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0. Dades de la Fundació 

Les dades de la fundació objecte de la memòria són: 
 

NIF: G59163204 
Denominació: FUNDACIÓ CATALUNYA AMÈRICA SANT JERONI DE LA 

MURTRA 
Adreça: CAMÍ DEL MONESTIR S/N (ALA LLEVANT ANTIC 

MONESTIR SANT JERONI DE LA MURTRA) 
Codi Postal: 08917 
Municipi: BADALONA 
Província: BARCELONA 
Registre: 474 

1. Activitat de la fundació 

La Fundació va ser constituïda per Escriptura Pública atorgada el 3 de novembre del 1989 davant del notari de 
Barcelona Modesto Ventura Benages inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 474. 

La Fundació té com a finalitat investigar i promoure l'apropament entre les cultures catalana i americanes, 
donant-les a conèixer al públic en general. 

Aprofundeix en els trets de la cultura catalana que han influït en les múltiples relacions amb els països 
americans, a més investiga i difon l'empremta americana en la cultura catalana, cercant ser una plataforma de 
trobada entre aquestes cultures en una societat cada vegada més multicultural i interconnectada. 

Per complir amb els seus objectius, la Fundació presenta diversos àmbits de relació i intercanvi en la seva seu 
ubicada al Monestir Sant Jeroni de la Murtra, Badalona, Barcelona (Espanya), lloc on es va produir la trobada 
històrica entre els Reis Catòlics i Cristòfol Colom, abans d'iniciar el seu segon viatge a terres americanes (abril 
de 1493). 

A les seves sales, denominades Ramon Pané, s'organitzen exposicions, xerrades, cursos, concerts, visites i 
residències d'artistes. 

El seu temps de vigència és indefinit.  
 
Les activitats fundacionals realitzades durant l’exercici són les que s’adjunten a la memòria d’activitats. 
 
L’entitat no realitza cap tipus d’activitat mercantil, ni directament ni participant amb d’altres. 
 
Els col· lectius d’usuaris i beneficiaris que han participat en les activitats organitzades estan també indicats en la 
memòria d’activitats. 
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2. Bases de presentació dels comptes anuals 

2.1 Imatge fidel 

Les comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i es presenten d’acord amb 
el Real Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, per el que s’apropen las Normes d’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les Entitats sense afany de lucre i les normes i models aprovats per la Generalitat de Catalunya 
per la presentació de les comptes. L’objectiu és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de l’Entitat, sense que per això hagi fet falta deixar d’aplicar cap disposició legal en matèria 
comptable. 

2.2 Principis comptables 

L’aplicació dels principis comptables obligatoris establerts en les Normes d’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat de las Entitats sense fins lucratius, de prudència, entitat en funcionament, registre, preu 
d’adquisició, devengo, uniformitat i d’importància relativa, han resultat suficients para la confecció de la 
comptabilitat i la presentació de las Comptes Anuals de l’Entitat. 

2.3 Comparació de la informació 

La comparació del exercici actual amb l’anterior ha pogut realitzar-se sense cap modificació de l’estructura del 
Balanç ni de la Compte de Pèrdues i Guanys. 
 
Ambdós exercicis estan comptabilitzats segons las Normes de adaptació del Pla General de Comptabilitat de les 
Entitats sense fins lucratius, Real Decreto 776/1998 de 14 de maig i RD 1491/2011 de 24 d’octubre, 
respectivament, s’han adaptat a las normes i resolucions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
conforme aquestes han anat sorgint. 
 
Els valors de les diferents partides comptables estan expressades en EUROS. 
 
En particular, a l’exercici 2021, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Real Decret 1/2021, de 12 de 
gener, per el que es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat per el Real Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat per el Real Decret 1515/2007, 
de 16 de novembre, les Normes per la Formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades per el Real 
Decret 1159/2010, de 17 de setembre, i les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius aprovades per el Real Decret 1491/2011 de 24 d’octubre, l’avant el Real Decret 1/2021, 
 

a) La Fundació no ha hagut de re classificar ni requalificar els instruments financers, per el que no s’ha 
produït cap modificació en els seus estats comptables. 

b) La Fundació no posseeix existències a les que s’hagi aplicat el criteri de valoració segons el valor 
raonable previst en el citat Real Decret 1/2021. 

c) La Fundació no realitza entregues de béns o prestacions de serveis l’import del qual hagi de ser objecte 
de reclassificació. 

