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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMÈS PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

 
 
 
Al Patronat de la  
Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement 
 
 
Opinió  
 
Hem auditat els comptes anuals de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement, 
que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2021, el compte de resultats abreujat, 
l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat i la memòria abreujada corresponents a l’exercici 
finalitzat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació pel Foment de 
la Societat del Coneixement (la Fundació) a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats 
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 
 
Fonament de l’opinió 
 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 
l’auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe. 
 
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats a Espanya 
segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest 
sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut 
situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa 
reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
 
Aspectes més rellevants de l’auditoria 
 
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han 
estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels 
comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la 
nostra auditoria dels comptes anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra 
opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 
 
Subvencions rebudes dels patrons pel finançament de les activitats de la Fundació (nota 13 de la 
memòria) 
 
Les subvencions de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona constitueixen, per aquest ordre, i de 
forma recurrent, la principal font de 
finançament de les activitats que realitza la 
Fundació. La subvenció de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat s’articula en diferents 
projectes i està subjecte a l’obligació de 
presentar, abans del 31 de març de 2022, un 
compte justificatiu, acompanyat d’informe 
d’auditor. Pels motius indicats, les 
subvencions esmentades han estat 
considerades com aspecte rellevant 
d’auditoria. 

 
Els nostres procediments d’auditoria han 
consistit, entre d’altres, en la confirmació de 
saldos i transaccions amb l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona; la revisió dels procediments 
interns per a la imputació d’ingressos i 
despeses als diferents projectes 
subvencionats per l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, proves sobre el suport 
documental de les despeses i els pagaments 
de les mateixes, així com dels criteris  
d’imputació de les despeses d’estructura i la 
seva uniformitat respecte a l’any 2020. Hem 
emès l’informe d’auditoria de compte 
justificatiu de la subvenció atorgada per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
També hem revisat el tractament comptable 
de la subvenció, d’acord amb la norma de 
registre i valoració 18ena del marc 
d’informació financera aplicable i la revelació 
de la informació en la memòria dels comptes 
anuals abreujats. 
 

 
 
Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals abreujats 

El Patronat és responsable de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del 
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals abreujats 
lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals abreujats, el Patronat és responsable de la valoració de la 
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d’entitat en funcionament excepte si el patronat té la intenció de liquidar la Fundació 
o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en el 
seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no 
garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les 
incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de 
forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que 
els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats. 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 
 

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals abreujats, 
a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a 
aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una 
base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau 
és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot 
implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
errònies, o l’elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, 
i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de 
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel patronat. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del patronat, del principi comptable 
d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem 
sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que 
poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a 
entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, 
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència 
d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets 
o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi de ser una entitat en 
funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats, 
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les 
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb el Patronat de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el 
moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
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Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de l’entitat, determinem les 
que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals abreujats del període 
actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 
 
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 
 
 
Barcelona, 8 d’abril de 2022 
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
Núm. ROAC S0206 
 
 

"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu 
núm. 20/22/2049 emès pel Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya". 

 
 
Pere Ruiz Espinós 
Núm. ROAC 15844 
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FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Notes 2021 2020

1. Ingressos per les activitats                                                       15,21 1.254.723,89 1.087.895,97

a) Prestació de serveis                                                       122.669,47 101.286,63

d) Subvencions oficials a les activitats 13 1.132.054,42 986.609,34

e) Donacions  ialtres ingressos per a activitats 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

5. Aprovisionaments                                                                       15,21 -35.617,40 -28.672,00

b) Treballs realitzats per altres entitats                                   -35.617,40 -28.672,00

7. Despeses de personal                                                                15,21 -693.749,83 -645.300,24

a) Sous, salaris i assimilats                                -534.613,45 -498.105,31

b) Càrregues socials                                             -159.136,38 -147.194,93

8. Altres despeses d'explotació                                                     15,21 -490.594,44 -442.186,19

a) Servicios exteriores                                  -483.864,05 -438.686,19

   a2) Arrendaments o cànons -42.134,65 -24.267,30

   a3) Reparacions i conservació -40.550,77 -27.838,45

   a4) Serveis professionals independents -116.624,86 -129.616,18

   a5) Transports 0,00 0,00

   a6) Primes d'assegurances -1.469,00 -1.403,01

   a7) Serveis bancaris i similars -2.026,67 -1.765,50

   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -9.901,20 -3.035,84

   a9) Subministraments -73.403,35 -67.082,78

   a10) Altres serveis -197.753,55 -183.677,13

b) Tributos                                                 0,00 0,00
c)Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de  les 
activitats 0,00 -3.500,00

d)Altres despeses de gestió corrent -6.730,39 0,00

9. Amortització de l'immobilitzat                                                   5,8,15,21 -169.550,80 -171.427,85

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 13,15,21 148.752,40 148.752,40

11. Excés de provisions 15,21 198,36 22.271,16

13. Altres resultats 15,21 0,00 -600,00

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ( 1 +2+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 14.162,18 -29.266,75

