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1. Activitat de l’entitat 
 
La Fundació Factor Humà fou constituïda el 24 de juliol de 1997 i inscrita al Registre de 
Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1295, i 
està classificada com a una Fundació Benèfica de caràcter docent, per resolució de la 
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es regeix pels seus estatuts i per les 
lleis i altres disposicions que li siguin aplicables. 
 
Són finalitats de la Fundació: 

a) Donar serveis per afavorir la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les tècniques 
modernes en aquest camp. 

b) Afavorir l’intercanvi d’experiències en aquesta matèria entre les Administracions i empreses 
membres. 

c) Fomentar l’ocupació efectiva dels treballadors de les Administracions Públiques i empreses 
membres del Patronat. 

d) Exercir accions d’intermediació en el mercat laboral dins l’àmbit dels seus patrons i 
empreses col·laboradores. 

e) Establir accions per al reciclatge professional dels recursos humans excedents tant ara 
com el que es prevegin en el futur. 

f) Qualssevol altres esdeveniments en el camp dels recursos humans que el Patronat 
consideri oportuns per al millor compliment de les finalitats de la Fundació. 

 
Des de la seva constitució i en acompliment de les seves finalitats fundacionals la Fundació ha 
estat desenvolupant tot tipus d’activitats encaminades a afavorir les relacions laborals en el 
marc d’organitzacions públiques i privades. En concret durant l’exercici 2010 la Fundació ha 
realitzat les següents activitats: 
 
SESSIONS DE BENCHMARKING LABORAL 
 
9 de febrer de 2010: “n + f = mz: la fórmula del desenvolupament del talent”, amb Andrés 
Martín, consultor director de Tea-Cegos, membre del Patronat de la Fundació Ajuda,i 
Esperança (Telèfon de l’Esperança de Barcelona), President de la FEM (Fundació per a 
l’Educació Emocional) i professor del màster en intel·ligència emocional a les organitzacions de 
la UB, entre d’altres.  
 
1 de juny de 2010 “L’impacta de les noves formes de treball en les organitzacions”, amb Iñaki 
Lozano, manager director de BICG, Business Innovattion Consulting Group, Josep Maria Vilà, 
exdirector general INDRA, Joan Carles Xart, director de Recursos Humans del Centre de 
Telecomunicació i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya. 
 
4 de novembre de 2010: “Gestió del canvi, la resposta als reptes actuals”, amb José Manuel 
Gil, doctor en Psicologia Industrial, professor de Deusto President executiu de Sinergos i 
Yolanda Menal, directora de RH Unilever.  
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
Grups Estables: 
 
GE de Comunicació Interna 
 
20 de gener de 2010:  amb l’experiència de MC Mutual (projecte ZIP) i Infojobs. Prèviament es 
varen fer quatre grups de treball per reflexionar sobre el moment actual de la CI i com hi està 
influenciant la irrupció de les xarxes socials 
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GE de Directors de persones 
 
15 de setembre de 2010.  
 
Jornada Anual 
 
"ACONSEGUINT CANVIS MITJANÇANT ELS CAVALLS: LIDERATGE NATURAL" Activitat 
amb cavalls a Sant Esteve de Palautordera. Es va fer un tast d’aquesta eina, que ajuda a 
enfortir el lideratge inspirador.  
 
GE de Prevenció de Riscos Laborals, Salut Laboral i Medi Ambient 
 
18 d’octubre de 2010: “Noves expectatives d’abordament de l’absentisme”, es va comptar amb 
la participació de Miquel Mira, director de Salut, Seguretat i Benestar Laboral de TMB,  i Marta 
Espinós, responsable de la unitat de salut de TMB, que van explicar l’experiència de TMB 
 
Taula rodona, sota el títol “L’absentisme vist des de diferents sectors”, amb Rosa Sacristán, 
cap del departament MC IT Consultoria MC Mutual, Pere Luque, cap del departament de 
Prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Schlaghecke, coordinador de 
la Unitat de Medicina del Treball i de la Unitat de Medicina de l'Esport de Badalona Serveis 
Assistencials, Elena Vega, Cap de la Inspecció Mèdica de l’Ajuntament de Barcelona i 
Francesc Fransí, cap de l'Àrea de Prev., Seg. i Salut Laboral de la DG de la Funció Pública 
membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, que va actuar de moderador.  
 