2.4 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La Fundació ha elaborat els comptes anuals de l’exercici 2021 sota el principi d’empresa en funcionament, 
havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19, així com els seus possibles efectes a l’economia 
general i a la Fundació en particular, no existint risc per a la continuïtat de llur activitat. 
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2.5 Elements recollits en vàries partides 

No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin a més d’una partida del Balanç. 
 
2.6 Canvis en criteris comptables 
 
Al present exercici, no s’han realitzat canvis en criteris comptables. 
 
2.7 Correcció d’errors 
 
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a re formular els comptes. 

3. Excedent de l’exercici 

Proposta d’aplicació de l’excedent, segons el següent esquema: 
 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici (POSITIU) 193.896,37 
 Total base de repartiment = Total aplicació  

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent 162.897,66 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 30.998,71 
 Total aplicació = Total base de repartiment 193.896,37 

 
La distribució de resultats compleix els requisits i limitacions establertes en els estatuts de l’entitat i amb la 
normativa legal vigent, en especial amb l’article 27 de la Llei 50/2002.  
 
4. Normes de registre i valoració 
 
Els criteris comptables aplicats en relació amb las diferents partides, són els següents: 
 
 
4.1 Immobilitzat intangible 
 
Durant el present exercici l'entitat no ha comptat amb elements patrimonials considerats com immobilitzat 
intangible i no s'han practicat amortitzacions en l'immobilitzat intangible. 

4.2 Béns integrants del Patrimoni Històric 

Els béns integrants del Patrimoni Cultural adquirits a l’exterior estan valorats por el seu preu d’adquisició. No 
formen part del Patrimoni Cultural les instal· lacions i elements diferents dels consubstancials que formen part 
dels mateixos malgrat que siguin permanents. 
 
Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s’activen por el cost d’incorporació al actiu de l’entitat. 
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No s’han efectuat actualitzacions de valor sobre els béns integrants del Patrimoni Cultural que composen aquest 
apartat. 
 
No s’han efectuat despeses per la recuperació de les seves característiques originals.  
 
No s’han practicat amortitzacions donada la seva naturalesa insubstituïble, i davant l’impossibilitat de calcular la 
seva vida útil. 

4.3 Immobilitzat  Material  

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el 
cost de producció. 
 
El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte en el 
preu, totes les despeses addicionals i directament relacionats que s'han produït fins a la seva posada en 
condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària perquè pugui 
operar de la forma prevista; entre uns altres: despeses de explanació i enderrocament, transport, drets aranzelaris, 
segurs, instal· lació, muntatge i altres similars. 
 
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb el disposat en la norma relativa a instruments 
financers. 
 
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser projectats. 
 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu valor 
residual; entenent que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil 
indefinida i que, per tant, no s'amortitzen. 
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el compte 
de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de 
vida útil benvolguda. 
 
Quan es produeixen correccions valoratives per deterioració, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis següents 
de l'immobilitzat deteriorat, tenint compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa forma 
en cas de reversió de les mateixes. 
 
No s'han produït correccions de valor en els elements de l'immobilitzat material. 
 
Durant l'exercici, no s'han produït reversions en les correccions valoratives per deterioració ja que, les 
circumstàncies que les van motivar romanen intactes. 
 
No s'han capitalitzat despeses financeres durant l'exercici. 
 
Durant l’exercici no s’han comptabilitzat arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar. 
 
4.4 Inversions immobiliàries 
 
Durant l'exercici, no s'han previst actius considerats com a inversions immobiliàries. 
 
