat els futurs fluxos d’efectiu
estimats.
Si s’estima que l'import recuperable d’un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) és
inferior al seu import en llibres, l'import de l’actiu (o unitat generadora d’efectiu) es
redueix al seu import recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per
deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en
llibres de l’actiu (unitat generadora d’efectiu) s’incrementa a l’estimació revisada del
seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no

superi l'import en llibres que s’hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua
per deteriorament de valor per a l’actiu (unitat generadora d’efectiu) en exercicis
anteriors. Immediatament es reconeix una reversió d’una pèrdua per deteriorament
de valor com ingrés. La reversió del deteriorament té com límit el valor comptable de
l'immobilitzat que estava reconegut en la data de la reversió, si no s’hagués registrat
la deterioració del valor.

4.4.

Inversions immobiliàries.
No existeixen terrenys o construccions que l’entitat destini a l’obtenció d’ingressos per
arrendaments o ni amb la intenció d’obtenir plusvàlues a través de la seva alienació
que s’hagin d’incloure en l’epígraf “inversions immobiliàries”.

4.5.

Arrendaments
Els lloguers es classifiquen com a lloguers financers sempre que de les condicions dels
mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i
despeses inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els demés
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de
comptabilització amb càrrec al compte de resultats en l’exercici en què es meriten.
Al 31 de desembre de 2017 la Fundació no té arrendaments operatius ni financers.

4.6.

Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.

4.7.

Instruments financers

1.

Actius financers

Les diferents categories d’actius financers són les següents:
a) Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat. També s’han inclòs aquells
actius financers que no s’han originat en les operacions de tràfic de l’entitat i que no
sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia
determinada o determinable.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
b) Inversions mantingudes fins el seu venciment
La Fundació no disposa de cap cartera de valors.

c) Actius financers mantinguts per a negociar.
No existeixen actius financers adquirits amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini,
o que formin part d’una cartera d’instruments financers identificada i gestionada
conjuntament.

d) Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.
No existeixen inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.

e) Actius financers disponibles per a la venda
En aquesta categoria s’han inclòs els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni d’altres entitats o empreses.
Aquestes participacions s’han valorat inicialment pel seu valor raonable que, llevat
evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada, més els costos de transacció directament atribuïbles, formant
part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que,
si s’escau, s’hagin adquirit.

f) Baixa d’actius financers
Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa actius
financers per cobrament de deutors i usuaris.

2.

Passius financers

a) Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra
de béns i serveis per activitats de l’Entitat i aquells que no sent instruments derivats,
no tenen un origen en les activitats.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el
preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
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.
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 el interès efectiu i
s’afegeixen a l'import en llibres de el instrument en la mesura que no es liquiden en el
període que es reporten.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu
valor nominal.

b) Passius financers mantinguts per a negociar
No existeixen passius financers que s’emetin principalment amb el propòsit de tornarlos a adquirir en el curt termini, que formin part d’una cartera d’instrument financer i
gestionat conjuntament o sigui un instrument financer que no sigui un contracte de
garantia financera, ni estigui designat com instrument financer.

c) Baixes de passius financers
Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa passius
financers per pagaments a proveïdors i creditors.

4.8. Existències
La Fundació no te existències.

4.9. Cobertures Comptables
No es donen operacions de cobertura que requereixin el registre amb criteris
específics dels instruments de cobertura i partides cobertes.

4.10.

Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu
reconeixement inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en
la data de la transacció entre la moneda funcional i l’estrangera.
En el cas d’existir saldos en moneda estrangera a la data de tancament, cada balanç de
situació, els actius i passius monetaris en moneda estrangera, es convertirien segons
els tipus vigents en la data de tancament.

4.11.

Impost sobre el Valor Afegit.

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents i no
corrents, així com dels serveis, que són objecte de les operacions gravades per l'impost.

4.12.

Impost sobre beneficis

La Fundació no ha rebut cap renta de cap tipus, per tant l’Impost de Societats es
liquidarà partint d’una Base Imposable de zero euros. la Fundació no ha tingut retencions
ni pagaments a compte durant l’exercici 2017.
4.13. 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 que es produeixi el corrent monetari o financera derivada
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 prestats en el
marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció
del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.

4.14.

Provisions i contingències

Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives en les quals
és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que
generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació
disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són re-estimades en
ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions
específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva
reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.

