Memòria simplificada de l’exercici 2020 de
Fundació Barcelona 1989 – fundació privada
1. Activitat de l’entitat
- Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es
gestionen.
Durant l’exercici 2020 l’activitat de la fundació s’ha vist paralitzada per la pandèmia de la
COVID-19.
La activitat de la fundació són fonamentalment les reunions-col·loquis amb personalitats de la
vida cultural, econòmica i política de la societat catalana, la qual cosa ha estat impossible
portar a terme pel confinament, per les restriccions en el nombre de persones en les reunions
i pel fet de simple prudència.
S’espera a partir del octubre del 2021 les activitats es puguin tornar a reprendre amb certa
normalitat.
Malgrat el que s’acaba de dir, es deixa constància que les activitats de la fundació
compleixen plenament amb les finalitats fundacionals, ja que van dirigides a promoure els
valors de la cultura pròpia de Catalunya, generant alhora informació i opinió entre els patrons
de la Fundació, així com en el si de la societat catalana.
- Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament.
No s’han atorgat ajuts.
- Identificació dels convenis de col·laboració subàrids amb les altres entitats.
No hi ha convenis de col·laboració subscrits amb les altres entitats.
- Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, desglossant
la informació per sexes i detallant l’impacte diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i
dones.
Els usuaris i beneficiaris més directes de les reunions-col·loquis són els patrons i membres
col·laboradors de la Fundació, així com les persones convidades, si bé els beneficiaris
indirectes és un col·lectiu molt més extens. Per la pròpia natura de les activitats dutes a
terme per la Fundació, no es fa distinció pel sexe, doncs les activitats van adreçades
indistintament a homes i dones, i, per tant, no hi ha impacte diferenciat per sexes per les
activitats.
- Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes durant l’any.
Atès que no es fa distinció entre sexes per les activitats dutes a terme per la Fundació, això
suposa que implícitament es promou les condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre
homes i dones.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la fundació.

b) No hi ha raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat
les disposicions legals en matèria comptable.
c) Per presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats no és
necessari incloure informació complementària de la que fixen les disposicions legals en
matèria comptable.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
3. Comparació de la informació.
a) No hi ha raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç, del
compte de resultats o de l’estat de canvis en el patrimoni net.
b) No hi ha causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els
del precedent.
c) No ha estat necessari adaptar els imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la
comparació.
4. Agrupació de partides.
No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats o a
l’estat de canvis en el patrimoni net.
5. Elements recollits en diverses partides.
No hi ha cap element patrimonial que estigui registrat en dues o més partides del balanç.
6. Canvis en criteris comptables.
No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant l’exercici.
7. Correcció d’errors.
No existeixen ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici.
3. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que l’òrgan de
govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacional o de fons social
i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables, d’acord
amb l’esquema següent:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment
No s’ha destinat cap quantitat a augmentar el saldo del fons especial.

