FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
*********************
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31/12/2019
ACTIU

Notes

2019
25.903,20
0,00

2018
1.439,44
0,00

5

25.903,20

1.439,44

333.942,24

314.536,73

227.122,13
226.866,33
0,00
255,80
0,00
0,00
106.820,11

202.044,68
202.044,68
0,00
0,00
0,00
0,00
112.492,05

359.845,44

315.976,17

Notes

2019
175.941,63

2018
173.220,92

9

30.000,00
30.000,00
142.263,39
142.263,39
0,00
2.940,95
737,29
737,29
183.903,81

30.000,00
30.000,00
111.152,69
111.152,69
0,00
31.110,70
957,53
957,53
142.755,25

109.171,62
1.010,15
42.923,51
22.940,96
42.297,00
74.732,19
359.845,44

83.267,71
977,80
11.332,19
14.831,04
56.126,68
59.487,54
315.976,17

A) ACTIVO NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
B) ACTIU CORRENT
III. Usuaris patrocinadors i deutors de las activitats i altres comptes a
cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
4. Altres deutors
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

7

TOTAL ACTIU (A+B)

PATRIMONI NET i PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
IV. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Donacions i llegats de capital
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
3. Creditors varis
4. Personal
6. Altres deutes amb les Administracions Publiques
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

9

3

8

COMPTE DE RESULTATS A 31/12/2019

Notes

2019

2018

11.4

363.160,84
177.848,73
185.312,11
0,00
-277.047,50
-82.651,80

365.002,75
184.649,43
180.353,32
0,00
-246.023,76
-87.580,29

-47.311,75
-5.792,30
0,00
-10.653,10
-1.155,95
-105,65
0,00
-16.492,33
-1.140,72
0,00
0,00
-1.136,64
220,24
395,81

-53.542,67
-3.100,18
0,00
-12.494,30
-1.294,65
-695,73
0,00
-16.185,58
-267,18
0,00
0,00
-508,24
220,24
0,00

2.940,95

31.110,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

2.940,95

31.110,70

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis

2.940,95
0,00

31.110,70
0,00

IV) RESULTAT DE L'EJERCICI (III+19)

2.940,95

31.110,70

1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Investigació i desenvolupament
a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis professionals independents
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.10) Altres serveis
b) Altres tributs
c) Ajust negatius en IVA
d) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions operacions activitats
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers.
b) De valors negociables y altres instruments financers.
b.2) En tercers.

11.2
11.3

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31/12/2019
A) Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponents a l’exercici 2019

A

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017

I.
II.
III.
1.
2.

Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net
Aplicació del Resultat
Efecte Primera Aplicació

B
I.
II.
C

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017
Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2017
Ajustos per errors de l'exercici 2017
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018

I.
II.
III.
1.
2.
D

Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net
Aplicació del Resultat
Altres variacions
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018

Fons
dotacional

Romanent

Excedents
negatius
exercicis
anteriors

30.000,00

112.449,59

0,00

Excedent
de
l'exercici
-1.296,90

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
1.177,77

31.110,70
-1.296,90

1.296,90
1.296,90

Total

142.330,46
31.110,70

-220,24

-220,24

-220,24
30.000,00

111.152,69

0,00

31.110,70

957,53

173.220,92

30.000,00

111.152,69

0,00

31.110,70

957,53

173.220,92

2.940,95
31.110,70

-31.110,70
-31.110,70

2.940,95
-220,24

-220,24

-220,24
30.000,00

142.263,39

0,00

2.940,95

737,29

175.941,63

FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ, PER LA CONSERVACIÓ,
MILLORA I PROMOCIÓ DE LES VARIETATS AGRÍCOLES
TRADICIONALS CATALANES (COMVAC)

- MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2019 -

MEMÒRIA ABREUJADA
Empresa: Fundació Miquel Agustí
CIF: G64732514

Exercici: 2019

1. Activitat de la Fundació
La Fundació Miquel Agustí, per a la Conversació, Millora i Promoció de les Varietats Agrícoles Tradicionals
Catalanes es va constituir el 3 d’octubre de 2007 davant el notari de Sabadell Senyor Joan Bosch Boada, número
3300 de protocol. En virtut de la resolució de la consellera de Justícia de 26 de març de 2008 es va inscriure, amb el
número 2422, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
En data 27 de novembre de 2014 es va inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació i un nou text refós de l’articulat, amb la redacció que
consta al certificat de l’acta de la reunió del patronat de 7 de novembre 2012 elevat a públic, en l’escriptura
atorgada en data 18 d’Abril del 2013, mitjançant escriptura notarial, Joan Bosch Boada, escriptura d’elevació a
públic d’acords socials, amb número de protocol 510.
Els articles adequats (articles 8,9 i 19) fan referència a la possibilitat que el secretari no sigui patró, la
introducció de la declaració responsable, la modificació de la regulació dels actes de disposició i la modificació
de les facultats indelegables per part del patronat. Igualment s’acordà modificar l’article 26 dels estatuts per
establir els actius i passius de la fundació, en cas d’extinció de la mateixa, es destinaran a entitats sense ànim de
lucre sempre i quan es tractin d’entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
El seu domicili social s’estableix a Sabadell, Plaça de Sant Roc, núm. 1, i consta inscrita al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2422 amb data 26 de Març de 2008.
Segons estableix l’article 3 dels seus estatuts, la fundació té com a finalitats principals i activitats les
d’investigar, conservar i millorar genèticament les varietats agrícoles tradicionals catalanes així com les
pràctiques agrícoles, posant-les a disposició dels productors; fomentar la organització, col·laboració i formació
de professionals.
La Fundació podrà dur a terme les seves activitats amb col·laboració amb altres entitats, públiques o privades i
amb altres persones físiques. Les activitats es duran a terme per professionals amb titulació.
En aquest mateix sentit, l’article 5 estableix que tindran la condició de beneficiaris de la Fundació Miquel Agustí
totes les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses que en cada moment determini el Patronat,
d’acord amb els programes d’actuació aprovats.
El compliment de la voluntat fundacional correspon al Patronat.
Durant l’exercici 2019 la Fundació ha acomplert la voluntat fundacional per a la qual va ser creada.
El Patronat, òrgan col·legiat, estarà constituït pels següents membres:




President
Vicepresident (un mínim de tres)
Secretari
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El Patronat té la composició següent :


Patrons fundadors :
- Ajuntament de Sabadell
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)



Patrons per designació :
- Dos Vocals nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Sabadell, persones amb responsabilitat en matèries
de medi ambient.
- Director/a Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, de la UPC
- Director/a del Departament de Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC o qui delegui el
rector/a
- Fins a dos vocals més nomenats pel Ple de l’Ajuntament
- Fins a dos vocals nomenats pel rector de la UPC
- Fins a nou vocals nomenats conjuntament entre l’alcalde i rector de la UPC
- Fins a cinc vocals proposats per institucions i empreses que col·laborin amb la fundació i que
subscriguin un conveni de col·laboració.