14. Ingressos financers                                                                  15,21 333,28 2.246,34

b2) En tercers                                                                              333,28 2.246,34

15. Despeses financeres                                                                15,21 -5.595,12 -199,12

b) Per deutes amb tercer                                       -5.595,12 -199,12

A.2) RESULTAT FINANCER  (  14 + 15) -5.261,84 2.047,22

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 )      8.900,34 -27.219,53

19. Impostos sobre beneficis 14

A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI ( A.3 + 19 )                                    3 8.900,34 -27.219,53

COMPTE DE RESULTATS ABREUJATS EXERCICI 2021
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1. Activitat de la fundació 

 

IDENTIFICACIÓ 

La FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, és una Fundació sense ànim de lucre de 

caràcter social, que es va constituir amb data 13 de desembre de 2004, es regeix pels seus propis estatuts, i 

es regula per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques i la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 

incentius fiscals al mecenatge. Té una durada il·limitada i actualment el seu domicili social està en l’edifici Can 

Suris, situat a la Plaça de Can Suris de Cornellà de Llobregat. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la  

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

amb el núm. 2125  i amb NIF G63445696. 

 

La Fundació es troba adscrita a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en aplicació de l’article 129 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre del règim Jurídic del Sector Públic. 

 

L’objecte d’aquesta Fundació és la impulsió del projecte de creació d’un centre per fomentar la Societat de la 

Informació i el coneixement, que sigui a la vegada un taller experimental i un centre de formació que 

materialitzi els fenòmens de la nova comunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat i que activi les 

sinèrgies entre el món de l’art, la ciència i la tecnologia.  

Per fer efectiu l’objecte de la Fundació, aquesta dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats 

següents: 

 

a) Promoure la nova cultura digital de la Societat del coneixement, divulgant les noves tecnologies, i les 

noves relacions entre art, ciència i noves tecnologies. 

b) Apropar al gran públic a les últimes innovacions tecnològiques d’internet en totes les seves 

manifestacions, mitjançant l’organització d’actes culturals i d’oci, de conferències i de tot tipus de 

demostracions. 

c) Mantenir la cohesió social dintre de la nova era digital, facilitant l’accés democràtic a la informació i 

fomentant la utilització de les noves tecnologies. 

d) Promoure i desenvolupar tot tipus d’activitats formatives en relació amb aquest camp d’actuació. 
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c) Ajuts atorgats 

La Fundació no ha atorgat ajudes directes durant l’exercici 2021. 

 

d) Usuaris/es o el beneficiaris/es de les activitats  

 

Socis/sòcies del Citilab (Citilabers):    15.187 

 

 Dones:  7.366 (48,50%) 

 Homes:  7.821 (51,50%) 

 

El número total d’usos enregistrats ha estat condicionat per les restriccions i suspensions provocades per la 

pandèmia i el compliment de la normativa de prevenció. Les dades disponibles indican un total de 30.713 

usos. D’aquests: 

 

 4.072 usos (13,26%) per esdeveniments programats amb la comunitat. 

 26.641 usos (86,74%) per activitats pròpies del Citilab. 
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e) Accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat entre dones i homes. 

 

Ha tingut lloc en el Citilab la Universitat d’Estiu de les Dones - Juliol 2021. 

Suport i realització d´actes amb el Dept. D´igualtat de l´Ajuntament de Cornellà. 

Realització de tallers per a escoles i families treballant valors com la inclusió i la igualtat. 

Taller de joves mentores i mentors per promoure ensenyament i l’aprenentatge entre iguals i fomentar la 

motivació i l’interès envers la programació, sobretot entre les noies. 

 

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: 

 

a) Imatge fidel: 

 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, i s’han formulat 

d’acord amb les disposicions legals en matèria comptable i amb l’aplicació dels principis de comptabilitat 

del Pla de Comptabilitat de les Fundacions, amb l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la 

imatge fidel del Patrimoni, de la Situació Financera i dels resultats de la Fundació.  

La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el model abreujat, ja que compleix les condicions 

necessàries per a ser classificada com a fundació de dimensió mitjana. 

 

b) Principis comptables no obligatoris aplicats: 

  

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, modificat pel decret 

125/2010, de 14 de Setembre. 

 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

 

No existeixen aspectes crítics que afectin al futur de la Fundació. 
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d) Comparació de la informació:  

Els comptes anuals dels exercicis 2020 i 2021 s’han formulat d’acord amb l’estructura del Pla General de 

Comptabilitat, establerta en el Decret 259/2008 del Departament de Justícia, modificat pel decret 

125/2010 havent seguit en la seva elaboració l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, 

classificació i unitats monetàries, de forma que la informació que s’acompanya és homogènia i 

comparable. 

 

e)  Agrupació de partides 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, compte de resultats o estat de 

canvis en el patrimoni net. 

 

f) Elements recollits en diverses partides: 

 

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una partida del Balanç de 

Situació, excepte els que separen el curt i el llarg termini, que ja estan contemplats en els models oficials.  

 

g) Canvis en criteris comptables 

 

Durant l´exercici 2021 no s´han realitzat ajustos per canvis de criteris comptables.  

