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MEMÒRIA SIMPLIFICADA – EXERCICI 2020 

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ  

La Fundació Cultural Privada Esvedrà té el seu domicili social a Barcelona, carrer 
Inmaculada, núm.55. El seu N.I.F. és el G61226684 i està inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1058. 

Les activitats desenvolupades durant l’any 2019 per la Fundació Cultural Privada 
Esvedrà han estat encaminades, com cada exercici, a promoure la formació integral 
dels membres de les comunitats educatives de les Religioses Carmelites Missioneres, 
a la financiació d’altres serveis, obres i millores dels edificis i de les seves 
instal·lacions, recursos didàctics, cursos de formació, festes tradicionals i culturals, 
xarxa informàtica, recursos de material, biblioteca, activitats culturals i campanyes de 
solidaritat i ajuda al tercer món, així com la concessió de beques. 

Àmbit d’aplicació dels ajuts fundacionals: 

Els ajuts fundacionals es destinen a finançar aquest conjunt d’activitats descrites a 
través dels Col·legis de les Carmelites Missioneres: 

- Mare de Déu del Carme a El Prat del Llobregat 
- I Sta. Teresa de Jesús a Terrassa 

així com d’altres serveis i despeses pròpies de la Fundació. La pràctica totalitat dels 
recursos de la Fundació d’enguany (formats per les rendes del capital mobiliari, 
donatius i col·laboracions de particulars) s’han aplicat ja durant el mateix exercici de 
2020 a la realització de l’activitat fundacional per al compliment dels seus fins, 
destinant a les activitats fundacionals per mitjà dels centres esmentats un 86,95% de 
les despeses de la Fundació, en forma d’ajuts, essent la resta despeses de 
funcionament necessàries pel desenvolupament de les activitats fundacionals. 

D’aquesta forma es garanteix el compliment de l’interès general, per ésser els 
destinataris-beneficiaris principals dels ajuts fundacionals tots els alumnes que 
composen cada grup o classe pel que es realitzen les activitats, evitant-se totalment 
qualsevol tipus de discriminació. La destinació formal dels recursos provinents de la 
Fundació se sotmeten a la consideració dels membres del patronat de la Fundació 
segons els projectes rebuts d’assignació dels esmentats recursos. 

Durant l’exercici de 2020, les aportacions obtingudes, per donatius de particulars, 
import 28.082,05 euros, canalitzats a través dels Col·legis de les Carmelites 
Missioneres, han suposat a la Fundació el 100% del total dels seus ingressos 
(48.321,76 euros).  

Descripció dels ajuts concedits: 

Mijançant Mare de Déu del Carme a El Prat del Llobregat......... 7.650,01 euros. 
Mijançant Sta. Teresa de Jesús a Terrassa................................ 16.766,00 euros. 
 

 



 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

1) Imatge fidel 

El Balanç de Situació i el Compte de Resultats adjunts han estat confeccionats a partir 
dels registres comptables de la Fundació seguint els principis de comptabilitat 
generalment acceptats. Hem aplicat les normes de presentació que emanen del Pla de 
Comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislación de la Generalitat de Catalunya 
(Decret 259/2008) per tal de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de la Fundació.  

S’ha tingut en compte l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les Entitats sense 
ànim de lucre, optant per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió 
reduïda. 

2) 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 principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació 
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests Comptes Anuals.  

3) Comparació de la informació 

Els Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 han estat formulats 
d'acord amb el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions (Decret 259/2008).  

S’adjunten xifres comparatives amb l’exercici de 2019. 

4) Agrupació de partides 

No hi ha partides en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys ni en l'Estat de 
Canvis en el Patrimoni Net que hagin estat agrupades. En altres apartats de la 
Memòria s'efectuen desglossaments més detallats que els previstos en el Balanç i el 
Compte de Pèrdues i Guanys.  

5) Elements recollits en varies partides 

Excepte els elements separats entre curt i llarg termini, ja recollits en els models 
oficials del balanç, no hi ha elements patrimonials recollits en dos o més partides del 
balanç.  

6) Canvis en criteris comptables 

No s’han realitzat durant aquest exercici ajustaments per canvis en criteris comptables. 

7) Correcció d’errors 

L’Entitat no ha realitzat durant l'exercici ajustaments per correcció d'errors comptables, 
al no haver-ne detectat cap.  

 

 



3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

La proposta d’aplicació de l’exercici 2020 és la següent: 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici  
 Total base de repartiment = Total aplicació 1.084,52 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent 1.084,52 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total aplicació = Total base de repartiment 1.084,52 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració 
dels seus Comptes Anuals per a l'exercici 2020, d'acord amb les establertes pel Pla 
General de Comptabilitat, han estat les següents:  

1) Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, 
pel seu cost minorat per la seva corresponent amortització acumulada i per les 
pèrdues de deteriorament que hagi experimentat. 