4.15. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Les despeses derivades de les actuacions de la Fundació que tenen per objectiu la
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de
l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència
d’actuacions per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi
ambient, es comptabilitzen com a més valor de l’immobilitzat.

4.16.

Despeses de personal

Les despeses de personal, d’haver-n’hi, inclourien tots els havers i les obligacions d'ordre
social obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions
per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.

4.17.

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 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.
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.
Als exclusius efectes del seu registre comptable, d’acord amb el que s’estableix a la
Norma de Valoració Vuitena del Pla de Comptabilitat de les Fundacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, les subvencions que tenen caràcter
reintegrable es registren com a passius, aplicant els següents criteris establerts per
l’ordre EHA/733/2010, de 25 de març:

a) Subvencions concedides per l’adquisició d’un actiu: si les condicions de
l'atorgament exigeixen mantenir la inversió durant un determinat nombre
d'anys, es considerarà NO reintegrable quan en la data de formulació dels
comptes anuals s'hagi realitzat la inversió i no hi hagi dubtes raonables que
mantindrà en el període fixat en els termes de la concessió.

b) Subvencions concedides per la construcció, millora, renovació o ampliació d’un
actiu: si les condicions de l'atorgament exigeixen la finalització de l'obra i la
seva posada en condicions de funcionament, es considera NO reintegrable quan
en la data de formulació dels comptes anuals s'hagi executat l'actuació,
totalment o parcialment.
En el supòsit d'execució parcial, la subvenció es qualificarà com NO reintegrable
en proporció a l'obra executada, sempre que no hi hagi dubtes raonables que
conclourà la construcció de l'actiu o l'execució de les actuacions de millora,
renovació o ampliació segons les condicions establertes en l'acord de concessió.
c) Subvencions concedides per a finançar despeses específiques d’execució
plurianual: si les condicions de l'atorgament exigeixen la finalització del pla
d'actuació i la justificació que s'han realitzat les activitats subvencionades, per
exemple, la realització de cursos de formació, es considerarà NO reintegrable
quan en la data de formulació dels comptes anuals s'hagi executat l'actuació,
totalment o parcialment.
En el supòsit d'execució parcial, la subvenció es qualificarà com NO reintegrable
en proporció a la despesa executada, sempre que no hi hagi dubtes raonables
que conclourà en els termes fixats en les condicions de l'atorgament.

4.18. Transaccions entre parts vinculades
La Fundació no te vinculació amb altres entitats o empreses.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
Les partides que componen d’immobilitzat material de l’entitat, així com el moviment de
cadascuna d’aquestes partides es pot observar en el quadre següent:
Exercici 2017:

Cost
Construccions

Saldo Inicial

Altes

Baixes

Saldo Final

Inst. Tècniques
Maquinària
Equips oficina
Mobiliari
Equips per processos
d’informació
Altre immobilitzat
material
Immob. en curs
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortització
Construccions

Saldo Inicial

Dotacions

Baixes/Trasp.

Saldo Final

Inst. Tècniques
Maquinària
Equips oficina
Mobiliari
Equips per processos
d’informació
Altre immobilitzat
material
TOTAL
Valor net
Comptable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements:

Concepte

Vida útil
(anys)

Coeficient
d’amortització

Construccions
Inst. Tècniques
Maquinària – Equips mèdics
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per processos d’informació
Altre immobilitzat material

b. Subvencions, donacions i llegats
No hi ha subvencions i donacions rebudes al llarg del temps relacionades amb
l’immobilitzat material.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
L’entitat al 31 de desembre del 2017 no disposa de immobles classificats com a
Inversions Immobiliàries.

7. BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI CULTURAL
L’entitat al 31 de desembre del 2017 no disposa de béns classificats com a integrants
del patrimoni cultural.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de l‘entitat, així com el moviment
de cadascuna d’aquestes partides es pot observar en el quadre següent:
Exercici 2017

Cost

Saldo Inicial

Altes

Baixes

Saldo Final

Patents
Béns cedits en ús
Aplicacions informàtiques
TOTAL
Amortització

0,00
Saldo Inicial

0,00
Dotacions

0,00
Baixes

0,00
Saldo Final

Patents
Béns cedits en ús
Aplicacions informàtiques
TOTAL
Valor net Comptable

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

a. Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements:

Concepte

Vida útil
(anys)

Coeficient
d’amortització

Patents
Béns cedits en ús
Aplicacions informàtiques

b. Subvencions, donacions i llegats
No hi ha subvencions i donacions rebudes al llarg del temps relacionades amb
l’immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

9.1.Arrendaments financers:
L’entitat no te arrendaments financers, ni com a arrendador ni com a arrendatari.