 

h) Correcció de errors 

 

Durant l’exercici 2021 s’han realitzat els ajustos següents per correcció d’errors: 

 

- S’ha ajustat la Subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’any 2020 per l’import que no va ser 

justificat. L’ajust s’ha realitzat per import de 27.390,66 euros contra romanent.  

 

- S’han ajustat les Subvencions oficials de capital en haver-se detectat que hi havia una diferència entre 

l’amortització dels béns adquirits amb aquestes subvencions i la imputació d’ingressos a resultat d’exercici 

de les subvencions que financen aquests béns. L’ajust ha estat per import de 5.292,56 euros 

incrementant el Romanent (Fons propis) i disminuint les subvencions de capital.   

 

Aplicant la Norma de Registre i Valoració 21ª “Canvis en criteris comptables, errors i estimacions 

comptables”, s’han comptabilitzat els assentaments l’efecte dels quals s’indica en el quadre següent: 
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Saldo a 
31/12/2020 Ajust Saldo ajustat a 

01/01/2021

PASSIU

A) Patrimoni net 6.122.342,81 -27.390,66 6.094.952,15
A-1) Fons propis 558.922,53 -22.098,10 536.824,43
III. Excedents d'exercicis anteriors 348.476,35 5.292,56 353.768,91
1. Romanent 369.463,66 5.292,56 374.756,22

V. Excedent de l'exercici 171,13 -27.390,66 -27.219,53

A-2) Subvencions, donacions i llegats re 5.563.420,28 -5.292,56 5.558.127,72
1. Subvencions oficials de capital 5.563.420,28 -5.292,56 5.558.127,72

C) Passiu corrent 346.836,08 27.390,66 374.226,74
II. Deutes a curt termini 196.539,89 27.390,66 223.930,55
3. Altres passius financers 196.442,00 27.390,66 223.832,66

TOTAL PASSIU 6.489.311,89 0,00 6.489.311,89

COMPTE DE RESULTATS ABREUJATS

1. Ingressos per les activitats 1.115.286,63 -27.390,66 1.087.895,97
d) Subvencions oficials a les activitats 1.014.000,00 -27.390,66 986.609,34

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.876,09 -27.390,66 -29.266,75

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 171,13 -27.390,66 -27.219,53

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI 171,13 -27.390,66 -27.219,53  
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3.  Aplicació de resultats 
 
La fundació ha obtingut un resultat positiu de 8.900,34 euros en l’exercici 2021. El resultat de l’exercici 

s’aplicarà en la seva integritat a compensar  “resultats negatius d’exercicis anteriors”. 

 

En l’exercici 2020 es va obtenir un resultat positiu de 171,13 euros, xifra que es va aplicar en la seva 

integritat a l’epígraf “resultats negatius d’exercicis anteriors”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Normes de registre i valoració 

 

Las normes de registre i valoració aplicades han estat les següents:  

 

a) Immobilitzat intangible. 

 

En aquesta partida es comptabilitzen la propietat industrial, els drets d’ús d’Aplicacions Informàtiques i els 

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament. 

Els elements d’immobilitzat intangible propietat industrial i Aplicacions Informàtiques es comptabilitzen pel 

preu d’adquisició i inclou les despeses meritades fins el moment de la posada en funcionament. S’aplica el 

criteri d’amortitzar de forma lineal aplicant el coeficient del 25%.   

Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  es comptabilitzen pel valor de l’edifici Can Suris en l’inventari 

municipal a data 31 de desembre de 2009, d´acord amb els certificats emesos per l´Interventor General de 

l´Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data: 14 de març de 2008 i 19 d´Abril 2010. 

La Fundació va acceptar en la sessió celebrada pel Patronat el dia 7 de novembre de 2006 l’adscripció de 

l’edifici de “Can Suris” feta per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat  mitjançant acord del Ple de 28 de 

setembre de 2006, així com dels béns mobles derivats de l’execució dels contractes.  

 

L’adscripció es realitza mantenint l’Ajuntament la propietat del bé adscrit i tenint dret la Fundació a la seva 

utilització, pel compliment dels fins pels que va ser creada, i correlativament l’obligació de conservar el bé 

rebut i realitzar-hi les reparacions i millores necessàries. 

 

S’aplica el criteri d’amortitzar de forma lineal aplicant el coeficient del 2% considerant amb un valor residual 

del 5% en el cas de les aplicacions informàtiques incloses dins dels bens adscrits. 

Base de repartiment                                                         Import 

Saldo del compte de pèrdues i guanys 8.900,34 

Total base de repartiment = total aplicació 8.900,34 

Aplicació Import 

Resultats negatius d´exercicis anteriors 8.900,34 

Total aplicació = total base de repartiment 8.900,34 
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b) Immobilitzat material 

 

Els elements adquirits de l’immobilitzat material es comptabilitzen pel preu d’adquisició i inclou les despeses 

meritades fins el moment de la posada en funcionament. 

 

Si es produeixen pèrdues reversibles, es dota a la Provisió corresponent, que s’aplica si la pèrdua reversible 

desapareix. 