2) Béns integrant del patrimoni cultural 

Ni n’hi ha.  

3) Inmobilitzat material 

Els béns inclosos dins de l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui el preu 
d'adquisició o el cost de producció. La seva valoració comprèn totes les despeses 
d'adquisició o de fabricació i construcció fins a la seva posada en funcionament.  

Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només 
s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció quan no són recuperables 
directament d’Hisenda Pública.  

En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar 
en condicions d'ús, s'inclouran en el preu d'adquisició les despeses financeres que 
s'hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat.  

Els costos d'ampliació, modernització o millora que representen un augment de la 
productivitat, de la capacitat o de l'eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, 
es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.  

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte d'explotació de 
l'exercici en que s'incorren.  

Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu d’obres i treballs que l'empresa 
duu a terme per a si mateixa, es carregaran en els comptes de despeses que 
corresponguin. Els comptes d'immobilitzacions en curs, es carregaran per l'import 



d'aquestes despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs 
realitzats per l'empresa per a l’immobilitzat.  

Les amortitzacions s'estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida 
útil dels béns i del seu valor residual.  

Al tancament de l'exercici, l’Entitat analitza el possible deteriorament de l’immobilitzat, 
independentment de la seva amortització, per a dur-lo a pèrdues i guanys si procedís 
al superar el seu valor comptable al seu import recuperable. L'import recuperable és el 
valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en ús.  

Les correccions valoratives per deteriorament dels elements d'immobilitzat material, 
així com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar haguessin 
deixat d'existir, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el 
Compte de Pèrdues i Guanys.  

4) Inversions immobiliàries 

No n’hi ha terrenys ni construccions que estiguin considerades com a inversions 
immobiliàries. 

5) Arrendaments 

No n’hi ha. 

6) Permutes 

Durant l’exercici de 2020 no s’han realitzat permutes 

7) Instruments financers 

Actius financers 

Els actius financers de la Entitat corresponen a crèdits (comercials o no comercials) 
originats a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis i els cobraments dels quals són 
de quantia determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu.  
 
Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la 
contraprestació més tots els costos que hi han estat directament atribuïbles; no obstant 
això, aquests últims es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys en el 
moment de seu reconeixement oficial. 

Posteriorment es valoren al seu “cost amortitzat” reconeixent en el Compte de 
Resultats els interessos reportats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Els crèdits 
amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor nominal, 
continuen valorant-se per aquest import.  

Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin 
les possibles insolvències respecte al seu cobrament.  
 
La Fundació no té comptabilitzats actius financers mantinguts per negociar. 
 
Passius financers 

Els instruments financers emesos, incorreguts o assumits es classifiquen com a 
passius financers sempre que d'acord amb la seva realitat econòmica, suposen per a 



l'empresa una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o altres actius 
financers, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions 
potencialment desfavorables.  
 
Els únics passius financers de l’Entitat corresponen a dèbits i partides a pagar entre 
els quals es troben: 
 
- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors varis;  

- Deutes amb entitats de crèdit;  

- Altres passius financers: deutes amb tercers, com els préstecs i crèdits financers 
rebuts de persones o empreses que no són entitats de crèdit inclosos els sorgits en la 
compra d'actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts.  

Es valoren inicialment pel valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels 
costos de la transacció que els són directament atribuïbles. No obstant això, aquests 
últims, així com les comissions financeres que s’hagin carregat a l’empresa, es poden 
registrar en el compte de pèrdues i guanys. 

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 a curt termini, s’han 
valorat pel seu valor nominal. 

La valoració posterior d'aquests passius financers es realitza a cost amortitzat. Els 
interessos reportats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guany, aplicant el 
mètode del tipus d'interès efectiu. Els dèbits amb venciment no superior a un any que 
es valoren inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import.  

Els prèctecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l’import 
rebut, net de costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloent-hi les primes 
que s’han de pagar en la liquidació o el reemborsament, i els costos directes d’emissió 
es comptabilitzen segons el criteri de la 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 en què es meriten. 

Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor 
nominal. 

La Fundació no té comptabilitzats passius financers mantinguts per negociar. 

8) Existències 

No n’hi ha. 

9) Impost sobre beneficis 

Segons els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les Entitats sense ànim 
de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, tots els ingressos de la Fundació es 
troben exempts de l’Impost sobre Societats.  