A 31 de desembre del 2019 el Patronat presenta la següent composició:
Nom i Cognoms

Càrrec Patronat

En representació de

Sra. Marta Farres Falgueras
Sr. Francesc Torres Torres
Sr. Fernando García Díez
Sr. Lluis Bosch Roura
Sr. Francesc Casañas Artigas
Sr. Joan Brunet Mauri
Sra. Anna Gras Moreu
Sr. Joan Oca Baradad
Sr. Miquel Pujol Palol
Sr. Francesc Xavier Sorribas Royo
Sra. Maria del Mar Molina Garcia
Sra. Montserrat González Ruiz
Sra. Marta Morell Albadalejo

Presidenta
Vicepresident 1er
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Alcaldessa de Sabadell
Rector Universitat Politècnica de Catalunya
Designat per l'Alcaldessa de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat pel rector de l’UPC
Designat per l'Alcaldessa de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat per l'Alcaldessa de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Designat per l'Alcaldessa de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat pel rector de l’UPC
Director d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC
Designat per l’Ajuntament de Sabadell
Designat per l’Ajuntament de Sabadell
Designat per l’Ajuntament de Sabadell

A 31 de desembre del 2018 el Patronat presenta la següent composició:
Nom i Cognoms

Càrrec Patronat

En representació de

Sr. Maties Serracant Camps
Sr. Francesc Torres Torres
Sr. Joan Berlanga Sarraseca
Sr. Fernando García Díez
Sr. Juli Fernández Olivares
Sr. Lluis Bosch Roura
Sr. Francesc Casañas Artigas
Sr. Joan Brunet Mauri
Sra. Anna Gras Moreu
Sr. Xavier Guerrero Cano
Sr. Joan Oca Baradad
Sr. Miquel Pujol Palol
Sr. Francesc Xavier Sorribas Royo

President
Vicepresident 1er
Vicepresident 2n
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Alcalde de Sabadell
Rector Universitat Politècnica de Catalunya
Designat pel ple de l’Ajuntament
Designat per l'Alcalde de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat pel ple de l’Ajuntament
Designat pel rector de l’UPC
Designat per l'Alcalde de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat per l'Alcalde de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Designat pel ple de l’Ajuntament
Designat per l'Alcalde de Sabadell conjuntament amb el Rector de la UPC
Designat pel rector de l’UPC
Director d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC
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La Fundació no ha atorgat ajuts a altres entitats durant l’exercici 2019.
Els usuaris de la Fundació són tots aquelles persones físiques, institucions, organitzacions i empreses que en
cada moment determini el Patronat, d’acord amb els programes d’actuació aprovats per les activitats que
desenvolupa la Fundació. La Fundació efectua els criteris d’acceptació sota els criteris d’imparcialitat i no
discriminació entre sexes ni edat.
La Fundació ha dut a terme totes les seves activitats, independentment del sexe dels usuaris o beneficiaris
d’aquestes activitats. Totes les accions realitzades s’han dut a terme promovent les condicions d’igualtat entre
homes i dones i sense fer diferenciacions entre aquest.

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 :
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de
la fundació, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes establertes al Pla
General de Comptabilitat i el Decret 259/2008.
b) No hi ha cap motiu excepcional pel qual la fundació hagi incomplert alguna disposició legal en
matèria comptable per mostrar la imatge fidel.
c) No cal incloure informacions complementàries a la memòria, ja que l’aplicació de les disposicions
legals és suficient per mostrar la imatge fidel.
d) Els comptes anuals s’han generat amb el principi d’empresa en funcionament.
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats:
Durant l’exercici social només s’han aplicat els principis comptables que són obligatoris d’acord amb el
Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat, és a dir, Empresa en funcionament, Meritament,
Uniformitat, Prudència, No compensació i Importància relativa.
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa :
a) En la data del tancament de l’exercici, no hi ha cap dada rellevant que pugui suposar canvis
significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. No hi ha canvis en cap estimació
comptable que siguin significatius i que afectin l’exercici actual o exercicis futurs.
c) La direcció de la fundació no és conscient de l’existència d’incerteses importants relacionades amb
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat que la
fundació segueixi funcionant amb normalitat.
2.4. Comparació de la informació :
a) No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de
l’estat de canvis en el patrimoni net respecte de l’exercici anterior.
b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els de
l’exercici precedent.
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2.5. Agrupació de partides
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació.
2.6. Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del Balanç.
2.7. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables.
2.8. Correcció d’errors
A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors.

3. Aplicació de resultats
3.1. Proposta d’aplicació de resultats de l’exercici d’acord amb l’esquema següent :

Bases de repartiment
Excedent de l'exercici

EXERCICI
2019

EXERCICI
2018

2.940,95

31.110,70

2.940,95

31.110,70

Excedent negatiu de l'exercici
Total base de repartiment= Total aplicació

Aplicació a

EXERCICI
2019

EXERCICI
2018

Fons dotacional
Fons especials
Romanent
A pèrdues pendents de compensar
Compensació d'excedents negatius d'exerc.anter.

2.940,95

31.110,70

Total aplicació=Total base de repartiment

2.940,95

31.110,70

4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diverses partides són els següents :
4.1. Immobilitzat material
Els immobilitzats materials s’han valorat pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat material només s’han inclòs al preu
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials l’estimació inicial del valor actual
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres estimacions relacionades,
com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de
provisions.
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En el cas d’immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en
condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades
abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de
l’actiu.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats materials i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en
compte el nou valor comptable.
Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material es produeix quan el seu
valor comptable supera el seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, a més de
la seva reversió, s’han reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i
guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que
estaria reconegut en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’han incorporat a
l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què han suposat un augment de la capacitat, la
productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable dels elements
que s’han substituït.
A l’hora de determinar l’import de l’immobilitzat material s’ha tingut en compte la incidència dels
costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’ha amortitzat d’una
manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan
s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement.
4.2. Arrendaments
a) Comptabilització de contractes d’arrendament financer :
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer que tingués vigència durant
l’exercici.
b) Comptabilització de contractes d’arrendament operatiu :
Concepte
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb l’arrendatari el dret a usar un actiu
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o
quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Comptabilització
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, derivats dels acords
d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de l’exercici en què es
meriten, i s’imputen al compte de resultats.
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L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en arrendament conforme a la seva
naturalesa, incrementant el seu valor comptable en l’import dels costos directes del contracte que li
siguin imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del contracte aplicant el
mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un dret d’arrendament qualificat com
operatiu, es tracta com un cobrament o pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al
llarg del període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis econòmics de l’actiu
arrendat.
4.3. Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de l’immobilitzat material.
4.4. Instruments financers
a) La fundació ha reconegut un instrument financer al seu balanç quan s’ha convertit en una part
obligada del contracte o negoci jurídic d’acord amb les disposicions d’aquest darrer.
S’han considerat actius financers els actius que consisteixen en diners en efectiu, instruments de
patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un altre actiu financer. També
s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.
A efectes de la seva valoració, els actius financers s’han classificat en les categories següents :
-