S’aplica el criteri d’amortitzar de forma lineal a partir del mes següent al que s’adquireixen els elements, 

dotant-se en funció de la seva vida útil. Els coeficients aplicats són: 

 

 

 

 

 

 

L´any 2012 es va comptabilitzar l’adscripció d’altres béns mobles derivats d’expedients de contractació 

relatius a l’equipament funcional de l’edifici d’acord amb el certificat de l’Interventor General de l’Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat de data 11 de febrer de 2013.  

 

L´any 2014 es va comptabilitzar l’adscripció de millores realitzades a l´edifici per import de 328.152,20 euros 

d´acord amb el certificat de l’Interventor General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data 19 de 

Abril de 2010.  

 

Per els bens inclosos en els acords d’adscripció esmentats es considera un valor residual del 5%. 

 

c) Instruments financers 

 

1.- ACTIUS FINANCERS 

 

En el Balanç de Situació, els actius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció del seu 

venciment superior o no a dotze mesos, comptats des de la data del balanç. 

A continuació resumim el tractament comptable dels principals actius financers que afecten a la Societat: 

 

Actius financers a cost amortitzat  

 

Actius financers inclosos: aquesta categoria d’actius financers inclou els crèdits per operacions comercials i no 

comercials, de quantia determinada o determinable i no negociats en un mercat organitzat. 

 

 

Edificis i altres construccions         2 % 

Altres instal·lacions i utillatge                              11=25 % 

Equips per a processaments d’informació                   25 % 

Mobiliari                                                                 10 % 
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Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu cost, que generalment coincideix amb el preu de la transacció 

(valor raonable de la contraprestació lliurada), més els costos de transacció. Els crèdits a cobrar a curt termini 

i sense interessos explícits es valoren pel seu valor nominal sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos 

d’efectiu no resulti significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys 

els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol reducció per 

deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode d’interès efectiu, es 

registren com un ingrés en el Compte de Pèrdues i Guanys. 

 

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala, exactament, el valor d’un 

instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva 

vida restant. 

 

Deteriorament de valor: a data de tancament de l’exercici, els crèdits es deterioren, contra resultats de 

l’exercici, sempre que existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos 

d’efectiu estimats futurs, motivat per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es quantifica en la 

diferència existent entre el valor en llibres dels anomenats crèdits o el valor actual dels fluxos futurs d’efectiu 

estimats. 

    

Les inversions financeres són a curt termini i es comptabilitzen pel preu d’adquisició.  

 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 

 

2.- PASSIUS FINANCERS 

 

Passius financers a cost amortitzat 

 

Passius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els dèbits per operacions de les activitats 

(compra de béns i serveis) i no relacionats amb les activitats. 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable el qual generalment és el preu de la transacció 

(valor raonable de la contraprestació lliurada), més els costos de transacció. Els dèbits a pagar a curt termini i 

sense tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal sempre que l’efecte de no actualitzar els 

fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats durant l’exercici es 

comptabilitzen en el compte de resultats, calculats en base al mètode del tipus d’interès efectiu.  

 

d) Existències.  

 

La Fundació no té existències de mercaderies. 
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e) Transaccions en moneda estrangera.  

 

La Fundació no disposa de saldos en moneda estrangera. 

El procediment emprat per calcular el tipus de canvi en moneda nacional de les compres que originàriament 

hagin estat expressades en moneda estrangera és el càlcul segons el tipus de canvi oficial del dia en que es fa 

el pagament de l’adquisició. 

 

f) Impost sobre beneficis.  

 

La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària la seva opció pel règim fiscal especial de les entitats 

sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge mentre  compleixi els requisits i condicions previstos 

en l’article 3 de la Llei 49/2002. La Fundació està subjecta a l’impost de Societats per les rendes de les 

activitats econòmiques no exemptes. 

 

La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en funció del resultat econòmic de la Fundació 

abans d'impostos, augmentada o disminuïda, segons procedeixi, per les diferències permanents amb el 

resultat fiscal o base imposable de l’esmentat impost. 

 

g) Ingressos i despeses.  

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, o sigui, quan es produeix el moviment 

real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es produeix el 

seu cobrament o pagament.  

 

Tot i això, seguint el principi de prudència, la Fundació únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la 

data de tancament de l’exercici. Pel que fa als riscos previsibles i a les pèrdues, tot i els eventuals, es 

comptabilitzen tan aviat com es coneixen. 

 

h) Provisions i contingències.  

 

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. 

 

D’altra banda, es consideren passius contingents aquelles obligacions possibles sorgides com a conseqüència 

de successos passats, on la seva materialització futura està condicionada a que passi, o no, un o més 

esdeveniments futurs no controlables per la Fundació, o bé que no es pot estimar amb fiabilitat el seu import. 
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Els passius contingents no són objecte de registre comptable, informant sobre els mateixos a la memòria, 

quan fos necessari.  

 

 

i) Despeses de personal 

 

Les despeses de personal inclouen 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. 

La Fundació no gestiona directament fons destinats a atencions per als seus treballadors. 