9.2.Arrendaments operatius:
L’entitat no te arrendaments operatius reconegut com a despesa.

10.INSTRUMENTS FINANCERS

10.1. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació
financera i els resultats de l’entitat.

1.

Informació relacionada amb el balanç
a. Categories d’actius financers i passius financers

a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup,
multigrup i associades.

Classes

Categories

Instruments financers a llarg termini
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Instruments financers a curt termini

Crèdits
Derivats
Altres

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Total

Crèdits
Derivats
Altres

31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17

31/12/16

31/12/17 31/12/16

Actius
financers
mantinguts
per a
negociar

0,00

0,00

Actius
financers a
cost
amortitzat

0,00

0,00

Actius
financers a
cost

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.2) Passius financers:

Classes

Instruments financers a llarg termini

Instruments financers a curt termini

Total

Derivats
Derivats
Deutes amb entitat Obligacions i altres
Deutes amb entitat Obligacions i altres
de
crèdit
valors
negociables
de
crèdit
valors
negociables
Altres
Altres
Categories
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16

31/12/17

31/12/16

Passius
financers a
cost
amortitzat

0,00

0,00

Passius
financers
mantinguts
per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Classificació per venciments:

AF amb venciments

2018

2019

2020

Venciment
superior a
3 anys

TOTAL

Imposicions a LL/T

0,00

Dipòsits a LL/T

0,00

Deutors per subvencions a
C/T

0,00

Ints.C/T deutes

0,00

Imposicions a C/T

0,00

Usuaris i deutors

0,00

TOTAL

0,00

PF amb venciment

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

Venciment
superior a
3 anys

0,00

TOTAL

Deutes a LL/T

0,00

Deutes a LL/T transf.en
Subv.

0,00

Deutes a C/T transf.en
Subv.

0,00

Proveïdors i Creditors

0,00

TOTAL

2.

a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre informació a incloure en la memòria.

Comptabilitat de cobertures
L’entitat no ha realitzat durant l’exercici operacions de cobertura.

b.

Empreses del grup, multigrup i associades
L’entitat no té vinculació amb entitats que es consideren dependents (que
posseeixen més del 20% del capital).

c.

Altre tipus d’informació
- No s’han produït durant l’exercici compromisos ferms de compra-venda
d’actius financers.
- No hi han contractes que es mantinguin amb el propòsit de rebre/lliurar un
actiu no financer d’acord a les necessitats de compra, venda o utilització
d’aquests actius per part de l’entitat.
- No existeixen altres circumstàncies de caràcter substancial que afectin als
actius financers.
- No es disposa de les línies de descompte i pòlisses de crèdit.
- No existeixen deutes amb garantia real.

d.

Tresoreria

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2017 és de 4.953,44 € tal i com es detalla
a continuació:
Concepte
BBVA

201
3.202,01

Total

3.202,01

11. PATRIMONI NET

El Patrimoni Net a 31 de desembre de 2017 és de 3.148,73 €, els quals corresponen a:

11.1.- FONS PROPIS

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el
següent:

Concepte
Capital Fundacional

2017

2016

6.000,00

6.000,00

-1.046,56

-1.012,56

Resultat de l’exercici

-1.804,71

-34,00

Total

3.148,73

4.953,44

Despeses d’ampliació de capital
Guanys acumulats i altres
reserves
Excedents negatius exerc.anter.
Excedents pendent d’aplicació

El capital fundacional per quantia de 6.000,00 € es varen aportar en el moment de la
constitució de la Fundació 3.000,00 euros, que es varen incrementar en 3.000,00
euros més com a resultat de l’ampliació de capital fundacional al mes de novembre del
2003 pels mateixos Patrons Fundadors.
No s’ha portat a terme cap més ampliació de capital fundacional.