-

-

-

Préstecs i partides a cobrar: sense perjudici del que s’estableix per als “Actius financers
mantinguts per negociar” i d’“Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de
pèrdues i guanys”, que s’especifiquen més endavant, aquesta categoria d’actius financers
inclou, d’una banda, crèdits per operacions de tràfic de la fundació i, de l’altra, crèdits per
operacions no comercials, els cobraments dels quals són d’una quantitat determinada o
determinable i que no es negocien en un mercat actiu. Els actius financers inclosos en aquesta
categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat.
Inversions mantingudes fins al venciment: s’inclouen els valors representatius de deute, amb
data de venciment fixada, cobraments d’un import determinat o determinable que es negociïn
en un mercat actiu i amb intenció de conservar-los fins al seu venciment. Aquest tipus
d’instrument financer s’ha valorat inicialment com a valor raonable i, posteriorment, pel seu
cost amortitzat.
Actius financers mantinguts per negociar: la fundació ha inclòs en aquest apartat els actius
financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini o els
actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a finalitat
obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers derivats sense
contracte de garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura. Aquests
actius financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb
imputació al compte de pèrdues i guanys.
Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: la fundació
ha inclòs en aquest apartat els actius financers híbrids que s’han valorat, tant inicialment com
posteriorment, pel valor raonable amb imputació per canvis al compte de pèrdues i guanys.
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-

Actius financers disponibles per a la venda: en aquesta categoria s’han inclòs els valors
representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres empreses que no han estat
classificats en cap de les categories anteriors. En línies generals, aquests actius s’han valorat,
tant inicialment com posteriorment, pel seu valor raonable.

-

Els instruments financers s’han classificat com a passius financers quan, per a la fundació, han
suposat l'obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
desfavorables o que donin al tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per
un import determinats.

-

A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han classificat en les categories següents:

-

Dèbits i partides a pagar: s’han inclòs com a tals els dèbits per operacions comercials que s’han
originat amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la fundació i els dèbits per
operacions no comercials que, sense ser instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel
seu cost amortitzat.

-

Passius financers mantinguts per negociar: la fundació ha inclòs en aquest apartat els passius
que s’emeten principalment amb l’objectiu de readquirir-los a curt termini, els passius que
formen part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament, quan
hi ha evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini, i, en darrer lloc, els
instruments financers derivats que no siguin contractes de garantia financera ni hagin estat
designats com a instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat pel seu valor
raonable, tant inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de pèrdues i guanys.

-

Altres passius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: en
aquesta categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, els que combinen un
contracte principal no derivat i un derivat financer que no es pot transferir de manera
independent i l’efecte del qual és que alguns dels fluxos d’efectiu de l’instrument híbrid varien
de manera similar als fluxos d’efectiu del derivat considerat de manera independent. Aquests
passius financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb
imputació al compte de pèrdues i guanys.

b) Durant l’exercici, la fundació ha inclòs a les categories d’“Actius financers mantinguts per
negociar”, “Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys”,
“Passius financers mantinguts per negociar” i “Altres passius financers de valor raonable amb canvis
al compte de pèrdues i guanys” tots els instruments financers que, per la seva valoració, impliquen
canvis al compte de pèrdues i guanys. Per fer aquesta classificació s’han seguit els criteris, normes
de valoració i normes de registre que s’esmenten a l’apartat anterior.
c) Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un deteriorament varien en funció de la categoria
de cada actiu financer :
-

Préstecs i partides a cobrar: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat
l’existència d’alguna evidència objectiva que el valor d’un crèdit o d’un grup de crèdits amb
característiques similars de risc valorats col·lectivament s’ha deteriorat com a resultat d’un o
més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement inicial i que han causat
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una reducció o un retard als fluxos d’efectiu estimats futurs. En cas que s'hagi observat alguna
d’aquestes evidències, s’ha aplicat una correcció valorativa que consisteix en la diferència entre
el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es
generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement
inicial. Les correccions valoratives per deteriorament, a més de la seva reversió quan l’import
d’aquesta pèrdua disminueix per motius relacionats amb un esdeveniment posterior, s’han
reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. El límit de la
reversió del deteriorament s’ha fixat en el valor en llibres del crèdit.
-

Inversions mantingudes fins al venciment: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han
aplicat les correccions valoratives aplicant els criteris esmentats al paràgraf anterior.
Tanmateix, en el cas de les inversions mantingudes fins al venciment, com a substitut del valor
actual dels fluxos d’efectiu futurs, s’ha pogut utilitzar el valor de mercat de l’instrument,
sempre que sigui suficientment fiable com per considerar-lo representatiu del valor que pugui
recuperar la fundació.

