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Balanços simplificats a 31 de desembre de 2018 i 2017

ACTIU

Notes

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini

8.961,26
5
6

ACTIU CORRENT
Existències
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació serveis
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

2018

6
10

6.247,45
2.713,81

PATRIMONI NET I PAS S IU

2017
6.859,61

PATRIMONI NET

5.213,11
1.646,50

Fons propis

541.038,08

449.602,64

4.387,00

4.387,00

Notes

8

Dotació fundacional o fons socials
Excedents pendents d'aplicació en activitats
fundacionals
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

525.224,00

436.203,78

496.065,00
29.159,00
11.427,08

412.669,80
23.533,98
9.011,86

PAS S IU CORRENT
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a curt termini
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Creditors varis

549.999,34

456.462,25

TOTAL PATRIMONI NET I PAS S IU

La memòria que s'adjunta forma part dels Comptes Anuals

7
7
7, 10

2018

2017

44.478,04

41.926,15

44.478,04
30.000,00

41.926,15
30.000,00

11.926,15
2.551,89

11.494,03
432,12

505.521,30

414.536,10

406.793,21
28.642,74

311.682,50
51.946,77

378.150,47
98.728,09
98.728,09

259.735,73
102.853,60
102.853,60

549.999,34

456.462,25
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Comptes de pèrdues i guanys simplificats corresponents als exercicis closos
el 31 de desembre de 2018 i 2017

(Deure) Haver
Notes
Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Altres subvencions, donacions i altres ingressos
Variació d'existències
Aprovisionaments
Consums
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Recerca i desenvolupament
a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservacions
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Primes d'assegurances
a.6) Serveis bancaris
a.7) Publicitat i relacions públiques
a.8) Subministraments
a.9) Altres serveis
b) Tributs
c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrent
Amortizació de l'immobilitzat
Altres resultats
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT
Ingressos financers
Despeses financeres
Diferències de canvi
Variació del valor raonable en actius financers
a) Deteriorament i pèrdues
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES

9
11.a
11.b
11.c

5
11.d

6

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOS TOS (A.1+A.2)
Impost sobre beneficis
A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA A
L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
B.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI PER INGRES S OS I DES PES ES
IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
(I+II+III+IV+V)
Transferències al compte de pèrdues i guanys
C.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER
RECLAS S IFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
(VI+VII+VIII+IX)
D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRES S OS I
DES PES ES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
(B.1 + C.1)
E) Ajustos per canvis de criteri
F) Ajustos per errors
G) Variacions en la dotació fundacional
H) Altres variacions
I) RES ULTAT TOTAL. VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET A
L'EXERCICI (A.4+D+E+F+G+H)
La memòria que s'adjunta forma part dels Comptes Anuals

2018
413.597,93
25.998,00
387.599,93
-78.983,51
-315.056,95
-309.455,23
-182.177,93
-9.193,30
-35.336,59
-215,79
-847,23
-20.719,40
-2.110,43
-58.854,56
-240,25
-5.361,47
-658,81
18.898,66
170,39
-17.505,10
-33,26
1.021,20
1.021,20
-16.346,77
2.551,89
-

2017
337.764,49
54.424,49
283.340,00
-30,00
-1.472,50
-1.472,50
-51.359,71
-270.549,95
-266.156,07
-192.579,26
-8.810,50
-47.131,44
-207,38
-545,71
-8.627,67
-1.621,45
-6.632,66
-493,86
-100,00
-3.800,02
-1.213,12
13.139,21
10,18
-11.696,07
-1.021,20
-1.021,20
-12.707,09
432,12
-

2.551,89

432,12

-

-

-

-

-

-

-

-

2.551,89

432,12
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Estat simplificat total de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis
finalitzats el 31 de desembre de 2018 i 2017

Fons

S ALDO, FINAL DE L'ANY 2016
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors
S ALDO AJUS TAT INICI DE L'ANY 2017
I. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
II. Operacions de patrimoni net
Augments de fons dotacionals
Reduccions de fons dotacionals
Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
S ALDO AJUS TAT FINAL DE L'ANY 2017
I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors
II. Ajustos per errors 2017 i anteriors
S ALDO AJUS TAT INICI DE L'ANY 2018
I. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
II. Operacions de patrimoni net
Augments de fons dotacionals
Reduccions de fons dotacionals
Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
S ALDO AJUS TAT FINAL DE L'ANY 2018