La partida d'inversions immobiliàries no ha registrat amortitzacions durant l'exercici. 
 
No s'han produït correccions de valor en els elements d'inversions immobiliàries.  
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Durant l'exercici, no s'han produït reversions en les correccions valoratives per deteriorament ja que, les 
circumstàncies que les van motivar romanen intactes. 
 
4.5 Arrendaments financers 
 
Durant l’exercici no s’han comptabilitzat arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar. 

4.6 Permutes 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 
 
4.7 Actius i passius financers 
 
Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per a 
operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les 
operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de 
quantia determinada o determinable. 
 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els 
costos que són directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i 
guanys en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys els 
interessos meritats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 
principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la 
diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment.  
 
En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel 
deteriorament que hagin experimentat. 
 
El tipus d'interès efectiu és 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. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor 
dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 
 
Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per a 
operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció que ha 
originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims, així com les 
comissions financeres que s'hagin carregat a l'empresa es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el 
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
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Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès 
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals 
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal. 
 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes 
d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode 
de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període 
que es meriten. 
 
Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que la Societat tingui el dret incondicional per ajornar la 
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
 
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 
 
Baixa d’actius i passius financers 
 
Els criteris utilitzats per donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s'hagin transferit de manera 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 
 
Un vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació formarà part del resultat de 
l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït. 
 
En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dónade baixa 
un passiu financer quan es produeix amb condicions substancialment diferents. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos els costos de 
transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.  
 
No ha efectuat inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
La Fundació ha aplicat els criteris establerts en el Pla General Comptable sobre qualificació i valoració de les 
diferents categories d’actius i passius financers, en particular Real Decret 1/2021, de 12 de gener, per el que es 
modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat per el Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla 
General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat per el Real Decret 1515/2007, de 16 de 
novembre; les Normes per la Formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades per el Real Decret 
1159/2010, de 17 de setembre, i les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins 
lucratius aprovades per el Real Decret 1491/2011 de 24 d’octubre. 

4.8 Existències 

Durant l’exercici, no s’han comptabilitzat existències. 
 
4.9  Impost sobre beneficis 
 
La fundació no té cap activitat mercantil ni econòmica, és una entitat sense afany de lucre i els excedents 
s’apliquen l’objecte Fundacional.  
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4.10 Ingressos i despeses 
 
En la comptabilització  dels ingressos i despeses de la entitat s’han seguit els principis comptables de meritament 
i registre, és a dir, que la seva imputació es realitza en funció de la corrent real de béns i serveis que  representen, 
amb independència del moment en què es produeixi la corrent monetària que de elles es deriva, i que els fets 
econòmics es registren quan neixen efectivament els drets i obligacions que els mateixos originen. 
 
En particular, las ajudes econòmiques atorgades por la Entitat es comptabilitzen per l’import acordat, en el 
moment en què l’òrgan de govern aprova la seva concessió. Per norma general no es concedeixen ajudes. 
 
En las compres de béns objecte de la activitat, s’inclouen totes les despeses de transport e impostos que recauen 
sobre las adquisicions fins la  recepció, exclòs l’IVA suportat  si aquest fos deduïble. 
 
En la comptabilització de les despeses per serveis es segueixen els principis anteriors. 
 
Els ingressos propis de la entitat s’han comptabilitzat tenint en compte el període en què es reconeixen, tenint en 
compte en el seu cas las personificacions que siguin necessàries en funció de la temporalitat a que els mateixos 
es refereixin. 
 
Durant el 2021 la Fundació es finança principalment per donatius, hi ha ingressos per arrendament de 8.000€ per 
la cessió temporal d’espais per la producció d’una obra audiovisual i beneficis per la venta d’un immoble.  