-

Actius financers disponibles per a la venda: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han
aplicat les correccions valoratives necessàries, sempre que hi hagi hagut una evidència
objectiva que demostri que el valor de l’actiu financer disponible per a la venda s’ha deteriorat
com a resultat d’un o més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement
inicial. La correcció valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius financers s’ha
calculat aplicant la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s’ha escaigut,
qualsevol correcció valorativa per deteriorament reconeguda prèviament al compte de pèrdues i
guanys, i el valor raonable en el moment en què s’hagi dut a terme la valoració. Si, en exercicis
posteriors, s’incrementés el valor raonable, la correcció valorativa reconeguda en exercicis
anteriors revertirà amb abonament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

d) La fundació ha donat de baixa els actius financers, o una part dels actius financers, quan els drets
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer han finalitzat o s’han cedit, amb la qual
cosa s’han hagut de transferir de manera substancial els riscos i els beneficis inherents a la seva
propietat. La baixa dels actius financers s’ha determinat mitjançant la diferència entre la
contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l’actiu
financer, més qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut directament al patrimoni net; tot això
determina el guany o la pèrdua que s'ha originat en donar de baixa l’actiu.
-

Pel que fa als passius financers, la fundació els ha donat de baixa quan l’obligació s’ha extingit.
També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la
intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer
i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, s’ha reconegut al
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi produït.

e) Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició
s’han reconegut com a ingressos al compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han reconegut
utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
4.5. Transaccions en moneda estrangera
La conversió de les transaccions realitzades en una moneda diferent de la moneda funcional es realitzarà
aplicant el tipus de canvi vigent en el moment de formalitzar cada operació.
Posteriorment, per les partides monetàries, es valoren aplicant-hi el tipus de canvi a data de tancament.
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4.6. Impostos sobre els beneficis
La Fundació s’ha acollit als beneficis i incentius fiscals previstos a la Llei 49/2002 de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, que modifica i
complementa la Llei 30/1994 de 24 de novembre de Fundacions i incentius fiscals a la participació
privada en activitats d’interès general.
D’acord amb allò que estableix els articles 6 i 7 de la norma esmentada, gaudiran d’exempció a l’Impost
de Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de :
-

Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat.

-

Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris.

-

Les subvencions.

-

Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari.

-

Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets.

-

Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes.

4.7. Ingressos i despeses
Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de la fundació i sempre
que la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses s’han reconegut com a conseqüència
d’una disminució dels recursos de la fundació i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o
estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut
estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de
l’exercici. Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les
condicions següents: quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que la
fundació hagi obtingut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser
valorada amb fiabilitat al tancament de l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la
prestació, a més dels que queden per incórrer, s’han pogut valorar amb fiabilitat.
4.8. Provisions i contingències
La fundació ha reconegut com a provisions tots els passius que, a més de complir la definició i els
criteris de registre comptable que estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat
indeterminats respecte al seu import o a la data en la qual es cancel·laran. Les provisions s’han
determinat mitjançant una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.
Les provisions s’han valorat en la data de tancament de l’exercici pel valor actual de la millor estimació
possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació a un tercer, i els ajustaments que han
sorgit per l’actualització de la provisió s’han registrat com a despesa financera a mesura que s’han anat
reportant. En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a un any, no s’ha aplicat cap
tipus de descompte.
4.9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
La Fundació no posseeix elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb
despeses destinades a finalitats mediambientals.
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4.10. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables s’han comptabilitzat inicialment com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de
la subvenció, la donació o el llegat, és a dir, d’acord amb la seva finalitat.
Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de
l’import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut.
A efectes d’imputació al compte de pèrdues i guanys, s’han distingit els tipus de subvencions,
donacions i llegats següents: quan s’han concedit per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els
dèficits d’explotació, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en el qual s’han concedit, llevat que
facin referència a exercicis futurs. Quan s’han concedit per finançar despeses específiques, s’han
imputat com a despeses en el mateix exercici en el qual s’han meritat les despeses. Quan s’han concedit
per adquirir actius o cancel·lar passius, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en la mesura en què
s’ha produït l’alineació o en proporció a la dotació a l’amortització efectuada. En darrer lloc, quan
s’han rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat específica, s’han imputat com a ingressos
de l’exercici en el quan s’han reconegut.

5. Immobilitzat material
5.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material.
Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula
següent :
Immobilitzat material

Estat de moviments de l’immobilitzat material de
l’exercici actual
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9200

3.293,05

(+) Entrades

9201

25.600,40

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9203

28.893,45

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ACTUAL

9204

1.853,61

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

1.136,64

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de
l’actualització

9215

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

9208

2.990,25

9209

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL
EXERCICI ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en
el període

9210

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL

9213

0,00
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Immobilitzat material

Estat de moviments de l’immobilitzat material de l´exercici
anterior
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

9200

3.293,05

(+) Entrades

9201

0,00

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

9203

3.293,05

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ANTERIOR

9204

1.345,37

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

508,24

(+) Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització

9215

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

9208

1.853,61

9209

0,00

9210

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR

9213

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ANTERIOR
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
6.1. Arrendaments financers
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest apartat.
6.2. Arrendaments operatius
Durant l’exercici 2019 la Fundació ha contractat arrendaments operatius, que es classifiquen d’acord amb la
seva naturalesa :
a)

Altres lloguers: contractació lloguer d’aules i vehicles

Be arrendat

Quotes

Quotes

Exercici 2019

Exercici 2018

Aules i altres

5.462,60

2.400,00

Vehicles

329,70

700,18

7. Actius financers
7.1. Els moviments de cadascuna de les categories d’actius financers
Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories d’actius financers, segons les normes de
registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria (amb l’excepció de les inversions
en empreses del grup, multigrup i associades), es resumeixen a la taula següent :
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Actius financers a curt termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup
i associades :

CLASSES

CATEGORIES

Exercici 2019
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9310

0,00

0,00

Inversions mantingudes fins al venciment

9311

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

9312

0,00

0,00

227.122,13

227.122,13

Actius disponibles per a la venda

9313

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

9314

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9315

0,00

0,00

227.122,13

227.122,13

0,00

0,00

CLASSES

CATEGORIES

Exercici 2018
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9310

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversions mantingudes fins al venciment

9311

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

9312

0,00

0,00

202.044,68

202.044,68

Actius disponibles per a la venda

9313

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

9314

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9315

0,00

0,00

202.044,68

202.044,68

7.2. Usuaris i altres deutors
El desglossament dels deutors de les activitats i altres comptes a cobrar durant l’exercici és el següent :

Categoria
Usuaris deutors per vendes i prestació de
serveis
Altres crèdits amb les Administracions
Públiques
TOTAL

Categoria

Saldo a 01.01.19

Augments

Disminucions

Saldo a 31.12.19

202.044,68

291.922,48

267.100,83

226.866,33

0,00

15.645,57

15.389,77

255,80

202.044,68

307.568,05

282.490,60

227.122,13

Saldo a 01.01.18

Augments

Disminucions

Saldo a 31.12.18

Usuaris deutors per vendes i prestació de
serveis

107.381,93

397.878,73

303.215,98

202.044,68

TOTAL

107.381,93

397.878,73

303.215,98

202.044,68
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8. Passius financers
8.1 Moviments de cadascuna de les categories de passius financers.
A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de
passius financers, segons les normes de registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta
memòria :
a)

Passius financers a curt termini
CLASSES

CATEGORIES

Exercici 2019
Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Dèbits i partides a pagar