 

10) Ingressos i despeses 



Els ingressos i despeses s'imputen al resultat en funció del criteri de meritació, és a dir, 
quan es produeïx el corrent real de béns i serveis que representen, amb 
independència del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
d'ells.  

11) Subvencions, donacions i llegats 

Subvencions a l’explotació 

S'abonen a resultats en el moment en que, després de la seva concessió, l’Entitat 
estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no 
existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament, i s'imputen als resultats de 
manera que s'asseguri en cada període una adequada correlació comptable entre els 
ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades.  

Subvencions de capital  

Les subvencions que tenen caràcter de no reintegrables, es registren com a ingressos 
directament imputats al patrimoni net, per l'import concedit una vegada deduït l'efecte 
impositiu. Es procedeix al registre inicial en el moment que s'estima que no existeixen 
dubtes raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions 
de concessió.  

En el reconeixement inicial, l’Entitat registra, d'una banda, els béns o serveis 
subvencionats com un actiu i, per una altra, el corresponent increment en el patrimoni 
net. A partir de la data del seu registre, les subvencions de capital s'imputen a resultats 
en proporció a la depreciació experimentada pels actius finançats. Si es tracta d'actius 
no depreciables, la subvenció s'imputarà a resultat en l'exercici en què es produeixi 
l'alienació o baixa en inventari dels actius.  

Les subvencions de caràcter reintegrable es registren com passius fins que adquireixin 
la condició de no reintegrables.  

Donacions 

Es comptabilitzen en el moment que es reben per l’import que aporten els donants, estant 
directament vinculats amb les activitats de la Fundació. Només s’han rebut donacions 
dineràries. 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE  

El moviment de les partides de l’immobilitzat material i intangible durant l’exercici de 
2020 ha estat: 

 Intangible Amortización      
Intangible 

Deterioro 
Intangible Material Amortización 

Material 
Deterioro 
Material 

Saldo Inicial 0 0  0 0  
Entradas       
Salidas 0 0  0 0  
Saldo Final 0 0  0 0  
 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

No s’han realitzat operacions que es puguin considerar com a inversions immobiliàries 



7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

No hi han moviments comptabilitzats sobre béns del patrimoni cultural. 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

No existeixen durant l’exercici de 2019 cap comptabilització de partides pel concepte 
d’arrendaments, ni com a ingressos ni com a despeses de l’exercici. 

9. ACTIUS FINANCERS 
 
Categories d’actius financers: 
 
Altres actius financers: la Fundació disposa d’un compte imposició a termini al Banc de 
Santander, per un import de 30.000,00 (0049-1806-3020293066). 
 
Es diposa a 31 de desembre un saldo de 2.504,39 euros als comptes corrents de la 
Fundació per gestió ordinària 
 
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i 
altres Instruments de patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Actius financers a 
cost amortitzat  
 

              

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

              

Actius financers a 
cost 

      30000,
00 

30000,
00 

  2504,3
9 

1419
,87 

32504,
39 

31419,
87 

Total       30000,
00 

30000,
00 

  2504,3
9 

1419
,87 

32504,
39 

31419,
87 

 
 
10. PASSIUS FINANCERS 

Categories de passius financers: 

Deutes amb Administracions Públiques: la Fundació té un deute reconegut amb 
l’Administració Tributària per un import de 113,81 euros, com a conseqüència de les 
retencions practicades a professionals, que seran ingressades a l’esmentada 
Administració abans del dia 20 de gener de l’exercici posterior. 

 

 

 

 

 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 
Total Deutes amb entitats 

de crèdit 
Derivats 
Altres 

Deutes amb entitats 
de crèdit 

Derivats 
Altres 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Deutes I partides a pagar       113,81 113,81 113,81 113,81 

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

          

Total       113,81 113,81 113,81 113,81 



11. FONS PROPIS 

Moviments experimentats pels comptes de "Fons propis" durant l’exercici 2020, 
mantenint-se els 30.050,61 euros que es van aportar como a fons dotacional. 

 

                        Augmen./Ampl.(+) 
                        1 gener 2020  Baixes/Trans.(-) 31 desembre 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fons propis         30.050,61     30.050,61   
Excedents d’exercicis 2.147,31     1.255,45 
anteriors 
Excedent de l’exercici -891,86      1.084,52 
   -------------  -----------------  ---------------- 
SUMES  31.306,06     32.390,58 
 

 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

El finançament de les finalitats fundacionals es realitza gràcies als donatius que la 
Fundació obté, i que canalitza de la següent forma: 

 
Donatius a través del Col·legi de El Prat:  8.631,52 euros. 
Donatius a través del Col·legi de Terrassa:   19.450,53 euros 
 
Tots els donatius, que es reben del sector privat, estan vinculats directament amb les 
activitats de la fundació. 
 