Ponència sobre Absentisme: anàlisi i intervencions: José María Peiró, catedràtic de Psicologia 
Social i de les organitzacions Universitat de València.  
 
Posada en marxa del quart grup estable: Responsabilitat Social 
 
El dia 26 d’abril es va reunir el grup promotor del nou grup estable de RS. Hi assistiren 10 
organitzacions de les 12 que van respondre positivament a la demanda de crear un grup 
promotor. El grup està conduït per l’expert en RS de la nostra comissió consultiva, en José 
Antonio Lavado.  
 
SESSIÓ PLENÀRIA 

 
17 de març de 2010. Va tenir lloc al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Ens va 
donar la benvinguda Ricard Boix, gerent de la UPF i va presentar la jornada Anna Fornés, 
directora de la Fundació. A continuació, Pilar Jiménez, i Jordi Serrano, presidenta i 
vicepresident de la Fundació van explicar les activitats realitzades durant els darrers dotze 
mesos i els reptes més immediats de la Fundació. 
 
Els temes que es van treballar aquest any van ser: 
 

- Set estratègies de creativitat i innovació. Expert: Franc Ponti, professor de creativitat i 
innovació a EADA. 

- El màrqueting i la comunicació interna, claus per millorar la nostra capacitat 
d’influència. Expert David Cuadrado, soci-director de Viventia. Psicòleg del Treball i les 
Organitzacions 

- Ara i aquí em relaxo. La creació del propi benestar. Experta: Maria Àngels González, 
llicenciada en Ciències de la Comunicació. Formada en Relaxació Curativa, 
consciència corporal i centres energètics i acompanyament al dol. 

 
JORNADA ANUAL DE SUBSCRIPTORS 
 
17 de novembre “Què hi ha darrere un acomiadament”.  
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La pel·lícula 'Up in the air' va ser el punt de partida per parlar de la importància d’abordar el dur 
moment de l’acomiadament de la forma més adequada possible. Varem reflexionar amb 
diferents experts en clau emocional i de sensibilització, en una taula rodona formada per Pilar 
Jiménez, Presidenta de la Fundació Factor Humà Directora de persones i organització de 
Saba, Lluís Casado, economista, psicòleg i psicoterapeuta membre de la Comissió Consultiva 
de la Fundació, Sílvia Roca, experta en acompanyament de processos de sortida Creade, 
Aurora Guillén, Cocreadora notepares.com i en Lluís Reales, periodista i professor de la UAB 
Director del programa Respira, de BTV, que va fer de moderador. 
 
PUBLICACIÓ DELS NÚMEROS 55, 56, 57, 58 I L’ EDICIÓ ESPECIAL DEL PREMI FACTOR 
HUMÀ MERCÈ SALA  DE LA REVISTA NEXES 
 
I SEMINARI “COACHING: MODA O NECESSITAT” 
 
17 de juny: primer seminari de la Fundació. Es va comptar amb dues expertes en aquesta 
matèria: Michèle Butzbach i Ana de Andrés, totes dues membres de la Comissió Consultiva. 
 
 
II SEMINARI “LA GESTIÓ DE PERSONES EN TEMPS DE XARXES” 
 
25 de novembre: II seminari impartit per dos experts de RocaSalvatella, en Josep Salvatella, 
membre de la Comissió Consultiva i en Genís Berbel 
 
Cessió dels espais dels socis 
 
MC Mutual – sessió del grup estable de CI del 20 de gener i sessió de PRL del 18 d’octubre 
Fira de Barcelona – sessió de benchmarking del 9 de febrer 
Universitat Pompeu Fabra – sessió plenària del 17 de març de 2010 
La Caixa – reunió del grup promotor del grup estable de RS el dia 26 d’abril 
Universitat Pompeu Fabra – reunió de la Comissió consultiva del 28 de maig de 2010 
Hospital Clínic – sessió de benchmarking de l’1 de juny de 2010 
Consorci Sanitari i Salut de Catalunya – sessió de patronat de 15 de juny de 2010 
UOC – Sessió de benchmarking, 4 de novembre i sessió de patronat del 2 de desembre 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA – PATI MANNING Jornada anual de subscriptors, 17 de 
novembre 
 