9410

0,00

0,00

66.874,62

66.874,62

Passius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

66.874,62

66.874,62

CLASSES

CATEGORIES

Exercici 2018
Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Dèbits i partides a pagar

9410

0,00

0,00

27.141,03

27.141,03

Passius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

27.141,03

27.141,03

8.2 A la taula següent es detalla l’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents i de
la resta, fins al seu venciment :
Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual

Un
1
Creditors comercials i altres
comptes a pagar:

Dos
2

Venciment en anys
Quatre
4

Tres
3

Cinc
5

Més de 5
6

TOTAL
7

9425

66.874,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.874,62

Proveïdors

9426

Altres creditors

9427

1.010,15
65.864,47
66.874,62

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.010,15
65.864,47
66.874,62

TOTAL

9429
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Exercici: 2019

Venciment dels deutes al tancament de l’exercici anterior

Un
1
Creditors comercials i altres
comptes a pagar:

Dos
2

Venciment en anys
Quatre
4

Tres
3

Cinc
5

Més de 5
6

TOTAL
7

9425

27.141,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.141,03

Proveïdors

9426

Altres creditors

9427

977,80
26.163,23
27.141,03

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

977,80
26.163,23
27.141,03

TOTAL

9429

9. Fons propis
Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents :
EXERCICI 2019 :
Fons
Fundacional
Saldo 31.12.18

30.000,00

Excedents negatius
d’exercicis
anteriors
111.152,69
0,00

Romanent

Pèrdues
i guanys

Total

31.110,70

172.263,39

-31.110,70

0,00

2.940,95

2.940,95

______________ _______________ ________________ ________________

_____________

Distribució del
resultat

31.110,70

Resultat de
l’exercici

Saldo 31.12.19

30.000,00

142.263,39

0,00

2.940,95

175.204,34

EXERCICI 2018 :
Fons
Fundacional
Saldo 31.12.17

30.000,00

Excedents negatius
d’exercicis
anteriors
112.449,59
0,00

Romanent

Total

-1.296,90

141.152,69

1.296,90

0,00

31.110,70

31.110,70

______________ _______________ ________________ ________________

_____________

Distribució del
resultat

-1.296,90

Resultat de
l’exercici

Saldo 31.12.18

Pèrdues
i guanys

30.000,00

111.152,69

0,00

31.110,70
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10. Situació fiscal
10.1. Impost sobre els beneficis
El resultat de l’exercici ha estat de 2.940,95 euros, una vegada deduïda la despesa per Impost sobre
Beneficis de 0,00 euros.
TIPUS IMPOSITIU
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre
de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La
Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003
de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la Llei 49/2002 atès que
compleix tots els requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, el tipus impositiu
aplicable als rendiments subjectes i no exempts, obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de
l'esmentada Llei, és del 10%.
A la taula següent es resumeix la conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la
base imposable de l’impost sobre els beneficis:

Compte de pèrdues i guanys
2019
Resultat Comptable

2018

2.940,95

31.110,70

363.941,29
363.941,29
361.000,34
361.000,34

365.222,99
365.222,99
334.112,29
334.112,29

0,00

0,00

Diferències permanents
Disminucions de la Base Imposable
- Ingressos de les activitats exemptes
Augments de la Base Imposable
- Despeses de les activitats exemptes

Compensació de bases imposables
negatives d’exercicis anteriors
BASE IMPOSABLE

10.2. Altres tributs :
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs.

11. Ingressos i despeses
11.1.- Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern
En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan de
govern de l’entitat.
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11.2.- Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per
operacions de les activitats
No hi ha despesa registrada en la partida d’Aprovisionaments ni en el present exercici ni en l’exercici 2016.
La composició de la partida de despeses de personal, és la següent, no existint aportacions ni dotacions per a
pensions :
Concepte

Saldo a

Saldo a

31/12/2019

31/12/2018

Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat social empresa

217.237,41
0,00
59.810,09

187.843,70
0,00
58.180,06

Total Despeses de personal

277.047,50

246.023,76

No existeixen pèrdues, deterioraments i variacions de les provisions en el Compte de resultats del present
exercici.
11.3.- Altres despeses d’explotació
La composició de la partida d’Altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2019 és la següent :
Saldo a

Saldo a

31/12/2019

31/12/2018

Concepte
Despeses en recerca i desenvolupament
Arrendaments i cànons

47.311,75

53.542,67

5.792,30

3.100,18

Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances

0,00

0,00

10.653,10

12.494,30

1.155,95

1.294,65

105,65

695,73

Serveis bancaris
Publicitat propaganda i relacions públiques

0,00

0,00

Altres serveis

16.492,33

16.185,58

Altres tributs

1.140,72

267,18

0,00

0,00

82.651,80

87.580,29

Pèrdues de crèdits incobrables
Total Despeses Explotació

11.4.- Ingressos de les activitats
Concepte
Prestacions de serveis
Total

Import 2019

Import 2018

363.160,84

365.002,75

363.160,84

365.002,75
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Les prestacions de serveis i subvencions de l’exercici 2019 responen al següent detall :

Entitat
Generalitat de Catalunya

Import 2019

Import 2018

136.584,13

53.023,45

Agrícola El Progres-Garbí SCCL

35.800,00

26.476,10

Consorci P. Agrari Baix Llobregat

33.647,08

33.937,47

Diputació de Barcelona

25.000,00

50.900,00

SOC

21.655,90

26.070,50

Conserves Ferrer, S.A.

20.000,00

16.350,00

Ajuntament de Coll De Nargó

18.990,00

11.050,00

P.N.de la serra del Montsant

12.395,00

12.240,00

Ajuntament de Terrassa

8.878,02

0,00

Consell Reg. Torro d'Agramunt

7.940,00

0,00

Cons P. N. Serra de Collserola

5.785,12

7.000,00

UPC

5.178,60

5.869,20

Aj. Castellfollit Boix

5.000,00

6.500,00

Fundació Catalunya-La Pedrera

5.000,00

0,00

Soc. Agrí. de Valls, SCCL

5.000,00

10.000,00

Jorfon,s.l. (Celler Can Roca)

2.760,00

14.796,00

F.P. Sant Galderic

2.500,00

2.500,00

Instituto Conserv. Valenciana

1.694,21

0,00

Consell Comarcal del Bages

1.652,90

5.867,77

Ajuntament de sabadell

1.239,67

4.132,23

Conca de Tordera,s.c.c.l.

0,00

41.400,00

Guzmán

0,00

14.500,00

Planters Casas SL

0,00

5.202,00

Smart World Labs,s.l.