 

j) Subvencions, donacions i llegats 

 

La Fundació sol·licita i rep subvencions de diferents Administracions per al finançament de projectes i 

programes. 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al 

patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com ingressos sobre una base sistemàtica i racional 

de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. Les subvencions, 

donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de l'empresa fins que 

adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

Les subvencions de capital es valoren per l’import concedit i s’imputen a resultats de manera proporcional a la 

depreciació efectiva experimentada pels actius finançats amb aquestes subvencions. 

 

D’altra banda, les subvencions a l’explotació es comptabilitzen els ingressos generats per l’aplicació de 

subvencions a l’explotació d’acord amb la  imputació de les despeses corresponents. 

 

k) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

 

Les operacions amb parts vinculades es comptabilitzen pel seu valor raonable. 
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5. Immobilitzat material 

 

Els elements de l’immobilitzat material estan valorats segons la norma de valoració 4.c d’aquesta memòria. El 

93,28% dels béns d’immobilitzat estan finançats per subvencions. Veure punt 13. 

En l’exercici 2021 els saldos i moviments dels comptes de l’actiu immobilitzat material han estat els següents: 

 

 

Immobilitzacions Materials 2021
Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final
Immobilitzacions materials
Construccions 1.510.699,31 0,00 0,00 1.510.699,31
Instal·lacions tècniques 379.120,23 0,00 0,00 379.120,23
Maquinaria 9.976,00 0,00 0,00 9.976,00
Utillatge Citilab 58.684,52 204,96 0,00 58.889,48
Mobiliari 434.067,50 0,00 0,00 434.067,50
Equips poc.informació 1.372.183,92 7.174,79 0,00 1.379.358,71
Total immobilitzacions materials 3.764.731,48 7.379,75 0,00 3.772.111,23
Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final
Amortitzacions immobilitzat material
A.A. Construccions 345.130,66 30.454,01 0,00 375.584,67
A.A. Instal·lacions tècniques 376.218,66 2.901,56 0,00 379.120,22
A.A. maquinaria 9.976,00 0,00 0,00 9.976,00
A.A. Utillatge 56.558,11 8,97 0,00 56.567,08
A.A. mobiliari 434.067,50 0,00 0,00 434.067,50
A.A. Equips processos informació 1.317.317,52 15.935,59 0,00 1.333.253,11
Total amortitzacions 2.539.268,45 49.300,13 0,00 2.588.568,58
VALOR NET COMPTABLE 1.183.542,65  
A 31 de desembre de 2021 hi ha 207 elements totalment  amortitzats amb valor d’adquisició 

1.681.990,29 euros. 



23

A 31 de desembre de 2020 hi ha 199 elements totalment amortitzats amb valor d’adquisició 

1.644.309,27 euros.

6.Inversions immobiliàries

La Fundació no té inversions immobiliàries

7.Béns del patrimoni cultural

No hi han bens interès cultural.
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8. Immobilitzacions Intangibles: 

Els elements de l’immobilitzat intangible estan valorats segons la norma de valoració 4.a d’aquesta memòria. 

El 99,91% dels béns d’immobilitzat estan finançats per subvencions. Veure punt 13. 

En l’exercici 2021 els saldos i moviments dels comptes de l’actiu immobilitzat intangible son:  

 

2021 

Immobilitzacions Intangibles: 

Immobilitzacions Inmaterials 2021
Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final
Immobilitacions intangibles
Propietat industrial 2.662,20 0,00 0,00 2.662,20
Aplicacions informàtiques 841.383,26 0,00 0,00 841.383,26
Drets sobre béns cedits en ús 5.970.397,33 0,00 0,00 5.970.397,33
Total immobilitzacions intangible 6.814.442,79 0,00 0,00 6.814.442,79
Compte Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final
Amortitzacions immobilitzat intangible
A.A. propietat industrial 2.662,20 0,00 0,00 2.662,20
A.A. Aplicacions informàtiques 817.295,54 0,00 0,00 817.295,54
A.A. Drets sobre béns cedits en ús 1.548.452,22 120.250,67 0,00 1.668.702,89
Total amortitzacions 2.368.409,96 120.250,67 0,00 2.488.660,63
VALOR NET COMPTABLE 4.325.782,16  
 

A 31 de desembre de 2021 hi ha 33 elements totalment  amortitzats amb valor d’adquisició  362.291,17 

euros. 
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2020

Immobilitzacions Intangibles:

A 31 de desembre de 2020 hi ha 33 elements totalment  amortitzats amb valor d’adquisició  362.291,17

euros.