Import

Import

4. Normes de registre i valoració
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
1. Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació,
amortització i correccions valoratives per deteriorament.
No s’ha efectuat correccions valoratives de cap mena. L’amortització es realitza sobre el
valor adquisició. S’amortitza de forma lineal sobre el valor d’adquisició.
No hi ha drets sobre béns cedits en ús gratuïtament ni intangibles amb vida útil indefinida.
2. Béns integrants del patrimoni cultural; indicant els criteris sobre valoració, les correccions
valoratives per deteriorament i la seva reversió, la comptabilització de costos que impliquin
un major valor d’aquests béns i la determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat
per als béns integrants del patrimoni cultural.
Sense contingut ja que la Fundació no té bens integrants del patrimoni cultural.
3. Immobilitzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives per
deteriorament i la seva reversió, capitalització de despeses financeres, costos d’ampliació,
modernització i millores, costos de desmantellament o retir, així com els costos de
rehabilitació del lloc on s’ubica un actiu i els criteris sobre la determinació del cost dels
treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat.
Sense contingut atès que la Fundació no té immobilitzat material.
4. S’ha d’assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a inversions
immobiliàries, especificant per a aquestes inversions els criteris assenyalats en l’apartat
anterior.
Sense contingut ja que la Fundació no té terrenys ni construccions.
5. Arrendaments; indicant els criteris de comptabilització de contractes d’arrendament financer
i altres operacions de naturalesa similar.
Sense contingut ja que la Fundació no té arrendaments.
6. Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, les
circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de caràcter comercial.
Sense contingut ja que la Fundació no ha efectuat cap permuta.
7. Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers
i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable.
Els criteris emprats són els que estableixen al Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel
qual s’aprova el pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions. A tal efecte, la
imposició a curt termini feta en una entitat financera s’ha classificat com un actiu financer a
curt termini dintre de la classe de “crèdits, derivats i altres”.
La valoració es realitza a cost i es rectifica al final de l’exercici amb una variació de valor
pels interessos meritats i no cobrats. A tal efecte es fa servir l’epígraf 546 d’interessos a
curt termini amb valors representatius de deute.

Així pateix, la tresoreria es classifica en la mateixa categoria i classe d’actius financers que
els esmentats per a la imposició a curt termini; és a dir, com “crèdits, derivats i altres” a curt
termini.
Respecte als passius financers, es classifica com a “derivats i altres” els deutes mantinguts
amb creditors de l’activitat, dins de la categoria de passius financers a cost amortitzat.
b) Els criteris aplicats per a determinar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament, així
com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva d’actius
financers deteriorats. En particular, s’han de destacar els criteris utilitzats per a calcular les
correccions valoratives relatives als deutors per activitats i altres comptes a cobrar. Així
mateix, s’han d’indicar els criteris comptables aplicats als actius financers les condicions
dels quals hagin estat renegociades i que, d’altra manera, estarien vençuts o deteriorats.
Almenys al tancament de l’exercici, es comprova l’existència d’alguna evidència objectiva
que suposi que el valor del préstec o partides a cobrar o la inversió mantinguda fins el
venciment s’ha deteriorat com a resultat d’algun fet que hagi passat després del
reconeixement inicial. En el cas que així succeeixi, en el supòsit del préstec o partides a
cobrar s’efectua una correcció de valor que serà la diferència entre el valor en llibres i els
fluxos d’efectiu futurs que s’estima es generaran, descomptat el tipus d’interès efectiu
calculat en el moment del seu reconeixement inicial, i en supòsit d’inversió mantinguda fins
el venciment el valor de mercat de l’actiu, sempre que sigui el suficientment fiable per
considerar-lo representatiu del valor que es pot recuperar.
Les correccions per deteriorament o per reversió del deteriorament es reconeix com un
ingrés o una despesa. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers.
Els actius financers es donen de baixa quan han finalitzat o estat cedits els drets
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, sent necessari que hi hagi
transferència de manera substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat. La
baixa dels actius financer es determina per la diferència entre la contraprestació rebuda,
neta dels costos de transaccions atribuïbles, i el valor en llibres de l’actiu financer més
qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut directament en el patrimoni net.
Els Passius financers es donen de baixa quan l’obligació s’ha extingit. La diferència entre el
valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos les despeses de
transacció atribuïbles, es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici a l’any en què
s’hagi produït.
d) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s’ha d’informar sobre el criteri seguit
en la valoració d’aquestes inversions, així com l’aplicat per a registrar les correccions
valoratives per deteriorament.
Sense contingut ja que la Fundació no ha realitzat cap inversió en entitats del grup,
multigrup o associades.
8. Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre
correccions valoratives per deteriorament i capitalització de despeses financeres.
Sense contingut atès que la Fundació no té existències.
9. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d’actius i
passius per impost diferit.
Sense contingut ja que la Fundació està acollida a la Llei 48/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d’incentius fiscals del mecenatge, per la
qual cosa els ingressos estan exempts de l’impost sobre societats.

10. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb
les prestacions de serveis realitzades per l’entitat s’han d’indicar els criteris utilitzats per a
la determinació dels ingressos; en concret, s’han d’assenyalar els mètodes emprats per a
determinar el percentatge de realització en la prestació de serveis i s’ha d’informar en cas
que la seva aplicació no hagi estat possible.
Tots els ingressos i despeses s’imputen en el moment del seu meritament, amb
independència del moment del seu cobrament o pagament.
11. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, en el
seu cas, la seva imputació a resultats.
Sense contingut ja que la Fundació no ha rebut cap subvenció, donació o llegat.
12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les transaccions entre parts vinculades s’imputen a preus de mercat.
5. Immobilitzat intangible
a) Saldo inicial de l’immobilitzat intangible: 1.525,40€
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que siguin
degudes a ampliacions o millores: 0,00€
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament: 0,00€
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d’altres partides; en particular a
actius no corrents mantinguts per a la venda: 0,00€
e) Sortides, baixes o reduccions: 0,00€
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l’exercici de les
acumulades: 0,00€
g) Amortització de l’exercici: 0,00€
h) Amortització acumulada a 31 de desembre: 1.525,40€.
i) Saldo final: 0,00€
6. Inversions immobiliàries
La Fundació no té inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
La Fundació no té béns del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No existeixen arrendaments ni altres operacions de naturalesa similar.
9. Actius financers
1. Valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la
norma de registre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del
grup, multigrup i associades
A aquests efectes, s’ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la
norma de registre i valoració novena. S’ha d’informar sobre les classes definides per l’entitat.

Instruments financers a llarg termini

Classes

Instruments de
patrimoni

Categories

Ex n

Ex n-1

Valors representatius
de deute
Ex n

Ex n-1

Crèdits, derivats i
altres
Ex n

Instruments financers a curt termini
Valors
representatius de
Crèdits, derivats i altres
deute
Ex n-1
Ex n
Ex
Ex n
Ex n-1
n-1
34.865,05
37.169,33

Total

Instruments de
patrimoni

Ex n-1

Ex n

Actius financers a cost
amortitzat

Ex n

Ex n-1

34.865,05

37.169,33

34.865,05

37.169,33

Actius financers mantinguts per
a negociar
Actius financers a cost
34.865,05

Total

37.169,33

2. S’ha de presentar, per a cada classe d’actius financers, una anàlisi del moviment dels
comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de
crèdit.
No existeix cap compte corrector representatiu de pèrdues per deteriorament originat pel
risc de crèdit.
3. Quan els actius financers s’hagin valorat pel seu valor raonable, s’ha d’indicar:
Sense contingut ja que no hi ha cap actiu que s’hagi valorat pel valor raonable.
4. Entitats del grup, multigrup i associades
No existeixen entitats del grup, multigrup ni associades.
5. Usuaris i altres deutors
Desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, "Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar", amb indicació del moviment que hi ha hagut durant
l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per
a usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’entitat.
Sense contingut.
6. Altre tipus d’informació dels actius financers
No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti als actius financers, com ara litigis,
embargaments, etc.
10. Passius financers
1. S’ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers
assenyalades en la norma de registre i valoració desena.
A aquests efectes, s’ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la
norma de registre i valoració desena. S’ha d’informar sobre les classes definides per l’entitat.
Classes
Categories
Passius financers a cost
amortitzat
Passius
financers
mantinguts
per
a
negociar
Total

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb
Derivats
entitats de crèdit
Altres
Ex n
Ex n-1
Ex
Ex n-1
n

Instruments financers a curt termini
Derivats
Altres
Ex n-1
Ex n
Ex n-1

Total

Deutes amb entitats de crèdit
Ex n

213,17

213,17

Ex n

Ex n-1

592,63

213,17

592,63

592,63

213,17

592,63

2. Informació sobre:
a) L’import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de
l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions han de figurar
separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, conforme el model
de balanç.
Tots els deutes tenen venciment a curt termini.
b) Import dels deutes amb garantia real.
No existeixen deutes amb garantia real.
3. En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici.
No existeixen préstecs pendents de pagament.
11. Fons propis
1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta
agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, com
també els saldos inicials i finals.