4.11 Subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions, donacions i llegats de capital rebudes per l’Entitat per la seva activitat pròpia, segueixen les 
següents normes: 
 

a) Els elements patrimonials són rebuts com objectes si han consistit en elements d’immobilitzat de la 
entitat, siguin la voluntat amb que han estat rebuts de permanència i continuïtat en la seva explotació. 

 
b) La seva imputació a resultats de l’explotació de l’exercici s’ha realitzat conforme a les següents 
regles: 

 
Actius d’immobilitzat material i intangible = En proporció a la depreciació experimentada. 
Existències = Quan s’afegeixen o fan baixa del inventari. 
Condonació, assumpció o pagament de deutes  = Quan es produeixin materialment aquestes 
circumstancies. 
Interessos de deutes = Quan es devenguin els mateixos. 
Actius financers y valors negociables = Quan es venguin, depreciïn o siguin baixa en inventari. 
Tresoreria = Quan es concedeixen si no tenen una destinació concreta, o en funció de la finalitat 
senyalada segons las condicions. 

 
 Altres subvencions, donacions i llegats corrents 

 
a) Les subvencions, donacions i llegats rebuts per l’Entitat per finançar les despeses de la activitat 
pròpia es consideren íntegrament com entrades de l’exercici, i imputats  al resultat de la explotació en 
funció de les condicions establertes o a la finalitat senyalada. 
 

4.12 Transaccions entre parts vinculades 
 
No s’han realitzat operacions entre parts vinculades. 
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4.13 Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia 
 
Les quotes, donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats o altres deutors, amb venciment 
a curt termini, originen un dret de cobro que es comptabilitzen per el seu valor nominal. Si el venciment supera 
el citat termini, es reconeix per el seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal de crèdit es 
registre com un ingrés financer a la compte de resultats amb el criteri de cost amortitzat. 
 
Les ajudes i altres assignacions concedides per l’entitat als seus beneficiaris, amb venciment a curt termini, 
originen el reconeixement d’un passiu per el seu valor nominal. Si el venciment supera el citat termini, es 
reconeixen per el seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal de dèbit es comptabilitza com 
una despesa financera a la compte de resultats amb el criteri de cost amortitzat. 
 
4.14 Fusions entre entitats no lucratives 
 
Durant l’exercici no s’han realitzat fusions entre entitats no lucratives. 
 
4.15 Transaccions en moneda estrangera 
 
No existeixen transaccions en moneda estrangera. 
 
4.16  Combinacions de negocis 
 
Durant l’exercici no s’han realitzat operacions d’aquesta naturalesa. 
 
4.17  Negocis conjunts 
 
No existeix cap activitat controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica. 
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
Anàlisis de moviments durant l’exercici de les partides de l’actiu immobilitzat, exclosos els béns del Patrimoni 
Cultural, segons balanç simplificat, i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, 
indicant; 
 
- Saldo inicial 
- Entrades 
- Sortides 
- Saldo final 
 
Si la entitat realitza activitats mercantils en conjunció amb les activitats pròpies, por aplicació de la Regla b) de 
la Norma 7ª de elaboració de las Comptes anuals, cal diferenciar-se dins del immobilitzat les diferents categories 
el afecte a la activitat pròpia, del afecte a la activitat mercantil. 
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Immobilitzat material. 
 

 c) Immobilitzats materials  Import 
A)  IMPORTE BRUT L’INICI DE L’EXERCICI 308.019,35 
 (+) Entrades 5.374,05 
 (+) Correccions de valor por actualització  
 (-) Sortides 154.463,25 
B) IMPORT BRUT AL TANCAMENT  DEL EXERCICI 158.930,15 
C)  AMORTITZACIONS ACUMULADES L’INICI DE L’EXERCICI 139.485,96 
 (+) Dotacions i increments 6.757,29 
 (-) Reduccions por baixa, sortides y transferències 4.151,90 
D)  AMORTITZACIONS ACUMULADES AL TANCAMENT DE 
L’EXERCICI 

 
142.091,35 

E)  PROVISIONS L’INICI DE L’EXERCICI  
   
   
F)  PROVISIONS AL TANCAMENT DE L’EXERCICI  
G)  IMORT NET DE LA ACTUALIZACIO RD-LLEI 7/1996 
INCORPORADA EN EL SALDO DEL BALANÇ AL TANCAMENT DE 
L’EXERCICI 

 

 
Immobilitzat intangible. 
 