Reunions amb socis 
 
Abertis, Fira de Barcelona, Lacer, Universitat de Barcelona, UGT, Diputació de Barcelona i 
Randstad 
 
Visites a possibles socis 
 
Hospital de Sant Pau 
Vertisub 
Abertis Telecom 
Abertis Autopistas.  
Ajuntament de Terrassa 
Roca Junyent Advocats 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Roca 
Grup Damm 
Obra Social de “la Caixa” 
 
COMISSIÓ CONSULTIVA 
 
Durant els darrers mesos s’han fet reunions amb Nuria Saló, Francesc Beltri, Jose Antonio 
Lavado, Carles Sánchez, Carles Mendieta, Rafa Goberna, Michèle Butzbach i Josep Salvatella. 
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Després de gairebé dos anys sense fer la reunió anual s’ha dedicat a repensar aquest òrgan 
assessor, el dia 28 de maig es va fer la reunió de la comissió. S’hi van exposar les conclusions 
del pla director i els varem demanar com podien passar a ser part de l’equip extens: 
 

- participant en l’elaboració de continguts 
- facilitant-nos donar resposta a demandes dels mitjans de comunicació 
- ajudant-nos a incorporar nous socis 
- col·laborant en els seminaris Factor Humà 
- fent d’otejadors de possibles candidatures al Premi Factor Humà Mercè Sala 

 
Hem donat passes per augmentar la diversitat de les persones que formen part d’aquesta 
comissió; hem incorporat a: 
 

- Josep Salvatella, soci-director de RocaSalvatella 
- Saül Gordillo, director de l’Agència catalana de noticies 

 
També s’espera incorporar en breu a Ana de Andrés (coach internacional) i a Boris Mir (expert 
en educació, un àmbit en el qual volem treballar properament) 
 
PROJECTES 
 
Ajuntament de Barcelona 
 
El dia 11 de febrer es va celebrar el quart i darrer benchmarking sobre  Desenvolupament 
professional basat en competències. 
 
Universitat Pompeu Fabra.  
 
L'equip de Recursos Humans i Organització de la UPF va sol·licitar a la Fundació una proposta 
de col·laboració de disseny tecnològic, d’assessorament en l’estructura per dotar de continguts 
un nou portal dirigit al col·lectiu de persones amb rol de comandament i que ha de formar part 
de la Intranet PAS de la Universitat. 
 
El desenvolupament d’aquest projecte és a punt de donar els seus fruits ara, amb la posada en 
marxa del nou portal prevista per començaments de 2011. La intranet durà per nom “Funció 
Directiva”, inclourà funcionalitats 2.0 per fomentar la interacció entre les persones usuàries i 
oferirà una sèrie de continguts periòdics que pretenen aportar referències i eines d’utilitat sobre 
temes diversos en gestió de persones de l’àmbit públic. 
 
NOVETATS EN EL PORTAL  
 
Nou web 
 
Després d’haver tancat l’acord amb el proveïdor AF IT Consulting per a la renovació del nostre 
portal, durant els darrers mesos s’ha treballat conjuntament amb els següents objectius: 
 

- Fer un rentat de cara general a l’aspecte del portal. 
- Incloure-hi noves aplicacions i eines per acostar-nos més a les darreres tendències 

d’Internet. 
- Salvar el fons documental actual del portal que actualment acumula més de 8.000 

documents i que pensem representa un valor que val la pena conservar. 
 
Un cop salvades les diferents problemàtiques que tot això ha suposat, la posada en marxa del 
nou portal ha estat a començaments de 2011.  
 