Total
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

Pendent de
desemborsar
-

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries
-

Excedents
exercicis
Excedent de
anteriors
l'exercici
10.937,61
556,42
10.937,61
556,42
432,12
556,42
-556,42
11.494,03
432,12
11.494,03
432,12
2.551,89
432,12
-432,12
11.926,15
2.551,89

Total
41.494,03
41.494,03
432,12
41.926,15
41.926,15
2.551,89
44.478,04
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA (d'ara endavant, l'Entitat o
FCE) es va constituir a Barcelona l'any 2007. Es troba inscrita en el Registre
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
amb el número 2395.
L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo”.
La Fundació té com a missió contribuir, gestionar, i explotar la documentació
personal i política del MH Sr. Pasqual Maragall així com contribuir al debat públic,
produir anàlisis i generar propostes sobre els eixos principals d’actuació que es
centren en:
- Els grans reptes globals que incideixen en la societat catalana i la seva
interdependència amb la resta del món.
- El projecte europeu i la relació i participació de Catalunya. La difusió de
l’europeisme a Catalunya, i la realitat de Catalunya a Europa.
- Les ciutats i les metròpolis.
En el marc d’aquests eixos d’actuació la FCE té l’objectiu de:
a) Propiciar el debat, la reflexió i l’intercanvi d’opinions entre els diferents actors
globals, europeus i locals per orientar el futur de Catalunya plenament
incorporat en el nucli de les nacions més avançades.
b) Difondre els resultats dels diversos programes, mitjançant actes públics,
seminaris, informes i publicacions específiques i a través de la web i les
xarxes socials.
c) Seleccionar i estudiar iniciatives i experiències de models polítics, econòmics
o socials, consolidats en altres països i avaluar la viabilitat de la seva aplicació
a casa nostra.
d) Projectar internacionalment les iniciatives d’èxit desenvolupades a Catalunya.
e) Impulsar i organitzar intercanvis i transferència de coneixement entre mon
polític, econòmic i social.
f) La Fundació facilitarà la realització d’aquestes finalitats per sí mateixa i / o a
través d’altres entitats, centres o institucions que persegueixin objectius
similars.
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Durant el present exercici les activitats principals de l’Entitat han estat les següents:
1. RE-CITY
1.1 Cicle “Combatre les desigualtats: el gran repte global”
Innovació social i urbana per lluitar contra les desigualtats”
“Podem reformar el sistema neoliberal?”
“Desigualtat social i comunicació digital”
“Canvi climàtic, salut i desigualtats”
“Per què ens preocupa la desigualtat”
1.2 Cicle “Fem front al canvi climàtic”
“L’impacte de les ciutats en el canvi climàtic: nexe urbà-rural”
“Guerra per l’aigua i nexe amb l’energia i la justícia social”
“Les ciutats, motor del canvi climàtic?”
“Canvi climàtic i salut”
“L’ètica del canvi climàtic”
“Una nova societat per un nou clima”
2. LLEGAT PASCUAL MARAGALL
2.1 RECERCA
- Resolució de la convocatòria d’ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall
2018 a favor de Javier Martínez Cantó per dur a terme la recerca “Partidisme
i (des)lleialtat federal en l’estat autonòmic espanyol”.
- S’ha entregat la recerca “Estructura Urbana i segregació: un segle a
Barcelona” a càrrec dels guanyadors de l’ajut 2017 Rosella Nicolini, Miquel
Àngel García-López i José Luis Roig Sabaté. La publicació i presentació es
presentarà el 2019.
2.2 PUBLICACIONS
- Publicació de la recerca Europa en l’horitzó: Barcelona i Catalunya en
l’articulació i la construcció europea de Javi Martín, Dept. de Geografia de la
UdG.
- Publicació de la recerca “El territori en l’acció política de Pasqual Maragall”
de Josep Antoni Báguena, membre del grup d’estudis sobre energia, territori
i societat GURB-UAB.
- Publicació informe “Abandonament escolar prematur i qualitat de govern a
les regions europees” de Francesc Colomé, Clara Martínez i Marc Tataret.
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A més, durant el 2018 s’han encarregat les següents publicacions que estaran
disponibles a la web durant el 2019:
- “40 anys de política internacional a l’Ajuntament de Barcelona” d’Agustí
Fernández de Losada
- “De l’autodeterminació a la sobirania compartida: objectius i principis per a
Europa al segle XXI” de Simon Toubeau.
- “Agenda dels principals reptes de la UE” de Carme Colomina.
- “Nous reptes i nova governança municipal” d’Eliseo Aja.
- “Diversitat i convivència intercultural” de Gemma Pinyol.
2.3 SEMINARIS
- “ Girona, progrés social a dues velocitats”
- “Reclamant l’Estat”
- “Barcelona, 40 anys de Relacions Internacionals”
- “De l’Autodeterminació a la Sobirania Compartida: Objectius i Principis per
a Europa al segle XXI”
- “La política i l’acció transfronterera catalana a debat”
- “Estructura urbana i segregació: un segle a Barcelona”
- “Innovar en el sector agroalimentari: quins reptes i quines oportunitats?
2.4 DIVULGACIÓ I ARXIU
- Acte de presentació de l’obra política de PM a Madrid – 12 d’abril de 2018
- Conferència anual “Política i passions” amb Chantal Mouffe – 12 de
desembre de 2018.
2.4.1