Durant el present exercici, la Fundació no ha comptat amb elements patrimonials considerats com Immobilitzat 
intangible i no s’han practicat amortitzacions. 

6. Inversions immobiliàries 

Durant el present exercici, la Fundació no ha comptat amb elements patrimonials considerats com inversions 
immobiliàries i no s’han practicat amortitzacions. 

7. Béns del Patrimoni Històric 

 
7.1 Anàlisis de moviments durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i les seves 
corresponents provisions; indicant el següent: 
 
- Saldo inicial 
- Entrades 
- Sortides 
- Saldo final 
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 Béns del Patrimoni Cultural  Import 
A)  IMPORT BRUT L’INICI DE L’EXERCICI 157.004,86 
 (+) Entrades  
 (+) Correccions de valor por actualització  
 (-) Sortides  
B) IMPORT BRUT AL TANCAMENT  DE L’EXERCICI 157.004,86 
C)  PROVISIONS A L’INICI DE L’EXERCICI  
 (+) Dotacions de provisions  
 (-) Aplicació i baixa de provisions  
D)  PROVISIONS AL TANCAMENT DE L’EXERCICI  
E)  IMORT NET DE LA ACTUALIZACIO RD-LLEI 7/1996 
INCORPORADA EN EL SALDO DEL BALANÇ AL TANCAMENT 
DEL EXERCICI 

 

 
7.2 Anàlisis del moviment de la provisió per reparacions i conservació (compta 145)  de béns del Patrimoni 
Cultural, indicant les despeses cobertes: 
 

 Despesa coberta: Import 
A)  SALDO A L’INICI DE L’EXERCICI 0 
 (+) Entrades 0 
 (-) Sortides 0 
B) SALDO AL FINAL DE L’EXERCICI 0 

 
  La Fundació no té provisions en la seva comptabilitat. 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
Durant l’exercici no s’han comptabilitzat arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar. 
 
9. Actius financers 
 
CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CURT TERMINI  IMPORT 2021  IMPORT 2020  
Actius financers mantinguts per negociar      
Actius financers a cost amortitzat  138.046,57 45.695,22 
Actius financers a cost    
TOTAL  138.046,57 45.695,22 
 
No ha efectuat inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
10. Passius financers 
 
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT LLARG TERMINI  IMPORT 2021  IMPORT 2020  
Passius financers a cost amortitzat 0,00 105.203,31 
Passius financers mantinguts per a negociar   
TOTAL  0,00 105.203,31 

 
DERIVATS I ALTRES CURT TERMINI  IMPORT 2021  IMPORT 2020  
Passius financers a cost amortitzat 371,58 471,02 
Passius financers mantinguts per a negociar   
TOTAL  371,58 471,02 
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11. Fons propis 
 
El fons social de la Fundació té un valor nominal de 46.578,44 euros.  
 
12. Subvencions, donacions i llegats 

12.1 Informació sobre l’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebudes que 
apareixen en las partides corresponents del Balanç i de la Compte de Resultats. 

A) Activitat pròpia (sector públic) 
Entitat Import Finalitat especifica de las subvencions, donacions i 

llegats 
   
  

 
 

 

 
B) Activitat pròpia (sector privat) 
 

Entitat Import Finalitat especifica de las subvencions, donacions i 
llegats 

 
JAIME AYMAR RAGOLTA 

             

7.500,00 
 

 
FINS FUNDACIONALS 

 
MARCOS BATLLE MOLINA 
 

 
150,00 

 
FINS FUNDACIONALS 

 
 

XAVIER MONTOLIU PAULI 
 
 
AMICS DEL MONESTIR DE SANT 
JERONI DE LA MURTRA 
 
DONATIUS ANÒNIMS 
 
FUNDACIÓ ROCA I PI  

100,00 

 
 

 

       1.060,66 

 

 

5.936,00 

 
 

15.000,00 

FINS FUNDACIONALS 
 
 

                         FINS FUNDACIONALS 
 
 

                         FINS FUNDACIONAL 
 

 
Desenvolupar el Projecte "Acompanyament a persones 
migrants", d’inclusió cultura, social i econòmica a 
persones vingudes del continent americà principalment. 
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12.2 Anàlisis del moviments de las partides del Balanç corresponent. 
 