11.2.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Aquest apartat incorpora la informació de l’import i característiques de les
subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el balanç, l’anàlisi del moviment

de les partides, l’origen de les subvencions i el detall dels béns o les activitats finançats.
S’adjunta l’annex I.

Les subvencions rebudes poden classificar-se com a:
•
•

subvencions oficials de capital concedides per administracions públiques o
entitats privades que es traspassen al resultat de l’exercici d’acord amb els
criteris que les normes de valoració estableixen.
Subvencions d’explotació rebudes d’administracions públiques o entitats no
oficials o particulars, amb la finalitat d’assegurar-ne la rendibilitat necessària
per cobrir les despeses de funcionament de l’entitat o per a finançar despeses
específiques d’un projecte.

La seva classificació dins de balanç atén a la consideració de reintegrable reconeixentse com un passiu, o de no reintegrable formant part de patrimoni net de l’entitat.
Pel que fa a les donacions es consideren no reintegrables i es comptabilitzen com a
ingressos directament imputats a 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 la donació.

12.EXISTÈNCIES
La Fundació no realitza cap inventari d’existències.

13.MONEDA ESTRANGERA

1.

No existeixen partides d’actiu i passiu expressades en moneda diferent de la
funcional. Si s’ha portat a terme alguna operació en moneda estrangera, s’ha
utilitzat l'instrument de cobertura adequat.

2.

No hi ha diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici.

3.

No s’ha produït cap canvi en la moneda funcional.

14. SITUACIÓ FISCAL
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i les cotitzacions
socials no poden considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per
les autoritats fiscals o laborals o ha transcorregut el termini de prescripció vigent.
La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions socials
que li són aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits.
No es preveu que existeixin contingències d’imports significatius que es poguessin
derivar de la revisió dels exercicis oberts a inspecció.

14.1. Impost sobre beneficis

A continuació es presenta la conciliació entre el resultat comptable i la base
imposable de l’impost sobre societats en 2017:

CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’ INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI
AMB LA BASE IMPONIBLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

Compte de pèrdues i
guanys
Saldo d’ingressos i despeses
de l’exercici

Ingressos i despeses
directament imputats al
patrimoni net

-1.804,71
Augments /Disminucions

Augments/Disminucions

Impost sobre Societats
Diferències permanents

-1.804,71

- Resultats exempts

-1.804,71

Diferències temporànies
- amb origen en l’exercici
- amb origen en exercicis
anteriors
Compensació de bases
imposables negatives
d’exercicis anteriors
Base imposable (resultat
fiscal):

0,00

0,00

14.2. Altres tributs:
Pel que fa als impostos del IVA i IRPF, no es coneix cap contingència que es pugui
derivar dels esmentats impostos, ja que s’apliquen les normes vigents.
El saldo a 31 de desembre de 2017 amb la Hisenda Pública per conceptes fiscals
és el següent:

31/12/2017
Deutor
Hisenda Pública, deutor per Impost de Societats
Creditor
Hisenda Pública, creditora per IVA
Hisenda Pública, creditora per IRPF
Hisenda Pública, creditora per Impost de Societats
Organismes de la Seguretat Social

53,28

15.INGRESSOS I DESPESES

15.1.

Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern:

No hi ha despeses directament relacionades amb el funcionament de l’òrgan de
govern. Tampoc ha estat satisfet cap import a l’òrgan de govern en concepte de sou,
dietes i altres remuneracions.

15.2.

Ajuts concedits i altres despeses:

El detall de la partida d’Ajuts concedits i altres despeses, en concret pel que fa als
ajuts concedits, és troba més detallat en el punt 1.3 de la present memòria.

15.3. Aprovisionaments, Càrregues Socials i Pèrdues, deterioraments i variació
de les provisions per operacions de les activitats:

El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent:

Concepte

2017

2016

Consum de béns destinats a les activitats

0,00

0,00

Consum de matèries primeres i altres matèries
consumibles

0,00

0,00

Treballs realitzats per altres entitats

0,00

0,00

Variació d’existències

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deteriorament de béns destinats
activitats,
primeres
matèries
i
aprovisionaments

a les
altres

Total

El detall i import de la partida de Càrregues socials és la següent:

Concepte

2017

2016

Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Altres càrregues socials
Aportacions i dotacions per a pensions
Total

0,00

0,00

Detall de la partida de pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per
operacions de les activitats:

Concepte

2017

2016

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les
activitats
Pèrdues per deteriorament de crèdits per les
activitats
Dotació a la provisió per a operacions de les
activitats
Reversió del deteriorament de crèdits per les
activitats
Excés de provisió per les activitats
Total

0,00

0,00

15.4. Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta
de béns no monetaris i serveis:
Durant l’any no hi ha hagut la venda de béns i prestació de serveis produïts per
permuta de béns no monetaris i serveis.