- 21 de desembre de 2010: posada en marxa de la fase de producció del portal. És una 
fase de transició durant la qual els usuaris segueixen veient el portal antic però 
nosaltres ja estem treballant amb els continguts del nou. 
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- 14 de gener de 2011: migració definitiva cap al nou portal i primers butlletins de la nova 
etapa. Durant el mes de gener es comunica abastament el canvi a tota la nostra xarxa i 
expliquem totes les millores realitzades. 

 
Les millores a realitzar no acabaran aquí ja que tenim previst anar incloent noves funcionalitats 
al portal durant els mesos següents a la seva posada en marxa. 
 
Altres 
 
Reunió amb la Consellera de Treball 
 
El dia 15 de gener, la Junta es va reunir amb Mar Serna, on es va transmetre que disposem 
d’un know-how que el departament hauria de conèixer i enfortir i que ara volíem centrar en: 
tema PRL, tema Dona i tema Xarxes socials 
 
Personal España  
 
18 de març. Especial agraïment a MC Mutual 
 
Plenari de RH del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
 
15 d’abril., al nou hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, davant 40 DRH del sector sanitari. 
Especial agraïment a Pilar Rol i Alícia Garcia Bunou. 
 
Postgrau de l’IDEC 
 
3 de maig. E-govern, explicant l’experiència de la Fundació com a comunitat de coneixement. 
 
Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de comerç  
 
13 de juliol. Jornada “Captant el talent femení per a les organitzacions del futur”. Suport en 
l’organització de la jornada, propiciant la participació a la taula rodona d’empreses de Pilar 
Jiménez i Marta Grau. 
 
Forum Agima. Evolucionamos/Decidimos 
 
26 de novembre. 1ª Jornada de Neurociència. Talento & Transformación. Organitzada per la 
xarxa Agima. Amb la presència a la taula rodona d’experiències, d’Anna Fornés, juntament amb 
empreses com Grup Intercom i MRW, entre d’altres. 
 
Participació en el projecte Barcelona Emociona, impulsada des de la FEM (Fundació per a 
l’Educació Emocional). 
 
Reunions per establir col·laboracions 
 
María Zapata, cap dels voluntaris de B10 
Montse Moré (Directora de la Fundació Prevent) 
Myrtha Casanova i Pablo Duran (Charter de la Diversidad) 
Dues persones de l’equip d’APD: Ana Rosique i Anna Crespo  
Director de l’espai Artchimboldi 
Impulsor del Programa Interempresas. Marc Solé, acord de col·laboració 
Quim Bernardó, exdirector RH de Hewlett Packard, ara a Upteam Consulting group 
Olga Vela, de Nova Consulting Organization 
Pablo Rodríguiez i Imma Martínez, de Sinergos 
 
 
 
 



FUNDACIÓ FACTOR HUMA 
MEMÒRIA 2010 

6 

Elements de comunicació 
 
Nova presentació de la Fundació on millorem la facilitació d’arguments que permetin entendre 
el potencial que té la Fundació. S’envia a cada soci en PDF amb l’objectiu que la pugueu enviar 
a aquelles persones que pertanyin a organitzacions que podrien estar interessades en 
pertànyer a la Fundació. 
 
APARICIÓ A DIFERENTS MITJANS 
 
27 de gener. Participació al programa Banda Ampla 
22 de març. Gravació d’una entrevista al programa del matins de COM Radio, emesa el 2 
d’abril 
3 de maig. Reunió amb Ariadna Trillas, redactora de El País 
6 de juny. Primera col·laboració amb El País Negocios, amb la opinió d’un membre de la 
Comissió Consultiva 
 
L’Econòmic. “Vegetals a l'oficina” 
 
A l’edició del dia 10 de juliol de 2010, el nou setmanari d’informació econòmica que es 
distribueix amb el Punt i l'Avui va publicar un article amb la col·laboració de la Fundació Factor 
Humà sobre absentisme presencial. 
 
La Vanguardia. “Los trabajadores tienen miedo a su jefe” 
 
A l’edició del dia 22 d’agost de 2010, la Fundació va col·laborar en aquest article sobre la poca 
confiança que molts subordinats tenen amb als seus caps. 
 