 Cte. 130: Subvencions oficials de capital. Import 
A)  SALDO A L’INICI DE L’EXERCICI  
 (+) Concedides en l’exercici  
 (-) Imputacions a resultats i devolucions  
B) SALDO AL FINAL DE L’EXERCICI  
 Cte. 131: Donacions i llegats de capital. Import 
A)  SALDO A L’INICIO DE L’EXERCICI 149.169,41 
 (+) Concedides en l’exercici  
 (-) Imputacions a resultades i devolucions 147.936,86 
B) SALDO AL FINAL DE L’EXERCICI 1.232,55 
 Cte. 132: Altres subvencions, donacions i llegats. Import 
A)  SALDO A L’INICIO DE L’EXERCICI  
 (+) Concedides en l’exercici  
 (-) Imputacions a resultats i devolucions  
B) SALDO AL FINAL DE L’EXERCICI  

12.3 Anàlisis del moviment de las partides de la Compte de Resultats. 

Imputació a resultats de les comptes 130, 131, 132 147.936,86 
Imputació a resultats de subvencions a la explotació, compte 740 15.000,00 

12.4 Informació sobre el compliment de les condicions associades a las subvencions, donacions i llegats, del 
punt de vista del grau de realització del objectiu pretès i en el seu cas, grau de certesa o dubte en el 
compliment de las condicions associades de la subvenció, donació o llegat. 

La Fundació respecte a l’aplicació de les subvencions i donatius rebuts, cap d’ells està associat a cap compromís 
d’aplicació específica, aplicant-se en la seva totalitat a fins fundacionals. 

13. Situació fiscal  

Durant l'exercici, no s'han produït diferències temporals. 
 
Al present exercici no s'han aplicat incentius propis de l'exercici ni corresponents a altres exercicis. 
 
Segons estableix 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. Els patrons de la Fundació consideren que s'han practicat adequadament les  
liquidacions dels mencionats impostos, per la qual cosa, tot i que es donessin discrepàncies en la interpretació 
normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de 
materialitzar-se no afectarien de manera significativa als comptes anuals adjunts. 
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14. Ingressos i despeses 

14.1 Detall del compte de resultats 

a)   Import de les despeses d’administració del patrimoni de la entitat, entès conforme al Articulo 27.2 de la Llei 
50/2002.  

 
Cte. Descripció Exercici 2021 Exercici 2020 
621 Arrendaments i cànons 0,00 0,00 
622 Reparacions i manteniment 4.921,73 0,00 
623 Serveis Professionals Independents 6.507,75 3.886,70 
624 Transports 0,00 0,00 
625 Primes d’assegurances 814,81 495,84 
626  Serveis bancaris 1.645,12 650,35 
627 Publicitat 0,00 0,00 
628 Subministraments 8.458,47 5.685,98 
629 Altres serveis 4.413,30 5.033,37 

 
b)   Desglossament de la partida 2 del compte del compte de resultats. 
 
 Durant l’exercici, hi ha despeses d’ajuts  monetàries concedits per import de 11.250,57€. 
 
c) Desglossament de la partida 5 del compte de resultats. 
 

Durant l’exercici, no hi ha despeses per aprovisionaments. 
 
d)  Detall de la partida 7 del compte de resultats. 
 

Cte. Descripció  Exercici 2021 Exercici 2020 

640 Sous i salaris 6.868,35 8.764,63 
642 Seguretat Social, a càrrec de la empresa 2.149,31 2.631,02 
643  Aportacions a sistemes complementaris de 

Pensiones 
0,00 0,00 

649 Altres Despeses Socials 0,00 0,00 
 
d) Detall de la partida 8.c del compte de resultats. 
 