9.Arrendaments i altres operacions similars

Es té subscrit contracte de arrendament operatiu per 2 anys de 38 ordinadors portàtils, d’acord amb 

adjudicació de resolució de Presidència de 1 d’octubre de 2019. El import total del mateix es de 29,440,00 € i

les cuotes girades en l’exercici han ascendit a la quantitat de 13.440,32 €.
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10. Actius financers 

 

Els actius financers de la fundació són a curt termini i es comptabilitzen pel seu valor al tancament de 

l’exercici i es detallen en el quadre següent: 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Actius 
financers a 
cost 
amortizat 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
Actius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 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
Actius 
financers a 
cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,87 7.532,90 4.318,87 7.532,90

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,87 7.532,90 4.318,87 7.532,90

Classes    
Categories

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini
TotalInstruments 

de patrimoni
Valors 

representatius 
Credits,derivats i 

altres
Instruments de 

patrimoni
Valors 

representatius 
Credits,derivats i 

altres

 
 

 

No s´inclouen els saldos amb les administracions públiques. 

 

Usuaris i altres deutors. 

 

El desglossament de la partida de l´actiu del balanç “usuaris, Patrocinadors i deutors de les activitats 

i altres comptes a cobrar”, així com el seu moviment durant l´any es com segueix: 

 

ACTIUS FINANCERS 2021 Saldo 31/12/2020 Augments Disminucions Saldo 31/12/2021

Concepte

Usuaris deutors per vendes i prestació de serveis 5.868,30 € 155.499,25 € 158.713,28 € 2.654,27 €

Actius per impost corrent 0,09 € 0,00 € 0,00 € 0,09 €

Altres crèdits administracions públiques 261.665,62 € 272.509,91 € 280.317,72 € 253.857,81 €

TOTALS 267.534,01 € 428.009,16 € 439.031,00 € 256.512,17 €  
 

De l’import pendent de cobrament de les administracions públiques, 180.000 € corresponen amb la subvenció 

atorgada per AMB. Tal i com estableix el conveni, el cobrament d’aquest import està subjecte a la revisió de la 

documentació justificativa presentada davant del òrgan concedent. 

 

La resta de l’import es correspon amb l’import a retornar en concepte d’IVA. 
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Durant l´exercici 2021 i l’anterior el moviment de les partides que composen els Fons Propis de la Fundació, 

és el següent:  

 

2021

Compte Saldo inicial Augments Disminució Saldo Final
Fons dotacional 210.275,05 0,00 0,00 210.275,05
Romanent 374.756,22 -27.219,53 0,00 347.536,69
Excedents negatius d'exercicis anteriors -20.987,31 0,00 0,00 -20.987,31
Excedent de l'exercici -27.219,53 8.900,14 27.219,53 8.900,14
TOTAL FONS PROPIS 536.824,43 -18.319,39 27.219,53 545.724,57  
 

2020

Compte Saldo inicial Augments Disminució Saldo Final
Fons dotacional 210.275,05 0,00 0,00 210.275,05
Romanent 374.756,22 0,00 0,00 374.756,22
Excedents negatius d'exercicis anteriors -14.215,41 -6.771,90 0,00 -20.987,31
Excedent de l'exercici -6.771,90 -27.219,53 6.771,90 -27.219,53
TOTAL FONS PROPIS 564.043,96 -33.991,43 6.771,90 536.824,43  
 

13. Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions i aportacions que ha rebut la Fundació provenen, principalment, del sector públic i en concret 

de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i de l’AMB. 

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Subvenció de capital: 

Es va procedir a donar d’alta, a la comptabilitat de la fundació a 31 de desembre de 2007, l’adscripció de 

l’edifici de “Can Suris” amb càrrec al compte “207- Drets sobre béns cedits en ús” per import 5.642.245,13€ 

amb abonament al compte “130 - Subvenció Ajuntament de Cornellà Immoble en Adscripció” com a subvenció 

de capital atorgada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 

L’any 2014 es va comptabilitzar l’adscripció de millores de l’edifici per import de 328.152,20 euros d’acord 

amb el certificat de l’Interventor General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data 31 d´Abril  de 

2010.  

 

L’any 2012 es va comptabilitzar l’adscripció d’altres béns mobles derivats d’expedients de contractació relatius 

a l’equipament funcional de l’edifici per import de 354.344,77 euros d’acord amb el certificat de l’Interventor 

General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data 11 de febrer de 2013.  
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Subvenció a les activitats: 

 

Subvenció de 1.010.000 € per al finançament d’activitats fundacionals per a executar durant l’exercici 2021, 

d’acord amb el Pla d’activitats i el Pressupost aprovats per la Fundació. D’aquesta subvenció s’han destinat 

929.054,42 € a activitats fundacionals. A data 29 de desembre 2021 es va sol.licitar la modificació 

pressupostària i el finançament final de 924.636,52 €. Les despeses no executades es degut per la crisi 

sanitària de la Covid-19. 

 

Aquesta subvenció s'ha destinat a finançar: 

 

1) 176.486,87 euros per al cofinançament del projecte COL.LABORATORI.  

2) 191.844,03 euros per al cofinançament del projecte EDULAB.  

3) 129.450,89 euros per al cofinançament del projecte LABORLAB.  

4) 123.045,48 euros per al cofinançament del projecte LABORLAB TTT 

5) 251.730,33 euros per al cofinançament de THINKLAB.  