COMUNICACIÓ EXTERNA I RELACIÓ AMB ELS MITJANS 
 
Diferents reunions amb NCO, SL per establir la col·laboració que farà que es converteixin en el 
nostre suport constant en temes de comunicació externa i de relació amb els mitjans de 
comunicació.  
 
Assistència a diferents conferències i jornades  
 
10 de desembre: Vender a través de las Redes Sociales. Cómo seducir a "la tribu" - AUREN 
16 de desembre:. 10 anys de la Càtedra Unesco de la UPC;. Seminari sobre Lideratge i 
Afterwork d’APD;. Una nova manera de llegir - Foment del Treball. 
26 de gener: Conferència de Cristóbal Colón a Solo.com (acord de col·laboració per difondre 
“Abriendo Espacios 2010”) 
2 de febrer: APD. Projecció de la pel·lícula Invictus 
16 de febrer:. Jornada d’ APD al Campus Telefónica i participació al Palau de Pedralbes en una 
sessió preparatòria del Congrés She Leader 2.0. organitzat pel Departament de Treball els dies 
10 i 11 de juny. 
16 de febrer: Presentació del llibre “El timo de la superwoman”, d’Esther Casademont i Mar 
Galtés 
22 de febrer: IV Trobada d'Empreses Associades a la UOC: Compromís amb la Innovació 
2 de març: Acte d’APD. Liderar la transformación en la empresa y en la vida (Pilar Jericó, 
Xavier Guix) 
5 de març: Jornada “Gestió del temps de treball” organitzada pel Departament de Treball. 
14 d’abril:. Conferència de J. Antoni Melé, a Solo.com 
20 d’abril:. Sopar- conferència amb Alex Rovira, xarxa Agima 
21 d’abril:. Jornada sobre Intangibles a la Cambra de Comerç 
13 de maig:. Trobada de la xarxa Agima per preparar consultes als polítics des de la vessant de 
dona. 
19 de maig: Jornada del grup Habilidades directivas 2.0. 
3 de juny: Debats UPF Món. Conferència Ferran Adrià, Mònica Terribas i Rafael Argulloll. 
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11 de juny. Congrés She leader 2.0. organitzat pel Departament de Treball en el marc de la 
Presidència Espanyola de la UE 
15 de juny: Update 5 d’Infonomia 
16 de juny. APD. Los caminos de la reactivación.  
21 de juny. Presentació del llibre de JM Ferrer Arpí y Franc Ponti. “Si funciona, cámbialo”. Llotja 
de Mar. 
22 de juny. Participació a Jornada Paradigma de les interaccions, organitzada per Josep Burcet 
i Lluís Casado. Hotel Villa Emilia 
1 de juliol. Presentació del llibre de José Aguilà i Josep Mª Monguet. “¿Por qué algunas 
empresas tienen éxito y otras no?”. Cercle d’economia 
6 de juliol. Conferència sobre Dona i empresa, amb Montserrat Maresch (IKEA), Anna Mercadé 
i altres. Cercle Obert (Cercle d’economia) 
18 d’octubre. Sessió AGIMA, sobre Gestió dels intangibles. Salvador Guasch. Samsara. 
19 d’octubre. Sopar amb un grup de suecs (Kompetensgruppen), que varen visitar, entre 
d’altres, l’Ajuntament de Mataró i everis. Flamant. 
21 d’octubre. Dones enfront de les empreses. Més enllà de la política de quotes. Cercle 
d’Economia 
25 d’octubre. Assistència al primer del Forum Mundial de Gestión de Personas, d’HSM, per 
gentilesa de Randstad. Hotel Hesperia Towers. 
26 d’octubre. Afterwork d’APD, amb Alex Rovira, Mario Alonso Puig i Santiago Álvarez de Mon. 
CosmoCaixa 
11 de novembre. Guías para activar el crecimiento. APD. Hotel Melià 
19 de novembre. Espai Mediterrani. Sessió de treball sobre Habilitats Digitals. Mediterraneo 
Consultores. 
23 de novembre. Jornada Innovación en la dirección y gestión de personas. IDEC. I assistència 
al posterior dinar del Consell Assessor d’estudis de marqueting intern. La Provença. 
30 de novembre. Col·loquis de Treball NUST 2010. Estratègies per a la crisi: Tics i Usos del 
Temps a les Empreses. Edifici Media TIC. 
 