Amb aquest finançament es concedeixen els següents ajuts, destinats a projectes de 
compliment de les finalitats fundacionals, segons s’ha explicat a l’apartat primer de la 
memòria. Aquests projectes es divideixen, segons el col·lectiu al qual es destinen els 
ajuts, segons les següents comunitats educatives: 
 
Comunitat Mare de Déu del Carme a El Prat del Llobregat.......... 7.650,01 euros. 
Comunitat Sta. Teresa de Jesús a Terrassa............................... 16.766,00 euros. 
 
Aquests projectes, que identifiquem segons la comunitat educativa afectada, són com 
es relaciona a l’apartat primer, millores en les instal·lacions i/o immobilitzat dels 
centres educatius, cursos de formació del professorat, organització de festes culturals, 
així com beques a l’alumnat. 
  

13. SITUACIÓ FISCAL 

13.1 Impost sobre beneficis 

La Fundació s’ha acollit als beneficis fiscals establerts a la “Llei 49/2002 de 23 de 
Desembre de Règim Fiscal de les Entitats sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals 
al Mecenatge”. Tots els ingressos de la Fundació estan exempts de l’Impost sobre 
Societats, segons els articles 6 i 7 de l’esmentada Llei 49/2002. 
 
13.2 Altres tributs 

No existeixen circumstàncies significatives que afectin a altres tributs. 



14. INGRESSOS I DESPESES 

El funcionament del Patronat no genera cap despesa ni existeixen despeses 
específiques d’administració del Patrimoni. 

Els ingressos obtinguts per la Fundació durant l’exercici 2020 han estat: 

Donatius: 28.082,05 euros 

Donatius a través del Col·legi de El Prat:  8.631,52 euros. 
Donatius a través del Col·legi de Terrassa:   19.450,53 euros 
 

En quant a les despeses, s’han concedit els ajuts següents: 

Comunitat Mare de Déu del Carme a El Prat del Llobregat.......... 7.650,01 euros. 
Comunitat Sta. Teresa de Jesús a Terrassa................................. 16.766,00 euros. 
 
A més la Fundació ha fet front a les següents despeses de gestió: 
 
Serveis professionals .................................................. 1.836,06 euros 
Serveis bancaris ......................................................... 460,46 euros 
Serveis empreses ....................................................... 285,00 euros 
 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÀRIES  

El patrimoni fundacional està dipositat en una imposició a termini dipositada al Banc de 
Santander, per una quantitat de 30.000,00 euros. No hi ha altres elements patrimonials. 
Les finalitats pròpies s’aconsegueixen per mitjà dels donatius obtinguts, aplicant-se 
gairebé la totalitat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni fundacional 
genera uns rendiments de capital (interessos) que s’apliquen al compliment de les 
finalitats fundacionals. 

Segons es desprèn dels estats financers adjunts s’ha destinat a les finalitats fundacionals 
el 86,95% dels ingressos del període, estant la resta de despeses igualment relacionades 
amb el compliment de les esmentades finalitats, donant compliment sobradament a 
l’obligació d’aplicació del 70% de les rendes obtingudes en finalitats estatutàries. 

S’adjunta igualment quadre annex amb l’acreditació del compliment dels ingressos a les 
finalitats estatutàries. 

 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

No s’han realitzat operacions econòmiques comercials considerades com a vinculades 

 

17. ALTRA INFORMACIÓ 

La Fundació no té contractat cap persona per compte aliè, raó per la qual no té compte 
de cotització empresarial. 

La composició del Patronat és la seguent: 

Presidenta : Marta Peiró Rosell 



Vicepresidenta M Carmen Muñoz Ruiz 
secretària: M Carmen Parra Acebes 
Vocal: Josefa Minguell Comaposada 
Vocal: M Magdalena López Campos 
Vocal: Neus Tejero Calderón 
Vocal: José Luis Sánchez Moreno 
Vocal: Silvia Marimón Pané 
Vocal: Carmen Ortiz Requena 
 

No hi ha cap operació de l’exercici per la que s’hagi tramitat cap autorització del 
protectorat, a més a més no hi ha cap compensació de despeses meritades pels 
membres dels òrgans de govern de l’entitat. 

No hi ha cap informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al 
tancament que afectin els comptes anuals. 

 

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

Tota l’activitat de la Fundació forma part d’un projecte, donar suport a la tasca 
educativa de les Missioneres Carmelites, amb una sola àrea geogràfica d’actuació, 
que és l’àmbit de Catalunya. 