Durant l’exercici, s’han produït beneficis procedents de l’immobilitzat material per import de 64.084,30 
euros. 
 
Durant l’exercici, no s’han produït ni deteriorament ni variacions de les provisions per operacions de les 
activitats. 

 
f) No hi ha ingressos de béns ni prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris ni serveis. 
 
g) No hi ha resultats originats fora de l’activitat normal de la fundació. 
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14.2 Informació sobre: 

a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col· laboracions de l’activitat pròpia. La informació relativa a 
subvencions, donacions y llegats es troba inclosa en el Apartat 12 de la present Memòria. 
 
Tipus d’ingrés Activitat destí Condicions 
Patrocinis 
Promocions 
Col·laboracions       

 
 
Finalitat fundacional   

 
 
Sense condicions 

   
 
15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatuàries 
 
15.1 Detall dels elements significatius inclosos en les distintes partides del Actiu del Balanç que formen 
propis. 
 
 
Descripció del Immobilitzat (suport de la dotació Fundacional o fons social) 
COL·LECCIÓ 48 MONOTIPS J. GUAL 
OLI CANAL DE LA RAVELLA 
OLI TITULAT MARINA, DE S. MAS 
TAPIS VERGE DEL CARME 
ESCULTURA SOBRE PEDRE FRA RAMON PANÈ 
LLIBRE PRIMERA NAVEGACIÓ DE CRISTOFOL COLOM 
LLIBRE PROFECIES DE COLOM 
IMATGE ECCE HOMO 
OBRES JOSEP M. NUET MARTÍ (AQUAREL·LA, DIBUIX, RETRAT, ESCULTURA, 
ESMALTS, ICONES, MOBLES I PECES ARTÍSTIQUES, PINTURES I OBJECTES 
LITÚRGICS).  
 
 
 
 
Descripció del Immobilitzat (suport directe de las activitats en compliment de fins)                                             
 
15.2 Informació sobre el compliment del destí del 70% de les rendes netes a les finalitats 
fundacionals  a què es refereix l’article 333-2.3 del Codi civil de Catalunya. 
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2021 

Conceptes  
(imports en euros) 

Imports 

Prestacions de serveis   

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic   

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions   

Subvencions oficials a les activitats   

Donacions i altres ingressos per a activitats 14.746,66  

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 15.000,00  

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu   

Ingressos per arrendaments 8.000,00  

Ingressos per serveis al personal   

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici 147.936,86 

Ingressos financers   

Variació de valor raonable en instruments financers   

Diferències de canvis   

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments (reversions)   

Deterioraments i pèrdues (reversions)   

Resultats per alienacions i altres 
64.084,30 

  

Altres resultats   

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació   

Reintegrament d'ajuts i assignacions   

Excés de provisions   

Ingressos (1) 249.767,82  

  

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el 
millorament d’altres béns (2.1) 

 
  

        

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici 
(2.2) 

147.936,86  
 -IMPUTACIÓ DONACIÓ VEHICLE I PIS    

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, destinats a 
incrementar la dotació (2.3) 0 

    -    

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 147.936,86  

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4)  0 

    -    

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) 0 

  
Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 101.830,96 
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2021 

Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes 

(a) 

Despeses 
indirectes 

(b) 

Total 
despeses 

Ajuts concedits 11.250,57    11.250,57 
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern     0,00 
Consum de béns destinats a les activitats     0,00 
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles     0,00 
Treballs realitzats per altres entitats     0,00 
Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 9.017,66    9.017,66  
Provisions personal     0,00 

Recerca i desenvolupament     0,00 
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts     0,00 

Arrendaments i cànons     0,00 
Reparacions i conservació 4.921,73    4.921,73 

Serveis professionals independents   6.507,75  6.507,75  
Transports     0,00 
Primes d'assegurances   814,81  814,81 
Serveis bancaris   1.645,12  1.645,12 
Publicitat, propaganda i relacions públiques     0,00 