Altres 
 
Reunions i trobades amb d’altres  
 
27 de juliol. Reunió amb Esther Casademont, de HUnivers i Quim Bernardo, d’Up Team. 
Possible projecte centrat en el compromís. 
28 de juliol. AGIMA. Reunió amb Artur Mas al Parlament de Catalunya. 
13 d’octubre. OPSNeo. Reunió amb Montse Bordas. 
10 de novembre. Auraclick.com . Reunió amb Carles Serra.  
 
2a EDICIÓ DEL PREMI FACTOR HUMÀ MERCÈ SALA 
 
a El premi comença a ser vist com un referent 
a Els premiats el valoren enormement   
a Immillorable implicació dels membres del Jurat 
a Gran feina de la Comissió tècnica, a la que tan sols li falta més temps per cercar 

candidatures 
a L’acte de lliurament del premi ja és un lloc de trobada per a directius i persones 

sensibilitzades per la tasca de la fundació. 
 
Millores 
 
a Avançar tot el calendari. Les entitats col·laboradores han d’estar confirmades a finals 

d’octubre per començar a cercar candidatures al novembre 
a La xarxa de la Fundació com a “oteadora”; sol·licitud feta a la Comissió consultiva 
a Aconseguir patrocinis per part d’empreses que no estan vinculades a la Fundació a diferent 

preu 
a Dissenyar un acte en la mateixa línia, però més curt 
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Assistents 
 
a Prop de 250 persones 
a Moltes personalitats 
a Molts alts directius 
a Poc aprofitament de les sis invitacions que pertoquen per ser Entitat Col·laboradora. Per 

què no convidar a clients, p. ex ?.  
a Millorar l’assistència de persones dels equips de RH 
 
Visibilitat per a les entitats col·laboradores 
 
a Visibilitat prèvia a l’acte; la invitació es va enviar a més de 700 persones i prop de 100 

periodistes 
a Set periodistes destacats foren presents el dia de l’acte 
a Les EC es fan visibles el dia de l’acte a través de les banderoles, de l’agenda de l’acte i de 

les imatges projectades dels logotips 
a Visibilitat posterior: aparició a nombrosos mitjans 
a Les Entitats col·laboradores també estan contribuint a fer conegut el premi 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
2.1 Imatge fidel: 
 
La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals, a partir dels registres comptables, i 
s’han elaborat atenent als principis i pràctiques previstes en la normativa que li és d’aplicació, 
per tal d’obtenir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves 
operacions. 
 
L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, corresponen al període comprès 
entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010. 
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
 
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats. 

 
La Fundació ha confeccionat els registres comptables corresponents a l’exercici 2010 aplicant 
els criteris establerts al Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre i a la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
 
Amb la finalitat de que els Comptes Anuals mostrin la imatge fidel no ha estat necessari aplicar 
principis comptables no obligatoris. 

 
2.3 Comparació de la informació. 
 
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de 
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 9a d’elaboració dels comptes anuals, a 
més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes 
anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici anterior, del que s’ofereix informació 
comparativa. 
 
La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Simplificat. 
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2.4 Agrupació de partides. 
 
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, ni a 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes en els 
models formals aplicats. 
 
2.5 Elements recollits en diverses partides. 
 
No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les estructures 
establertes en els Models formals aplicats. 
 
2.6 Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut canvis de criteris en la comptabilització de les operacions i activitats dutes a 
terme per la Fundació. 
 
2.7 Correcció d’errors. 
 
Durant l’exercici a què fan referència els presents Comptes Anuals no ha estat necessari 
corregir cap error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació dels excedents corresponents als exercicis finalitzats el 31 de 
desembre de 2010 i el 31 de desembre de 2009 és la següent: 
 
Bases de repartiment 2010 2009 
Excedent de l’exercici 8.570,54 -26.125,94 
 Total base de repartiment = Total aplicació 8.570,54 -26.125,94 
Aplicació a 2010 2009 
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 
A resultats negatius d’exercicis anteriors 

8.570,54 
0,00 

0,00 
-26.125,94 

 Total aplicació = Total base de repartiment 8.570,54 -26.125,94 
   
 
4. Normes de registre i valoració 
 
Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides són les 
següents: 
 
4.1 Immobilitzat intangible: 
 
Capitalització 

 
Els béns compresos en l’immobilitzat intangible es reconeixen pel seu preu d’adquisició. 
 