6) 56.496,82 euros per al cofinançament de SOSTENIBILITAT. 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Subvenció a les activitats: 

 

Subvenció de 200.000,00 € per al finançament d’activitats fundacionals per a executar durant l’exercici 2021, 

que representa un 20% de l’actuació subvencionable d’acord amb el Pla d’activitats i el Pressupost aprovats 

per la Fundació. 

 

Aquesta subvenció s'ha destinat a finançar: 

 

1) 31.484,28 euros per al cofinançament del projecte COL.LABORATORI. 

2) 34.514,77 euros per al cofinançament del projecte EDULAB. 

3) 89.577,95 euros per al cofinançament del projecte LABORLAB. 

4) 44.423,00 euros per al cofinançament de THINKLAB.  
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14. Situació fiscal 

 

L’entitat està acollida al règim fiscal de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de Regim Fiscal de les Entitats 

sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, d’acord al certificat de data 5 de desembre de 

2007, referència 20075152017  de l’Oficina Nacional de Gestió Tributària .  

 

D'acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les 

declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini 

de prescripció de quatre anys. 

 

La Fundació té oberts a possibles inspeccions tots els tributs que li són aplicables, corresponents a tots els 

exercicis no prescrits, així com les corresponents cotitzacions a la seguretat Social. Els Patrons consideren que 

no es derivarien passius addicionals rellevants per a la Fundació com a conseqüència d’una eventual inspecció. 

 

15. Ingressos i despeses  

 

L'import total dels ingressos de la Fundació durant l’exercici 2021 ha estat de 1.404.007,93   
 
euros. El desglossament per conceptes és: 

INGRESSOS 2021 2020
Ingressos per vendes i prestacions de serve 122.669,47 101.286,63
Subvencions oficials a les activitts 1.132.054,42 986.609,34
Donacions i altres ingressos per activitats 0 0,00
Subv. De capital traspassades resultat exerc 148.752,40 148.752,40
Reintegrament de subvencions (pèrdues) 0,00 0,00
Excés de provisions 198,36 22.271,16
Reversió deteriorament 0,00 0,00
Ingressos excepcionals 0,00 0,00
Ingressos financers 333,28 2.246,34
TOTAL INGRESSOS 1.404.007,93 1.261.165,87  
 
L'import total de despeses de la Fundació per aquest exercici 2021 és de 1.395.107,59 euros. El 
desglossament per conceptes és:  
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DESPESES 2021 2020

Consums d'explotació 35.617,40 28.672,00

Serveis exteriors 483.864,05 438.686,19

Tributs 0,00 0,00

Despeses de personal 693.749,83 645.300,24

Dotacions per amortitzacions 169.550,80 171.427,85

Variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 3.500,00

Perdues de crèdits incobrables 6.730,39 0,00

Despeses financeres 5.595,12 199,12

Despeses excepcionals 0,00 600,00

TOTAL 1.395.107,59 1.288.385,40  
 

Les despeses de personal es desglossen en les partides següents: 

DESPESES DE PERSONAL 2021 2020

Seguretat Social a càrrec de la fundació 159.136,38 147.194,93

Sous i salaris 534.613,45 498.105,31

TOTAL 693.749,83 645.300,24  
 

Respecte les subvencions, donacions i llegats queda explicat a l’apartat 13 d’aquesta memòria. 

La fundació no ha fet transaccions amb entitats del grup i associades, ni amb moneda estrangera. 

 

16. Provisions i contingències 

 

Durant l’exercici 2021 la fundació no ha dotat cap provisió. 

 

17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals  

 

2021 

 

Tots els béns i drets que formen part de la dotació fundacional estan vinculats directament al compliment de 

les finalitats fundacionals. 

No s’ha produït cap alienació de béns i drets de la fundació. 

Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional o fons social estan valorats en 210.275,05 euros i 

formen part de l’actiu immobilitzat de l’Entitat. 

 

La totalitat dels ingressos obtinguts ha estat destinada a la consecució de les finalitats fundacionals. Atès que 

els ingressos nets són els ingressos bruts menys les despeses necessàries, es fa el càlcul següent: 
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2021

Ingressos bruts 1.404.007,93

Despeses necessàries -199.175,65

Ingressos nets 1.204.832,28  
 
 
 
 
Així, el 70 % dels ingressos nets és 843.382,60 euros import que s’aplica àmpliament al compliment de les  
finalitats fundacionals.  
 
Total ingressos 1.404.007,93
Despeses necessàries imputables al funcionament 
general 199.175,65
RENDA OBTINGUDA 1.204.832,28
70% Rendes a aplicar 843.382,60
Despeses fundacionals 1.195.931,94
Total rendes aplicades 1.195.931,94
Excedent d'aplicació 352.549,34  
 
 
 
 
 
 
El detall  de la despesa fundacional es  desglossa de la següent manera : 
 