0,00

13.000,00

Altres
Total Prestacions de serveis

6.460,21

4.188,03

363.160,84

365.002,75
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12. Subvencions, donacions i llegats
12.1 A la taula següent es detallen els moviments relacionats amb l’import i les característiques de les
subvencions, les donacions i els llegats rebuts que apareixen al balanç, com també els imputats al
compte de pèrdues i guanys:

Subvencions, donacions i llegats rebuts concedits per tercers que no
siguin socis

Exercici actual

Exercici anterior

- Que apareixen al balanç

96000

737,29

957,53

- Imputats al compte de pèrdues i guanys

96001

220,24

220,24

Deutes a llarg termini transformables en subvencions

96002

0,00

0,00

12.2 A la taula següent es detalla l’anàlisi del moviment de l’apartat “Subvencions, donacions i llegats
rebuts” del balanç i s’hi indica el saldo inicial i final, els augments i les disminucions, i els imports
rebuts i retornats.
Subvencions, donacions i llegats recollits al patrimoni del balanç,
concedits per tercers que no siguin socis: anàlisi del moviment

Exercici actual

Exercici anterior

Saldo al principi de l’exercici

96010

957,53

1.177,77

(+) Imports rebuts

96011

0,00

0,00

(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions

96012

0,00

0,00

(-) Subvencions traspassades a resultats de l’exercici

96013

220,24

220,24

(-) Imports retornats

96014

0,00

0,00

(+/-) Altres moviments

96015

0,00

0,00

Saldo al tancament de l’exercici

96016

737,29

957,53

13. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatuàries
13.1.- Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment
de les finalitats estatutàries.
Actius corrents que formen part de la dotació fundacional :

Detall

Valor comptable

Descripció

Tresoreria

30.000,00 Aportació de tresoreria inicial

TOTAL

30.000,00

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació no existint actius
corrents i no corrents que no formen part de la dotació fundacional.
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13.2.- Finalitats Fundacionals
D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, les fundacions han de destinar almenys el
setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins
fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar-ne la
dotació, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent :

Concepte

Import 2019

Total Ingressos

Import 2018

363.721,05

365.002,75

0,00

0,00

Renta obtinguda

363.721,05

365.002,75

70% Rendes a aplicar

254.604,74

255.501,93

Despeses fundacionals

385.464,10

333.604,05

Aplicacions pendents exercicis anteriors

0,00

0,00

Rendes pendents aplicació ex.ant

0,00

0,00

385.464,10

333.604,05

Pendent d’aplicació

0,00

0,00

Rendes fundacionals no aplicades

0,00

0,00

Pendent d’aplicació acumulat

0,00

0,00

Despeses necessàries

TOTAL Rendes aplicades

Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons el que s’estableix legalment:

Exercici

Ingressos
Computables

% destinat a
finalitats
fundacionals

Despesa a destinar
a activitats
fundacionals

Despesa destinada
a activitats
fundacionals

Diferència

2015

194.864,97

70%

136.405,48

169.894,71

33.489,23

2016

197.861,49

70%

138.503,04

182.185,33

43.682,29

2017

272.482,31

70%

190.737,61

273.391,57

82.653,96

2018

365.002,75
363.721,05

70%

333.604,05
385.464,10

78.102,12

70%

255.501,93
254.604,74

130.859,36

1.393.932,57

70%

975.752,80

1.344.539,76

368.786,96

2019
TOTALS

Tal i com es dedueix en l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos a
finalitats fundacionals.
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14. Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que afecti als presents Comptes Anuals.

15. Informació sobre el medi ambient
En els elements utilitzats per la Fundació no s’ha aplicat cap sistema o mètode destinat a la minoració de
l’impacte medi ambiental, diferents dels que poguessin portar ja incorporats pel fabricant, no havent, per
tant, efectuat cap inversió o generat despesa alguna relacionada amb aquesta matèria.

16. Altra informació
16.1 Nombre mitjà de persones ocupades distribuïdes per categories i sexe.
La informació a l’exercici 2019 és la següent:
DONA

Categories
2019
Titulats superiors
Total

HOME
2018

2019

Total
2018

2019

2018

4,81

4,08

3,46

4,15

8,27

8,23

4,81

4,08

3,46

4,15

8,27

8,23

16.2.- Relacions amb el Protectorat de Fundacions
Dintre del període de l´1 de gener al 31 de desembre de 2019, no s’ha efectuat cap operació que hagi
comportat la tramitació d’una autorització al Protectorat de Fundacions.
16.3.- Moviments dels fons especials
En l’exercici 2019 no s’ha dut a terme cap moviment en els fons especials, ni s’ha produït cap fet que
comporti l’incompliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.
16.4.- Retribució auditors
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats per l’auditoria de
l’exercici 2019 han estat de 1.950,00 Euros, i per l’auditoria de l’any 2018 varen ser de 1.900,00 Euros.
16.5.- Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió quan l’Entitat sigui de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no pertany a cap unitat de decisió.
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17. Informe d'inversions temporals
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per
la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que s’han d’ajustar les
inversions financeres en base a l’esmentada normativa.
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en compte:
1- Les inversions financeres temporals en instruments financers s’han realitzat en valors subjectes en
l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions financeres temporals qualsevol
inversió en instruments financeres, amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a
restriccions de lliure disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat o de la
normativa que li sigui d’aplicació; i la part del patrimoni de l’entitat que provingui d’aportacions
efectuades pel fundador, per donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o amb
vocació de permanència. Així mateix, es consideren instruments financers el recollits en l’Annex
d’Instruments financers compresos en l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors.
Selecció d’inversions:
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre la seguretat, liquidesa i
rendibilitat que ofereixen les diferents possibilitats d’inversió, atenent les condicions del mercat en el
moment de la contractació.
D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i duració dels passius i les previsions
de tresoreria, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l’objecte de
preservar la liquidesa de les inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o
instruments financers negociats en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació, i la
inversió en institucions d’inversió col·lectiva amb reemborsament diari harmonitzades a nivell
europeu o equivalents. Finalment, la política d’inversió dóna especial importància a la preservació
del capital.
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, futurs i opcions, excepte que
aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga).
Informe d’inversions relatives a l’exercici 2019
Durant l’exercici de 2019, la Fundació no ha realitzat cap tipus d’inversió financera temporal .