En concret: 
 
* Aplicacions informàtiques 
 
Es comptabilitzen en aquesta partida les despeses d’obtenció d’aplicacions informàtiques 
incloses les despeses de manteniment d’aquests programes. 
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Amortització 

 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
béns o drets, tenint en compte la depreciació que experimenten pel seu funcionament, ús i 
gaudiment. 
 
En concret: 
 
* Aplicacions informàtiques 
 
La política de la Societat és amortitzar les aplicacions informàtiques aplicant el mètode lineal. 
  
Correccions valoratives 

 
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible 
quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.  
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha indicis que 
algun immobilitzat intangible pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import 
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat intangible, així 
com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, es reconeixen 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.  
 
4.2 Béns integrants del patrimoni cultural: 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
4.3 Immobilitzat material: 
 
Capitalització 

 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d’adquisició menys 
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes. 
 
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de 
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l’actiu 
esmentat sempre que aquestes obligacions donin lloc al registre de provisions. 

  
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en 
condicions d’ús, s’inclou en el preu d’adquisició les despeses financeres que s’hagin meritat 
abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat 
girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament aliè. 

 
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol 
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que 
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el 
lloc i qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma prevista. 

 
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns compresos en l’immobilitzat material 
s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la 
seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible 
conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa de l’inventari 
per haver estat substituïts. 
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Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada 
d’aquests, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte 
de pèrdues i guanys durant l’exercici en què s’hi incorre. 
 
Amortització 

 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel 
seu funcionament, ús i gaudiment. 
 
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que té un 
cost significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de la resta de 
l’element. 

 
Els canvis que, en el seu cas, es puguin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode 
d’amortització de l’actiu, es comptabilitzen com a canvis en les estimacions comptables, llevat 
que es tracti d’un error. 

 
Correccions valoratives 

 
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material 
quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha indicis que 
algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import 
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat material, així com 
la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, es reconeixen com 
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.  

 
Criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuat per la Fundació per al seu 
immobilitzat 

 
La Fundació no ha realitzat treballs per al seu propi immobilitzat, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 

 
4.4 Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries a 31 de desembre del 2010, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 

 
4.5 Arrendaments: 
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars, per la qual 
cosa no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 

 
4.6 Permutes: 
 
Durant l’exercici 2010 no s’han dut a terme operacions de permutes de caràcter comercial ni no 
comercial, per la qual cosa no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
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4.7  Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar: 
 
4.7.1 Actius financers 

 
Reconeixement 

 
La Fundació reconeix un actiu financer en el balanç quan es converteixi en una part obligada 
del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Valoració 

 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers (usuaris i deutors diversos) que 

s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i 
 
b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que tot i no tractant-se d’instruments de 

patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són 
de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de 
l’entitat, els valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats 
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els dividends a 
cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i 
fons especials. 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament 
atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el 
moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les 
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així 
com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els 
desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels 
quals s’espera rebre a curt termini, es  valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de  resultats, aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre 
que hi hagi evidència objectiva que el valor de l’actiu financer s’ha deteriorat com a resultat d’un 
o més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una 
reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la 
insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència entre el seu 
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que generaran, 
descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Per 
als actius financers a tipus d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu que correspongui 
a la data de tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals.  
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Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’utilitza el valor de 
cotització de l’actiu, sempre que aquest valor sigui suficientment fiable com per a considerar-lo 
representatiu del valor que pogués recuperar l’entitat. 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la 
pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
 
La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut 
en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 

 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té actius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
Actius financers a cost 
 
La Fundació no té actius financers a cost, per la qual cosa no és necessari incloure les normes 
de valoració corresponents. 
 