2.4.2

Testimonis i Documental
Durant el 2018 s’ha donat continuïtat a l’enregistrament de persones
que han compartit etapes rellevants amb Pasqual Maragall, arribant a
una col·lecció de 44. D’aquests se n’han publicat 39 a la pàgina web
de la FCE i es seguiran publicant mensualment la resta.
Arxiu Digital
Durant el 2018 s’ha estat treballant en un nou espai web (es preveu
que estigui obert al públic a principis del 2019) que inclourà l’arxiu
digital amb documentació de Pasqual Maragall dins l’apartat Llegat
Pasqual Maragall de la web de la Fundació. Es preveu fer un acte
públic on es presentarà el contingut i impacte d’aquest espai.

2.5 COL.LOQUIS CLARIS
Trobades amb grups reduïts de diferents actors socials per debatre amb un
expert sobre temes d’actualitat política i social.
- “I ara què? Catalunya després del 21 D”
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-

“Qui governa Itàlia? El laberint postelectoral”
“La política en el temps de la confusió”
“ICANN a Barcelona: pot haver-hi internet sense política?”

3. EUROPA
- Presentació de l’informe de la FCE publicat el 2017 “Public Spending on
Culture in Europe, 2007-2015”, davant del Comitè de Cultura i Educació del
Parlament Europeu, emmarcat a la sessió “Structural and Financial Barriers
in the Access to Culture”.
- Debat obert a la ciutadania per elevar propostes pel pressupost 2021-2027:
“Com es gasten els euros a Europa?”. Acte organitzat amb la XEEC al
Recinte Modernista de Sant Pau.
- 7a edició del Premi “Catalunya Europa Segle XXI”:
El certamen premia i reconeix els treballs analítics i d’investigació aplicada
comparada que s’orientin a conèixer i entendre reptes clau de la Unió
Europea contemporània. Aquest programa rep el suport de la Fundació Banc
Sabadell.
4. ALTRES ACTIVITATS
4.1 Presentació del llibre de Joan Armangué “Rafael Ramis: catalanista,
republicà, socialista i maçó” a Casa Golferichs.
4.2 Presentació del llibre “Barrios y crisis: crisis económica, segregación urbana
e innovación social en Cataluña, publicat per Ismael Blanco i Oriol Nel·lo.
L’acte es va fer al COAC de Figueres i Girona.
El domicili social de la Fundació radica a la Plaça Trilla 4, baixos 2ª, de Barcelona.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat,
i es presenten d’acord amb l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre,
pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions
legals en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat.
b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els
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principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals.
c) Comptes anuals
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals
segons el model simplificat.
d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de
2018 i 2017, formulada pel Patronat, és la següent:
Euros
2018

2017

Base de repartiment:
Excedent de l'exercici

2.551,89

432,12

Aplicació:
Excedents d'exercicis anteriors

2.551,89

432,12

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou
totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de
l’immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin
directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un
període de temps superior a un any per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat
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cost d’adquisició es dedueix l’amortització acumulada i qualsevol pèrdua per
deteriorament experimentada.
Les depeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment
de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels
béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les
despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a
resultats.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials i de les
inversions immobiliàries es realitzen sobre valors de cost, seguint el mètode
lineal, aplicant els següents coeficients en funció de la vida útil:
Coeficient
Instal·lacions i mobiliari
Equips pel procés d'informació