15.5.

Detall de la partida “Altres Resultats”:

Així mateix es detallen els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat
inclosos en la partida “Altres Resultats”.

Partida del compte de resultats
Despeses excepcionals de l’exercici:

2017

2016
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Impostos
- Consums repercutits
- Altres despeses excepcionals
Ingressos excepcionals:
- Impostos
- Consums repercutits
- Altres ingressos extraordinaris
Total

15.6.

Ingressos per prestacions de serveis:

No hi ha facturació en concepte de prestació de serveis.

16.INGRESSOS DE PROMOCIONS I PATROCINADORS

L’entitat no ha signat cap conveni per patrocini publicitari o convenis de col·laboració
empresarial.
Import
Patrocinis
Convenis Col·laboració Empresarial
TOTAL

0,00

17.TRANSACCIONS EFECTUADES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES O PARTS
VINCULADES

Com no hi han entitats del grup, associades o vinculades, no hi ha operacions
d’aquesta naturalesa.

18.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Durant l’exercici no s’han reconegut provisions al balanç.

19.APLICACIÓ D’ELEMENTS
ESTATUTÀRIES

19.1.

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

Dotació Fundacional / Fons social

Els Fons social de l’entitat són aportacions dineràries i no hi ha béns i drets que formin
part de la dotació fundacional.

19.2.

Finalitats Fundacionals

Donat que no l’entitat no dur a terme cap activitat, no es pot fer el càlcul pel qual es
determinen les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el
compliment de les finalitats, o altrament dit, la determinació del destí dels ingressos
a finalitats fundacionals segons el que s’estableix legalment.

19.3.

Compliment de Finalitats Fundacionals

La Fundació durant el 2017 no ha destinat ingressos a finalitats fundacionals donat
que no ha dut a terme cap activitat.

20. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
La Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i contingències de
naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el
patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació. Per aquest motiu, no
s’inclouen desglossaments en aquesta memòria dels comptes anuals abreujats pel que
fa a informació sobre qüestions mediambientals.

21. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No existeixen fets posteriors al tancament que afecti als presents Comptes Anuals.

22. ALTRE INFORMACIÓ

22.1. El nombre d’empleats mitjos durant l’exercici és el que es mostra a continuació:

2017

2016

Fixes
Eventuals
Consellers
Alts directius
Comandaments intermedis
Tècnics
Administratius
Dones
Homes

22.2. Components de l’òrgan de govern

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017

Càrrec al Patronat
President

Nom i cognoms
Vicenç Lerena Ortega

Vicepresidenta

Rita Gómez Cardona

Secretari

Enric Carafí Morera

Tresorera

Marga Bertran Morell

Vocal

Josep Fernández Camps

Vocal

Antoni Ferran Melich

Vocal

Emília Llopart Villarreal

Vocal

Pere Romeu Tubella

Vocal

Manel Vallribera Mir

Vocal

Mª Àngels Valls Gibert

22.3. Tramitació de Declaracions Responsables al protectorat
Durant l’exercici no han hagut operacions per a les quals s’ha tramitat una autorització
i estat de compliment de les resolucions corresponents.

22.4. Retribució auditors
La Fundació no supera els límits que obliguen a l’entitat a sotmetre’s a una auditoria.

23. INFORMACIÓ SEGMENTADA

No s’ha realitzat cap distribució del import net de la xifra de negocis corresponents a les
activitats ordinàries de l’entitat, per categories d’activitats i per mercats geogràfics.

A Gelida, el 31 de març de 2018 queden formulats els Comptes Anuals de la Fundació
Privada Gelida. Els quals són signats per el Sr. Vicenç Lerena Ortega, President, i el Sr.
Enric Carafí Morera, Secretari del Patronat.

President

Secretari

Vicenç Lerena Ortega

Enric Carafí Morera