2021

DESPESES 2021
Despesa 

fundacional
Despesa 

necessària

Consums d'explotació 35.617,40 32.055,66 90% 3.561,74 10%

Serveis exteriors 483.864,05 435.477,65 90% 48.386,41 10%

Tributs 0,00 0,00 100% 0,00

Despeses de personal 693.749,83 554.999,86 80% 138.749,97 20%

Dotacions per amortitzacions 169.550,80 161.073,26 95% 8.477,54 5%

Variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 0,00 100% 0,00

Perdues de crèdits incobrables 6.730,39 6.730,39 100% 0,00

Despeses financeres 5.595,12 5.595,12 100% 0,00

Despeses excepcionals 0,00 0,00 100% 0,00

TOTAL 1.395.107,59 1.195.931,94 199.175,65  
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L’excedent d’aplicació acumulat dels últims 4 exercissis es el següent: 
 

Exercici 2017 2018 2019 2020

Ingressos bruts computables 1.490.265,69 1.405.386,24 1.505.795,00 1.288.556,53
Despeses necessàries 
imputables 198.673,28 196.617,72 201.428,13 184.367,26

70% Rendes a aplicar 904.114,69 846.137,96 913.056,81 1.104.189,27
Rendes aplicades 1.244.710,13 1.217.033,06 1.311.138,77 772.932,49
Excedent d’aplicació 340.595,44 370.895,10 398.081,96 331.085,65
Excedent d’aplicació 
acumulat 698.078,36 1.068.973,46 1.467.055,42 1.798.141,07

 
 

 

 

 

18. Fets posteriors al tancament 

 
No s’han produït fets posteriors d’importància significativa després de la data de tancament del balanç i del 

compte de pèrdues i guanys. 

 

 

19. Operacions amb parts vinculades 

Durant l’exercici no s’ha produït canvis en l’òrgan de govern de l’entitat. 

Informació dels Patrons amb els quals la Fundació ha realitzat transaccions comercials al llarg de l’exercici 

2021: 

 

 

 

Operacions amb entitats vinculades 2021 

 

Els ingressos de l’Ajuntament de Cornellà durant l’exercici 2021 han estat de 700,00 euros. 
 
Les despeses d’Ana Belén Morejón Gómez durant l’exercici 2021 han estat de 12.224,18 euros. 
 
Les despeses amb la empresa Tecsal, S.A. durant l’exercici 2021 han estat de 4.026,72 euros. 
 
 

Ingressos Despeses

Ajuntament de Cornellà 700,00

Tecsal, S.A. 4.026,72

Ana Belén Morejón Gómez 12.224,18

TOTAL 700,00 16.250,90

TRANSACCIONS COMERCIALS AMB ELS PATRONS DE LA FUNDACIÓ  2021
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2020

Auditoria dels Comptes Anuals 5.286,00

TOTAL 5.286,00

HONORARIS ALS AUDITORS (FAURA CASAS AUDITORS CONSU

Hi ha hagut 20 persones ocupades en el curs de l’exercici. De les quals 11 han estat homes i 9 dones. 

 

No existeix cap obligació assumida per compte del Patronat a títol de Garantia. 

No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions ni assegurances de vida. 

No existeixen obligacions de sous, dietes i remuneracions a membres del Patronat. Les retribucions a 

membres d’alta direcció han sigut per aquest 2021 62.393,28 €, al 2020 van ser 60.624,00 €. 

No hi ha avançaments ni crèdits concedits al conjunt de membres del Patronat. 

La Fundació entén que la informació subministrada reflecteix suficientment la imatge fidel del patrimoni, la 

situació financera i els resultats. 

 

Els honoraris als Auditors (FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.) han estat els següents: 

2021

Auditoria dels Comptes Anuals 5.286,00

TOTAL 5.286,00

HONORARIS ALS AUDITORS (FAURA CASAS AUDITORS CONSU
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21. Informació segmentada 

 

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS SEGMENTADA 2021 2020

Usuaris 1.924,03 2.884,34
CETIC 53.687,00 68.244,98
Cessió i lloguer d'espais 50.908,77 18.361,34
Cursos i jornades 7.440,01 3.421,92
Prestacions de serveis i altres 8.709,66 8.374,05
Donacions i altres ingresos a les activitats 0,00 0,00
Subvencions oficials a les activitats             1.132.054,42 986.609,34
Subv of capital traspassades resultat exercici          148.752,40 148.752,40
Reintegrament de subvencions 0,00 0,00
Excés de provisions 198,36 22.271,16
Reversió de deteriorament crèdits 0,00 0,00
Ingressos extraordinaris 0,00 0,00
Ingressos financers                   333,28 2.246,34
 TOTAL INGRESSOS 1.404.007,93  1.261.165,87 

 
 

DISTRIBUCIÓ DESPESES SEGMENTADA 2021 2020

Ajuts concedits 0,00 0,00 
Treballs realitzats per altres entitats    35.617,40 28.672,00 
Serveis exteriors 483.864,05 438.686,19 
Variació de provisions per operacions de les activitats 6.730,39 3.500,00 
Tributs 0,00 0,00 
Despeses de personal 693.749,83 645.300,24 
Dotacions per amortitzacions 169.550,80 171.427,85 
Perdues de crèdits incobrables 0,00 0,00 
Despeses extraordinaris 0,00 600,00 
Despeses financeres 5.595,12 199,12 
TOTAL 1.395.107,59 1.288.385,40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