10%
25%

b) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor,
l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i inversions
immobiliàries per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin
sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici,
l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la
pèrdua per deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que l'actiu no generi
fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius, l’Entitat
calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany
l'actiu.
L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.
Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de
tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant
tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la
valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per
aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents,
l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les
quals pertanyen els actius valorats.
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Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau,
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen,
excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les
estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una
pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit
que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import,
net d’amortitzacions, que figuraria en llibres si no s’hagués reconegut
prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.
c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendaments operatius
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té dret a utilitzar 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, i es comptabilitza com un ingrés i una despesa en l’exercici en que es
meriti.
d) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els
costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l’exercici.
Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com:
- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats
per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el
cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu
tipus d’interès efectiu. Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any
es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per
deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles
insolvències pel que fa al seu cobrament.
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- Actius financers mantinguts per a negociar: actius la adquisició dels quals
s’origina amb el propòsit de vendre’ls a curt termini. La seva valoració
posterior es realitza pel seu valor raonable i els canvis en aquest valor
s’imputa directament al compte de resultats.
- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a
preu d’adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de ser
necessari, es doten les oportunes provisions per a la depreciació dels valors
mobiliaris.
L’Entitat no podrà reclassificar cap actiu financer inclòs inicialment en una
categoria a altres, a excepció de quan procedeixi a qualificar l’actiu com inversió
en patrimoni d’entitats del grup, multigrup o associades.
Deteriorament d’actius financers
L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu
original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de
resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable
pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al
moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els
costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la
diferència entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el
període de durada del préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del
balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior
es classifiquen com passius no corrents.
No obstant això d’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es
valoren pel seu valor nominal.
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e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs
i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos
des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a
variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques.
f) Impostos sobre beneficis
L’Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales
al Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l’Impost sobre
Societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de
l’exercici d’una activitat classificada com a econòmica aliena a l’objecte o
finalitat de l'Entitat. En aquest cas la despesa per l’Impost sobre Societats de
l’exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les esmentades
activitats abans d’impostos i aquest s’incrementaria o disminuiria, segons
correspongui, amb les diferències “permanents” o “temporàries” a efectes de
determinar l’impost meritat en l’exercici. El tipus de gravamen aplicable a les
operacions no exemptes és del 10%.
g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents
i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions
gravades per l'impost.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre
impost indirecte suportat en l’adquisició de béns o serveis, que no siguin
recuperables directament de la Hisenda Pública.
h) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a
cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats
en el marc ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos.
Les vendes de béns es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. Els ingressos
ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen igualment
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considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç sempre i
quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable,
que es el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg
de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import en llibres net de l’esmentat
actiu.
i) Despeses de personal
Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat
previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.
j) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es
valoren pel valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:
-

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar
dèficit d’explotació s’imputen com ingressos de l’exercici en que es
concedeixen.

-

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputaren com
ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin
finançant.

-

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica
s’imputen com ingressos del l’exercici en que es reconeguin.
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-

Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a
ingressos de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte
quan s’atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la
imputació es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat.

-

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible,
material, i inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici
en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció
valorativa per deteriorament o baixa del balanç.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts
directament per a incrementar el fons dotacional de l’Entitat o per a compensar
dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren
directament en els fons propis de l’Entitat, independentment del tipus de
subvenció, donació o llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no
reintegrable. A aquests efectes, es considera no reintegrables quan existeixi un
acord individualitzat de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.17

Altes

Saldo a
31.12.18

Cost:
Altres instal·lacions i mobiliari
Altre immobilitzat

6.082,48
505,00

1.693,15

6.082,48
2.198,15

Amortizació acumulada:
Altres instal·lacions i mobiliari
Altre inmobilitzat

-869,37
-505,00

-608,16
-50,65

-1.477,53
-555,65

S aldo net

5.213,11

11

6.247,45

Número de registre: 2395
NIF: G 64693914
FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA
Memòria simplificada

Euros
Saldo a
31.12.16

Altes

Saldo a
31.12.17

Cost:
Altres instal·lacions i mobiliari
Altre immobilitzat

1.770,00
505,00

4.312,48
-

6.082,48
505,00

Amortizació acumulada:
Altres instal·lacions i mobiliari
Altre inmobilitzat

-161,25
-

-708,12
-505,00

-869,37
-505,00

S aldo net

2.113,75

5.213,11

La totalitat de l’immobilitzat material està afecte directament a les activitats de
l’Entitat i està situat dins el territori de Catalunya.
a) Béns completament amortitzats
A 31 de desembre de 2018 i 2017 hi ha un import de 505,00 euros corresponent
a actius totalment amortitzats i que estiguin en ús.

6. ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos
amb les administracions públiques i l’efectiu i altres actius líquids, dels balanços
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Instruments financers a
curt termini

Instruments financers a llarg termini
Classes
Categories
Actius financers a cost amortitzat

Instruments de patrimoni
2018
2017
-

-

Actius financers a cost

1.021,20

-

Total

1.021,20

-

Crèdits / Derivats / Altres
2018
2017
1.692,61
1.692,61

1.646,50
1.646,50

Crèdits / Derivats / Altres
2018
2017
496.065,00
496.065,00

412.669,80
412.669,80

Totals
2018

2017

497.757,61 414.316,30
1.021,20
498.778,81

414.316,30

Durant el present exercici i l’anterior, no s’han produït traspassos o
reclassificacions entre les diferents categories d’actius financers.
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a) Actius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs dels
balanços adjunts:
Euros
Instruments financers a llarg Instruments financers a curt
termini
termini
2018
2017
2018
2017
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació serveis

-

-

496.065,00

Inversions financeres
Fiances i dipòsits constituits

1.692,61

1.646,50

Total

1.692,61

1.646,50

496.065,00

412.669,80

412.669,80

Total
2018

2017

496.065,00

412.669,80

1.692,61

1.646,50

497.757,61

414.316,30

Inversions financeres a llarg termini
Un detall de la composició i el moviment d’aquest epígraf del balanç durant el
present exercici i l’anterior és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.17

Altes

Saldo a
31.12.18

Inversions financeres a llarg termini
Fiances a llarg termini

1.646,50

46,11

1.692,61

Total

1.646,50

46,11

1.692,61

b) Actius financers a cost
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs dels
balanços adjunts:

13

Número de registre: 2395
NIF: G 64693914
FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA
Memòria simplificada

Euros
Instruments financers a llarg
termini
2018
2017
Inversions financeres a llarg termini
Instruments de patrimoni

1.021,20

-

Total

1.021,20

-

Un detall de la composició i el moviment d’aquest epígraf del balanç durant el
present exercici i el anterior és el següent:

Saldo a
31.12.2017
Inversions financeres en instruments
de patrimoni
Depreciació de valor

Euros
Dotació/
Reversió

1.021,20
-1.021,20

S aldo net

-

Saldo a
31.12.2018

1.021,20

1.021,20
-

1.021,20

1.021,20

7. PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldos
amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons normes de registre
i valoració, és el següent:

Classes

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit

Total

Derivats i altres

Categories

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Passius financers a cost amortitzat

28.642,74

51.946,77

454.477,41

343.037,62

483.120,15

394.984,39

Total

28.642,74

51.946,77

454.477,41

343.037,62

483.120,15

394.984,39

Durant el present exercici i l’anterior, no s’han produït traspassos o
reclassificacions entre les diferents categories de passius financers.
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a) Passius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs dels
balanços adjunts:
Euros
Passiu corrent
2018
2017
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a curt termini

Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Creditors varis
Total

28.642,74
378.150,47
406.793,21

51.946,77
259.735,73
311.682,50

76.326,94
76.326,94

83.301,89
83.301,89

483.120,15

394.984,39

Deutes amb entitats de crèdit
Un detall dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2018 i 2017, es
com segueix:
Euros
Concepte

Pòlissa de crèdit

Límit

Venciment

60.000,00 22/09/2019

S aldo

2018

2017

28.642,74

51.946,77

28.642,74

51.946,77

Altres deutes a curt termini
Dins aquest epígraf l’entitat registre un import de 281.423,75 i 257.500,00 euros
corresponent a deutes transformables en subvencions per a l’exercici 2019 i
2018, respectivament (veure nota 9).
També inclou un deute amb ICF, per un import de 95.000 euros, formalitzat el
16 d’Abril de 2018 i venciment el 19 d’Abril del 2021. Aquest préstec esta
avalat per “Avalis de Catalunya, SGR” i té objecte la realització de “Bestretes de
Subvenció”.
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8. FONS PROPIS
Un detall del moviment dels fons propis de l’Entitat durant els exercicis 2018 i
2017 ha estat el següent:

S aldo a 31 de desembre de 2016
Aplicació del resultat
- Traspassos
Resultat de l'exercici 2017
S aldo a 31 de desembre de 2017
Aplicació del resultat
- Traspassos
Resultat de l'exercici 2018
S aldo a 31 de desembre de 2018

Dotació
Fundacional
30.000,00

Romanent /
Excedent de
Reserves
l'exercici
10.937,61
556,42

Total
41.494,03

30.000,00

556,42
11.494,03

-556,42
432,12
432,12

432,12
41.926,15

30.000,00

432,12
11.926,15

-432,12
2.551,89
2.551,89

2.551,89
44.478,04

El Romanent/Reserves es correspon a l’import acumulat dels excedents d’exercicis
anteriors que no està pendent d’aplicació a cap activitat concreta i tenen la finalitat
d’enfortir els fons propis de l’Entitat.
9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) Subvencions, donacions i llegats vinculats directament a les activitats
Un detall del moviment de les subvencions i donacions rebudes vinculades
directament a les activitats de l’entitat són les següents:
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Entitat

Saldo a
31.12.17

Programa

Altes

Euros
Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.18

S ubvencions i convenis
Finançament públic
Generalitat de Catalunya

Llegat Pasqual M aragall / Combatre la
desigualtat

Ajuntament de Barcelona

Llegat Pasqual M aragall

Area M etropolitana de Barcelona

Iniciativa metropolitana per la
sostenibilitat global

Diputació de Girona

Projecte Llegat Pasqual M aragall

-

60.000,00

60.000,00

-

175.000,00

115.000,00

35.000,00

35.000,00

-

15.000,00

15.000,00

-

10.000,00

10.000,00

-

28.565,00

7.141,25

4.958,68

52.458,68

-

Llegat Pasqual M aragall: Informe SPI Diputació de Lleida
Lleida
Cambra Oficial de Comerç Indústria,
Key Competences for M obility Serveis i Navegació de Barcelona
KEYM OB

60.000,00

21.423,75

Finançament privat
Fundació La Caixa

Informe per la desigualtat i beques per
estudis

Fundació Bancaria La Caixa

Projecte Re-citty

Fundació Banc Sabadell

Premi Catalunya Europa Segle XXI

BBVA

`Proyecto Re-city

-

19.000,00
170.000,00

19.000,00
70.000,00

Varis

-

4.000,00

4.000,00

411.523,68

387.599,93

Donacions
Aportacions Patrons

47.500,00

100.000,00

257.500,00

Entitat

Saldo a
31.12.16

Programa

Altes

100.000,00

Euros
Imputació a
resultats

100.000,00

281.423,75

Saldo a
31.12.17

S ubvencions i convenis
Finançament públic
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Area M etropolitana de Barcelona
Diputació de Girona

Llegat Pasqual M aragall / Combatre la
desigualtat
Llegat Pasqual M aragall
Iniciativa metropolitana per la
sostenibilitat global
Projecte Llegat Pasqual M aragall

-

100.000,00

100.000,00

-

-

278.000,00

103.000,00

175.000,00

-

70.000,00

35.000,00

35.000,00

-

7.200,00

7.200,00

-

57.000,00
9.000,00
10.000,00

9.500,00
9.000,00
10.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

-

4.640,00

4.640,00

-

-

540.840,00

283.340,00

-

Finançament privat
Fundació La Caixa
Banc Sabadell
Fundació Josep Irla
Centre M aurits Cooppieter

Donacions
Aportacions Patrons

Informe per la desigualtat i beques per
estudis
Premi Catalunya Europa Segle XXI
Apunts sobre economia catalana
Analisys of EU-Social Progress Index
in Regions of EFA

Varis
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10. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de
2018 i 2017 són els següents:
Euros
Actiu corrent
2018
2017
Impost sobre el Valor Afegit
Impost sobre la renda de les persones físiques
Hisende pública, retencions de lloguers
Impost sobre societats
- exercicis anteriors
Organismes de la Seguretat social