Subministraments 8.458,47    8.458,47 
Altres serveis 3.462,41  950,89 4.413,30 

Tributs   862,98 862.98 
Altres despeses de gestió corrent     0,00 

Resultats per alienacions i altres     0,00 
Altres resultats     0,00 
Despeses financeres   1.221,77  1.221,77 
Variació de valor raonable en instruments financers     0,00 
Diferències de canvis     0,00 
Amortització de l'immobilitzat 6.757,29    6.757,29 
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació     0,00 
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres 
aprovisionaments     0,00 
Deterioraments i pèrdues    0,00 
Resultats per alienacions i altres     0,00 
Impost sobre beneficis     0,00 
Despeses (7) 43.868,13 12.003,32 55.871,45 

    

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments associats a les 
inversions vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió 
recursos propis en l'exercici) (8.1) 

0   0 

    -      0 

Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i llegats, no 
reintegrables i amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació 
amb l'ajust extracomptable realitzat en els ingressos (8.2) 

0 0 0 

    -      0 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8) 0 0 0 

    

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a 
l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10) 0   0 

    -      0 

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o 
correcció d'errades (11)  

0 0 0 

    -      0 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 0 0 0 

    

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 
43.868,13 12.003,32 55.871,45 
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                   2021 

Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Ingressos ajustats (6) 101.830,96 

Despeses indirectes ajustades (13b) 12.003,32 

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 89.827,64 

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15)=((14)*70% o el % superior 
fixat als estatuts) 

62.879,35 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 43.868,13 

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 
-19.011,22 

 
 

Exercic
i 

Ingresso
s nets 

ajustats 
(14) 

Import 
aplicació 
obligatòri

a (15) 

Imports 
executats 

al 
complimen

t directe  
en 

l'exercici 
(ΣΣΣΣ13a) 

    Aplicació de recursos al compliment directe de les 
finalitats fundacionals (13a) 

    
Import  

pendent 

        
N-4 N-3 N-2 N-1 N Total 

% 
complimen

t 
  

N-4 27.581,71 19.307,20 27.520,81 27.520,81         27.520,81 142,5% 0 

N-3 30.316,02 21.221,21 30.219,65   30.219,65       30.219,65 142,4% 0 

N-2 40.013,50 28.009,45 39.946,11     39.946,11    39.946,11 142,6% 0 

N-1 45.117,73 31.582,41 46.232,05       46.232,05   
 

46.232,05 146,4% 0 

N 89.827,64 62.879,35 43.868,13         43.868,13 43.868,13 69,8% 19.011,22 

Total  162.999,62 187.786,75 27.520,81 30.219,65 39.946,11 46.232,05 43.868,13 187.786,75   19.011,22 

           
Al 2021 hi ha un import pendent de compensar pels pròxims 4 anys de 19.011,22€ pel compliment 
directe de les activitats fundacionals. 
  
16. Operacions amb parts vinculades 
 
La Entitat no té participació ni directa ni indirectament, sobre altres Entitats amb percentatges de participació 
superiors als mínims establerts per la Llei. 
 
17. Altra informació 
 
Durant l’exercici, el número mitjà de persones ocupades és de 0,50. 
 
D’aquest número mitjà: 0,50 són fixes homes i 0,00 són no fixes.  
 
No s’han produït canvis en l’òrgan de govern. 
 
No hi ha retribucions de qualsevol classe rebuda por membres del òrgan de govern de la entitat. 
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No existeixen obligacions contretes en matèria de pensiones i d’assegurances de vida respecte als antics i actuals 
membres del  òrgan de govern de la fundació. 
 
No s’han concedit anticipis ni crèdits al conjunt de membres de l’òrgan de Govern de la Fundació. 
 
 
18. Informació segmentada 

No hi ha hagut cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la entitat reflectida en aquestes comptes 
anuals. 

Cap fet després del tancament afecta significativament a la aplicació del principi de entitat en funcionament. 