Fons social
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

exercici n
18.030,36
18.494,59
-1.925,27

exercici n-1
18.030,36
17.138,82
-1.355,77

El capítol d’Excedents d’exercicis anteriors s’ha vist disminuït en la quantitat de 1.355,77
euros, que correspon al dèficit de l’exercici de 2019.
2. Informació sobre:
- Desemborsaments pendents, si n’hi ha, com també la data en què s’han de fer efectius.
No hi ha desemborsaments pendents a efectuar.
- Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats.
No hi ha aportacions no dineràries.
- Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, amb indicació dels
criteris de valoració utilitzats.
No hi ha aportacions per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
- Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció).
No hi ha cap moviment per fons especials.
12. Subvencions, donacions i llegats
Sense contingut atès que ni en el balanç ni en el compte de resultats figuren partides per
subvencions, donacions o llegats.
13. Situació fiscal
13.1. Impostos sobre beneficis
a) En virtut de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i d’incentius fiscals del mecenatge, els ingressos obtinguts per la Fundació estan
exempts de l’impost sobre societats, per la qual cosa no hi ha diferències temporànies
deduïbles i imposables en el balanç de tancament ni o d’anteriors.

b) No hi ha cap crèdit fiscal del propi exercici ni d’anteriors, ni per tant bases imposables
negatives, atès el règim especial aplicable a la Fundació.
c) Tampoc existeix cap incentiu fiscal aplicat en aquest exercici o en un anterior, diferent del
que resulta de l’aplicació de l’esmentada Llei 49/2002. Per tant, no hi ha compromisos
assumits en relació amb incentius fiscals aplicats.
d) No s’ha reconegut provisions derivades de l’impost sobre beneficis ni sobre contingències
de caràcter fiscal ja que no existeixen. Per altra part, no existeixen esdeveniments
posteriors al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecta als
actius i passius fiscals registrats.
En virtut de la normativa fiscal, poden ser objecte de comprovació els darrers quatre anys.
e) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.
No existeix cap altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal
que suposi algun tipus de contingència per a la Fundació.
13.2. Altres tributs
S’ha d’informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres
tributs; en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents
de comprovació.
No s’ha meritat cap altre tribut durant l’exercici, excepte les taxes per la presentació de la
rendició de comptes a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
No existeix cap contingència de caràcter fiscal, ni del propi exercici o dels exercicis pendents
d’una possible comprovació fiscal.
14. Ingressos i Despeses
1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, amb
indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat
concepte.
Sense contingut.
2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses”,
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.
Sense contingut.
Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments”. Cal detallar els
imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres
matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d'existències.
Sense contingut.
Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal”, amb
distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues
socials.
Sense contingut.
Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació
de les provisions per operacions de les activitats”, amb distinció entre variació de provisions