29.141,26
-

Totals

29.159,00

23.516,24
19.105,83 17.687,69
461,46
399,00

17,74
-

Passiu corrent
2018
2017

17,74
-

2.833,86

1.465,02

23.533,98 22.401,15 19.551,71

a) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2018 i 2017, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els
impostos no prescrits. En opinió de la Junta directiva de l’Entitat, no existeixen
contingències significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels
esmentats exercicis.
b) Impost sobre Societats
L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el benefici comptable de l’exercici
clos a 31 de desembre de 2018 i 2017 i la base imposable fiscal del mateix
exercici.
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Saldo de ingressos i despeses del
exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Euros
Compte de Resultats 2018
Ingressos
Despeses
Resultat

Total

414.789,52

-412.237,63

2.551,89

2.551,89

-414.789,52
-

412.237,63
-

-2.551,89
-

-2.551,89
-

Euros
Compte de Resultats 2017
Ingressos
Despeses
Resultat
Saldo de ingressos i despeses del
exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Total

337.774,67

-337.342,55

432,12

432,12

-337.774,67
-

337.342,55
-

-432,12
-

-432,12
-

c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10
d’octubre pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En el
quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i
7 de la Llei 49/2002.
LLEI 49/2002
TIPUS INGRÉS

NÚMERO LLETRA

INGRES S OS

DES PES ES

2018

2017

2018

RENDA OBTINGUDA

2017

2018

2016

Donacions

6.1

a)

4.000,00

4.640,00

-

-

4.000,00

4.640,00

Subvencions

6.1

c)

383.599,93

278.700,00

-

-

383.599,93

278.700,00

170,39

10,18

-

-

170,39

10,18

25.998,00

54.424,49

-

-

25.998,00

54.424,49

413.768,32

337.774,67

-

-

413.768,32

337.774,67

Procedents del
patrimoni
Vendes i prestació de
serveis
TOTAL

6.2
7
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2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o
projecte, en compliment de les finalitats estatutàries.
INGRES S OS
2018
2017

ACTIVITAT
Activitats propies de l'entitat
TOTAL
ACTIVITAT

413.768,32
413.768,32

337.774,67
337.774,67

DES PES ES
PERS ONAL
ALTRES DES PES ES

AJUTS

TOTAL

Activitats propies de l'entitat

2018
-

2017
-

2018
78.983,51

2017
2018
2017
2018
2017
51.359,71 333.220,86 284.961,64 412.204,37 336.321,35

TOTAL

-

-

78.983,51

51.359,71 333.220,86 284.961,64 412.204,37 336.321,35

L’import de despeses reflectit és el resultat de sumar, als ajuts directes de
cada activitat, l’import resultant de distribuir les despeses d’estructura
dedicades a cadascuna de les activitats.
3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei49/2002 i destí de les mateixes.
TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA

Donacions
Subvencions

2018
2017
4.000,00
4.640,00
383.599,93 278.700,00

DES TÍ DE LES RENDES

Activitats propies de l'entitat
TOTAL

2018
412.204,37
412.204,37

2017
336.321,35
336.321,35

Procedents del patrimoni
170,39
10,18
Vendes i prestació de serveis 25.998,00 54.424,49
TOTAL
413.768,32 337.774,67
PERCENTATGE DES TINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES DE
L'ENTITAT

99,62%

99,57%

4. Remuneracions membres del Patronat de l’Entitat.
Els membres del Patronat de l’Entitat no reben cap mena de compensació per
raó del seu càrrec.
5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
Un detall es el següent:
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Entitat

Participació

BARCELONA BRASIL GROUP CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA

15%

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les
societats mercantils en que participen.
No correspon.
7. Convenis de col·laboració empresarial.
Un detall es el següent:
NIF

Dades col·laborador

G 60707791 Fundació Banc de Sabadell

NIF

Dades col·laborador

A-48/265169 BBVA

Import

19.000,00

Import

170.000,00

8. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.
9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.
L’article 35 dels Estatuts diu així:
“L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i
passius, la qual s’ha de dur a terme pel Patronat i per les persones
liquidadores que aquest nomeni, o, si escau, pel Protectorat.
El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a aquella altra entitat que determini el
Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre
i amb finalitats d’interès general similars a les de la Fundació. En tot cas, les
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entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del
mecenatge d’acord amb la legislació vigent.
L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha d’esser autoritzada
pel Protectorat abans no s’executi.”
11. INGRESSOS I DESPESES
a) Aprovisionaments
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros
2018
Altres aprovisionaments