18. Informació segmentada
Tots els ingressos i despeses de l’entitat corresponen a la mateixa categoria d’activitat que desenvolupa la
Fundació.
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19. Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició addicional
tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat en el pagament a proveïdors,
desenvolupat per l'ICAC, s'informa de les operacions comercials, les quals llur termini màxim legal de
pagament és, en cada cas el que correspon en funció de la naturalesa del bé o servei rebut per l'empresa
d'acord amb el que disposa la Llei 3 / 2004, del 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, i modificat per la Llei 15/2010 del 6 de juliol.
El següent detall informa sobre el període mig de pagament a proveïdors

Període mig de pagament a proveïdors

N (Exercici actual)
Dies

N-1 (Exercici anterior)
Dies

43,05

35,44

No es necessari incloure informació addicional per a aclarir circumstàncies que puguin distorsionar el
resultat obtingut en el càlcul del període mig de pagament a proveïdors.

A Sabadell, expressen la seva conformitat amb la seva signatura :

GARCÍA DÍEZ, FERNANDO
En qualitat de secretari
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- ANNEX-

FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
Memòria d’activitats
Any 2019
La Fundació Miquel Agustí (FMA) és un centre de recerca, patronat per la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Ajuntament de Sabadell, que treballa per la conservació i ús de l’agrobiodiversitat com a font de nous productes
d’elevat valor afegit que ajudin al sector agrícola a incrementar la seva rendibilitat. L’equip de treball està format per
especialistes en els àmbits de l’agronomia, la millora genètica vegetal, l’anàlisi sensorial i química, essent un equip amb
clara vocació d’abordar les problemàtiques del sector des d’un enfocament multidisciplinari. L’objectiu últim de les
seves actuacions és promoure un sistema agroalimentari on la pagesia tingui un rol protagonista, ajudant al sector a
posicionar-se com a sector estratègic i promovent les seves funcions econòmica, alimentària, social i mediambiental.
Per assolir els seus objectius fundacionals, l’equip de recerca treballa en diferents línies de recerca i transferència, en
estreta col·laboració amb el sector agrari, les seves associacions i cooperatives, i les administracions.







Agricultura en espais naturals
Conservació de l'agrobiodiversitat
Desenvolupament de nous productes agroalimentaris d'elevada qualitat organolèptica
Gestió eficient dels recursos i adaptació al canvi climàtic
Horticultura urbana
Millora genètica i recuperació de varietats tradicionals amb elevat valor afegit

L’any 2019 la FMA va impulsar diferents projectes en cadascuna de les línies, els quals es detallen a continuació.
1. Agricultura en espais naturals
Projecte: Foment de la producció del tomàquet Mandó de Collserola.
Encarregat per: Consorci del Parc Natural de Collserola
Breu descripció del projecte: Des de l’any 2014, la FMA realitza un programa de millora genètica i agronòmica del
tomàquet Mandó, una varietat històrica de la zona del Parc Natural de Collserola. Amb l’objectiu de continuar aportant
millores en el maneig del cultiu que puguin ser transferides als agricultors, s’ha distribuït planter als diferents
productors de la zona i s’ha dut a terme un cultiu a la finca on té la seu el Parc Natural de Collserola. Paral·lelament
s’han realitzat actuacions de divulgació del producte, a través de mitjans de comunicació i d’un programa de ciència
ciutadana basat en la distribució de Kits Sensorials del producte.
Projecte: Eines per a la dinamització agrícola del parc del Garraf: anàlisi de la dinàmica agrícola i impuls dels productes
locals (espigalls del Garraf)
Encarregat per: Diputació de Barcelona
Breu descripció del projecte: Aquest projecte s’inicia el 2013 amb la clara voluntat d’impulsar l’agricultura dins del
Parc Natural del Garraf i els seus alentorns, a partir de la recuperació, millora i promoció d’una varietat local de col:
els espigalls del Garraf. Enguany s’ha continuat amb el programa de millora amb una nova generació de selecció, on
s’ha obtingut llavor de la quarta generació que serà transferida als productors i s’ha dut a terme un assaig on s’ha
determinat la influència ambiental sobre aspectes nutricionals i agronòmics dels espigalls
Projecte: Recuperació de varietats tradicionals del Parc Natural de la Serra de Montsant
Encarregat per: Parc Natural de la Serra de Montsant
Breu descripció del projecte: L’objectiu del projecte és impulsar una xarxa de conservació dels recursos fitogenètics
de la zona del Montsant, a través de la col·lecta i caracterització participativa dels materials. L’any 2019 s’han realitzat
accions per difondre el patrimoni genètic a la ciutadania, afermar la Xarxa de Conservació de l’Agrobiodiversitat del
Montsant (Grup Safranòria) i promoció de les varietats tradicionals singulars, a través del foment dels cultius
comercials. Paral·lelament s’han mantingut les actuacions de regeneració del germoplasma tradicional i
emmagatzematge al Banc de Germoplasma de la FMA/UPC.
2. Conservació de l’agrobiodiversitat
Projecte: Catàleg de Varietats locals d’interès agrari
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: la FMA col·labora amb el DARP i les entitats que realitzen conservació de
germoplasma autòcton a Catalunya en un programa de caracterització i tipificació de les varietats tradicionals catalanes.