d'existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i
variació de provisions per a altres operacions de les activitats.
Sense contingut.
3. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no
monetaris i serveis.
Sense contingut.
4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres
resultats”.
Sense contingut.
5. Informació sobre:
- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a
les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes.
Sense contingut perquè no hi ha hagut ingressos per promocions, patrocinadors i
col·laboradors.
- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les
següents:
Sense contingut perquè no s’ha efectuat cap transacció amb entitats del grup o
associades.
- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres,
vendes i serveis rebuts i prestats.
Sense contingut ja que no s’ha efectuat cap transacció en moneda estrangera.
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al
compliment de les finalitats estatutàries. Cal concretar si són o no de la dotació fundacional
o del fons social, i detallar-ne els elements més significatius (valor comptable, vida útil,
amortització acumulada, deterioraments). Així mateix, s’ha d’especificar l’activitat que s’hi
desenvolupa.
Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de
l’entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut.
La dotació fundacional no està formada per béns ni per drets, per la qual cosa no hi ha
partides de l’actiu que els recullin.
2. Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge
legalment establert. Quan escaigui, presentació d’un pla aprovat per l’òrgan de govern en
exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de compliment de les obligacions
establertes en la legislació vigent.
Tal com es va informar a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a finals de
l’exercici 2019, la fundació té pendent d’aplicar 8.188,03 euros com a conseqüència de la
nova interpretació que es fa del càlcul del 70% dels ingressos per a les finalitats
fundacionals.
També es va informar que la fundació crearia un guardó bianual per premiar un estudiassaig en matèria de humanitats i ciència política, fet principalment per gent jove, que
suposaria aplicar la esmentada quantitat de 8.188,03 euros.
La pandèmia ha retardat la creació d’aquest guardó.
Per altra part, com aquest exercici de 2019 hi ha hagut un petit dèficit de 1.925,27 euros no
té gaire sentit aplicar la nova manera de determinar el compliment del percentatge

legalment establert. En tot cas, la fundació aplicarà en els propers exercicis per l’esmentat
guardó unes quantitats que superaran no solament les esmentat import de 8.188,03 euros
sinó també la quantitat que es pogués determinar per aquest exercici 2020.
3. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el
compliment de les finalitats.
Les partides més importants de la despesa són les de gestió de les activitats que es porten
a terme i les despeses legals-comptables.
16. Operacions amb parts vinculades
No s’han fet operacions amb parts vinculades.
17. Altra informació
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes.
La Fundació no té personal.
2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent.
Durant l’any 2020 no s’han produït altes ni baixes de patrons.
3. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència
econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les
resolucions corresponents.
Durant l’exercici 2020 no s’ha tramitat cap autorització. Per altra banda, no hi ha cap
autorització anterior pendent de compliment.
4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal
assenyalar les limitacions de disponibilitat existents.
No hi ha cap operació en què s’hagi donat algun tipus de garantia.
5. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no
afectin els comptes anuals en la data de tancament, el coneixement dels quals, però, sigui
útil per a l'usuari dels estats financers.
No existeixen fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que, el coneixement dels
quals, pugui ser útil a l’usuari dels estats financers, fora dels efectes de la pandèmia de la
COVID-19, tal com es fa menció en el punt 19.
6. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels
comptes anuals que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.
No existeixen fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que
afectin a l'aplicació del principi d'entitat en funcionament, tal com es manifesta en el punt 20
per l’efecte de la pandèmia de la COVID-19.
7. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria, i que ajudi a
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de
l’entitat.
Sense contingut.

18. Informació segmentada
L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les
seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, àrees
geogràfiques d’actuació.
L’àrea geogràfica d’actuació és tot Catalunya.
19. Efecte Covid-19
Els comptes anuals de l’exercici 2020 s’han fet segons el principi de empresa en funcionament,
tenint en consideració la situació actual per la COVID-19, així com els possibles efectes en la
economia en general i en la fundació en particular, no existint cap risc de continuïtat en la
activitat. En conseqüència no es reconeixen provisions ni contingències ni es doten
deterioraments, com tampoc es reconeix cap efecte en els estats financers ni qualsevol dret de
reemborsament, tot això referit a data de 31 de desembre de 2020.
20. Fets posteriors al tancament
A data de formulació dels comptes anuals de l’exercici 2020, i malgrat els mesos transcorreguts
des de la aparició de la pandèmia de la COVID-19, és difícil fer unes previsions ajustades sobre
la seva possible evolució i els efectes sobre la economia en general i sobre la pròpia fundació
dins del exercici 2021. Tot i així, no se espera que en el conjunt de tot l’any pugui afectar la
viabilitat de la fundació, atesa la activitat i la font de ingressos que té.