2017

-

1.472,50
1.472,50

b) Despeses de personal
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros

Sous i salaris
Càrregues socials

2018

2017

60.044,45
18.939,06
78.983,51

40.185,54
11.174,17
51.359,71

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a
aportacions i dotacions per pensions.
c) Altres despeses d’explotació
Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:
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Euros
2018

Recerca i desenvolupament
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres despeses
Tributs
Pérdues, deteriorament i variació de provisions
Altres despeses de gestió corrent

2017

182.177,93
9.193,30
35.336,59
215,79
847,23
20.719,40
2.110,43
58.854,56
240,25
5.361,47
315.056,95

192.579,26
8.810,50
47.131,44
207,38
545,71
8.627,67
1.621,45
6.632,66
493,86
100,00
3.800,02
270.549,95

12. ALTRA INFORMACIÓ
a) Remuneracions als membres del Patronat
Els membres del Patronat no reben cap compensació econòmica per raó del seu
càrrec.
b) Nombre mig de personal
El número mig de personal distribuït per categories i sexes de l’Entitat durant
l’exercici 2018 i 2017 ha estat el següent:
Promig de l'exercici
2018
2017
Homes
Dones
Homes
Dones
Coordinació tècnica
Investigadors
Becaris
Neteja

1
1
2
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c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors.
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2018 i 2017 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:
Període mig de pagament a
proveïdors
2018
2017
Dies
Període mig de pagament

92

57

d) Honoraris d’auditoria
Els honoraris meritats durant l’exercici 2018 i 2017 per servies professionals
d’auditoria, prestats per l’auditor de comptes, ascendeixen a 1.430 i 1.400,00
euros, respectivament. L’auditor de comptes no ha prestat cap altre servei que
l’auditoria durant els exercicis 2018.
13. APLICACIÓ D’INGRESSOS A LES FINALITATS PRÒPIES
Un detall de les rendes positives derivades d’explotacions econòmiques i ingressos
nets aplicats a les finalitats pròpies és el següent:
Ingressos
Despeses
bruts
necessàries
Exercici computables computables Impost Diferència
2017

337.774,67

2018

413.768,32

-

-

-

Exercici
2017
2018

Import destinat a fins propis
Import

%

337.774,67 336.321,35

99,57%

413.768,32 412.204,37

99,62%

Import destinat a
dotació
Despeses
fundacional o
d'administració
romanent
-
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Un detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries
per la obtenció dels ingressos i les d’aplicació a les finalitats de l’Entitat, així com
les partides dels compte de resultats que ho composen i la seva explicació és el
següent:
2018
Total Ingressos (vendes, subvencions i donacions)
Despeses necessàries per l’obtenció d’aquests Ingressos:

413.768,32
-

2017
337.774,67
-

Rentes Obtingudes:

413.768,32

337.774,67

Rentes a aplicar:.................(70%)

289.637,82

236.442,27

Despeses d'aplicació a les finalitats:
Despeses necessaries
Aprovisionaments

-

1.502,50

Amortitzacions

658,81

1.213,12

Serveis exteriors

315.056,95

270.549,95

17.505,10

11.696,07

333.220,86

284.961,64

78.983,51

51.359,71

Despeses financeres

Despeses fundacionals
Despeses de personal
Altres despeses

-

-

78.983,51

51.359,71

412.204,37

336.321,35

% Rentes Aplicades:

99,62%

99,57%

Excedent "Rentes a aplicar" vs "Rentes Aplicades"

-

-

Rentes Aplicades:

Les despeses aplicades a les finalitats es corresponen a les despeses incorregudes en
l’activitat fundacional i les activitats relacionades amb aquesta (veure detall nota 1).
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FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA
Formulació dels Comptes Anuals

El Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA, amb data 9 de
maig de 2019 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes
anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, els
quals venen constituïts per:
- Balanç simplificat a 31 de desembre de 2018.
- Compte de resultats simplificat corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre
de 2018.
- Memòria simplificada de l’exercici 2018.

Diana Garrigosa
Vice-presidenta de l’entitat