El projecte està coordinat pel DARP, i inclou accions de divulgació, caracterització de materials i publicació de fitxes
descriptives de les varietats.
Projecte: Projecte de recuperació de la ceba de Coll de Nargó: producte de qualitat i singular d’un territori
Encarregat per: Ajuntament de Coll de Nargó
Breu descripció del projecte: com a continuació del projecte iniciat el 2018, l’any 2019 s’ha continuat amb les
actuacions de selecció i tipificació de la varietat Coll de Nargó. El projecte té una durada de quatre anys, i té per
objectiu la millora agronòmica de la varietat actual a través d’un programa de millora, descriure objectivament la
vinculació producte-territori, determinar les millors condicions de conservació d’aquesta varietat, així com la
dinamització dels sector productiu i elaborador.
Projecte: projectes demostratius
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: en el marc de la convocatòria dels projectes demostratius, la FMA impulsa diferents
projectes relacionats amb la conservació de l’agrobiodiversitat, entre els quals: “Lactucae: assajos demostratius de
varietats tradicionals i millorades d'enciam”, “Noves varietats per la DOP Mongeta del Ganxet i la DOP Fesols de
Santa Pau” i “Plataforma d'accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l'agrobiodiversitat en agricultura
productiva”. Aquests projectes tenen per objectiu fomentar el coneixement i l’accés per part del sector als recursos
fitogenètics catalans, així com promoure la transferència de tècniques de cultiu que optimitzin el seu valor sensorial i
comportament agronòmic.
Projecte: Projecte de selecció, millora i promoció de la col brotonera (Brassica oleracea L.) com a producte singular de
l’agricultura i gastronomia de Terrassa.
Encarregat per: Fundació Terrassenca Sant Galderic (FTSG)
Breu descripció del projecte: Des de l’any 2012, la FMA col·labora amb la FTSG per a la recuperació de la varietat
tradicional de col brotonera del Vallès. Durant l’any 2019 s’ha prosseguit amb el procés de selecció i millora que ha de
permetre desenvolupar una nova varietat de col brotonera adaptada a les condicions agronòmiques actuals, mantenint
l’idiotip morfològic i sensorial.
Projecte: Projecte de recuperació i millora de la mongeta de Castellfollit del Boix
Encarregat per: Ajuntament de Castellfollit del Boix
Breu descripció del projecte: Des de l’any 2012, la FMA col·labora amb l’Ajuntament de Castellfollit del Boix en el
projecte de recuperació de la varietat tradicional de mongeta pròpia d’aquesta localitat. L’objectiu del projecte és
conservar la diversitat existent, i paral·lelament realitzar un programa de millora i selecció per identificar subpoblacions que maximitzin la qualitat i producció en condicions d’estrès hídric.
3. Desenvolupament de nous productes agroalimentaris d'elevada qualitat organolèptica
Projecte: Serveis pel desenvolupament de la metodologia per la certificació sensorial de les marques de qualitat IGP
Calçot de Valls, DOP Mongeta del Ganxet, DOP Fesols de Santa Pau i IGP Patata de Prades
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: amb l’objectiu d’incloure els atributs sensorials en la certificació dels productes
distingits per marques de qualitat europees (IGP, DOP, ETG), la FMA ha realitzat un projecte per posar a punt la
metodologia d’anàlisi sensorial a implementar en el cas de la mongeta del Ganxet, el fesol de Santa Pau, el Calçot de
Valls i la Patata de Prades.
Projecte: Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del
Ganxet
Encarregat per: Conserves Ferrer i Cooperativa Progrés Garbí
Breu descripció del projecte: En el marc d’un projecte competitiu de la convocatòria “Cooperació per a la innovació:
Grups Operatius”, i amb col·laboració de l’IRTA, es realitzen actuacions per tal d’optimitzar el valor sensorial de les
conserves de mongeta del Ganxet. Per fer-ho s’estan realitzant estudis per implementar millores al llarg de tota la
cadena de producció, des de la varietat, fins al mètode de conserva, passant per mètode de cultiu o el procés postcollita.
Durant el segon any d’actuació s’ha continuat amb els assajos de camp per determinar els factors pre-collita que
determinen la qualitat de la mongeta, alhora que s’ha realtizat un estudi del perfil sensorial de les conserves de mongeta
comercialitzades actualment, amb l’objectiu de dissenyar les noves conserves.
Projecte: BRAAVA – Bràssiques d’Alt Valor Afegit adaptades a les condicions edafoclimàtiques del Parc Agrari del
Baix Llobregat
Encarregat per: Parc Agrari del Baix Llobregat – Diputació de Barcelona

Breu descripció del projecte: Es tracta d’un projecte de 4 anys de durada, que té per objectiu la selecció de varietats
de bràssiques, que estiguin ben adaptades a les condicions del Parc Agrari del Baix Llobregat, i que alhora aportin un
valor afegit a les varietats que actualment s’estan cultivant. Aquest selecció s’ha dut a terme mitjançant
un procés de selecció participativa, amb col·laboració de productors, comercialitzadors, transformadors i
consumidors. El quart, i darrer any d’experimentació, ha consistit en el cultiu de les varietats resultants del procés de
selecció, a les instal·lacions d’Agròpolis i en finques comercials de productors col·laboradors del projecte. Alhora
s’han difós els resultats del projecte a través de xerrades, la distribució de material vegetal per a la realització de proves
en finques, i l’organització de la festa BRAAVA. S’ha comptat amb la col·laboració de lRTA per a la determinació
d’aspectes nutricionals d’aquestes varietats, i del CETT, per tal determinar-ne aptituds culinàries.
4. Gestió eficient dels recursos i adaptació al canvi climàtic
Projecte: Pla Director de l’Horta de Catalunya
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: amb l’objectiu de promoure una horticultura rendible econòmicament, socialment i
ecològicament, la FMA, en col·laboració amb l’ESAB i el DARP, impulsa l’elaboració del Pla Director de l’Horta de
Catalunya. Aquest Pla inclou una anàlisi de la situació actual de l’horticultura a Catalunya i la identificació de les
principals línies estratègiques i actuacions a implementar per transitar cap a un sistema hortícola eficient i rendible.
Projecte: Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i
modernes per un menor impacte ambiental
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: en el marc de la convocatòria de projectes demostratius del DARP, la FMA impulsa
un projecte per transferir noves varietats de tomàquet de Penjar al sector, així com implementar sistemes de cultiu que
millorin l’eficiència ecològica del cultiu. Entre aquestes mesures destaca el desenvolupament d’eines per reduir
l’empremta hídrica del cultiu.
Projecte: Gestió eficient del cultiu del calçot: optimització dels recursos i millora del rendiment.
Encarregat per: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Breu descripció del projecte: en el marc de la convocatòria de projectes demostratius del DARP, la FMA impulsa
assajos de preconització varietal, així com la realització de documents divulgatius sobre les tècniques de cultiu en el
calçot, tant referents a la gestió de plantes adventícies com de plagues i malalties.
5. Horticultura urbana
Projecte: Inventari de terrenys agrícoles i estudi de la viabilitat de les explotacions agropecuàries de l’Anella Verda
Encarregat per: Ajuntament de Terrassa
Breu descripció del projecte: amb l’objectiu de dinamitzar el sector agrari del periurbà de Terrassa, s’ha realitzat una
radiografia del territori per tal d’identificar zones d’especial valor agrícola al municipi. Alhora s’han dissenyat
explotacions model, segons les condicions agroclimàtiques de la zona.
6. Millora genètica i recuperació de varietats tradicionals amb elevat valor afegit
Projecte: Projecte per a l’obtenció d’una varietat de mongeta tendra de creixement determinat adaptada a les
condicions locals de l’Alt Maresme
Encarregat per: Cooperativa Progrés Garbí
Breu descripció del projecte: la FMA, en col·laboració amb la Cooperativa Progrés Garbí, continua amb el programa
de millora genètica per obtenir noves varietats de mongeta tendra adaptades als condicionants agroclimàtics de la zona
del Maresme.