Baixa 

 
Es dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o 
s’hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s’hagi desprès dels riscos i beneficis 
significatius inherents a la propietat de l’actiu. 
  
En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui procedent donar de 
baixa l’actiu financer es registra addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 
 
4.7.2 Passius financers 

 
La Fundació reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Passius financers a cost amortitzat. 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors): passius 

financers que s’originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat, 
i 

b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: passius financers que, no tractant-se 
d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat. 

 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival 
al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que 
es carreguin a l’entitat quan s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte 
de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les 
fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals 
s’esperi pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
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Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
Passius financers mantinguts per a negociar 

 
La Fundació no té passius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
Baixa  

 
Es dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’ha extingit.  
 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista i un prestatari, sempre 
que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu 
financer original i es reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es 
registra una modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu financer. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que es dona de 
baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles es reconeix en el 
compte de resultats de l’exercici en què tingui lloc. 
 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 
diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç. 
 
El cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu, que és 
aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos 
d’efectiu a pagar segons les noves condicions. 
 
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan 
el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes 
cobrades o pagades, sigui diferent, almenys en un deu per cent del valor actual dels fluxos 
d’efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d’interès efectiu 
d’aquest darrer. 
 
4.8 Existències: 
 
La Fundació no té existències a 31 de desembre del 2010, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
4.9 Impostos sobre beneficis: 
 
La Fundació estableix l’Impost sobre Societats sobre la base del seu resultat comptable ajustat 
per aquells conceptes que siguin necessaris per arribar a la base imposable i tributable, sota 
els termes exigibles pel Reglament de l’Impost de Societats. 
 
4.10 Ingressos i despeses: 
 
Els ingressos i les despeses es reflecteixen en el compte de resultats, d’acord amb els principis 
i les normes de valoració vigents, distingint entre ingressos i despeses d’explotació i de 
resultats financers. 
 
4.11 Subvencions, donacions i llegats: 
 
Reconeixement 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb 
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es  reconeixent en el 
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compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 
 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no 
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l’entitat, o 
per a compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registren 
directament en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de 
què es tracti. 

 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a 
passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 
 
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions 
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la 
subvenció, donació o llegat. 
 
Valoració 

 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 
l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé 
rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement. 

 
Criteris d’imputació a resultats 

 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus 
de subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 

d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es 
destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en 
aquests exercicis. 

 
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en 

el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant. 
 
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els 

següents casos: 
 

- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest 
període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

 
- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen 

com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa 
per deteriorament o baixa en balanç. 

 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva 

alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 

- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix 
aquesta cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, 
cas en el qual la imputació es realitza en funció de l’element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen 

com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
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4.12 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 
 
Amb caràcter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el moment 
inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les 
corresponents normes. 
 
 
5.  Immobilitzat material i intangible 
 
La composició de l’Immobilitzat material, a 31 de desembre de 2010 i a 31 de desembre de 
2009, i les variacions produïdes durant  els exercicis 2010 i 2009 són les següents:  

 
2010 

 
Estat de moviments de l’immobilitzat 

material 
Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Altres Instal·lacions 
Mobiliari 
Equips informàtics 

1.891,24 
12.195,91 
11.050,93 

  
 

1.891,24 
12.195,91 
11.050,93 

Total 25.138,08 0,00 0,00 25.138,08 
 

Amortització acumulada Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Altres Instal·lacions 
Mobiliari 
Equips informàtics 

1.418,41 
7.342,14 
9.657,23 

472,81 
860,99 
458,24 

 1.891,22 
8.203,13 

10.115,47 
Total  18.417,78 1.792,04 0,00 20.209,82 
 
2009 
 
Estat de moviments de l’immobilitzat 

material 
Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Altres Instal·lacions 
Mobiliari 
Equips informàtics 

1.891,24 
9.705,78 
9.525,20 

0,00 
2.490,13 
1.525,73 

 1.891,24 
12.195,91 
11.050,93 

Total 21.122,22 4.015,86 0,00 25.138,08 
 

Amortització acumulada Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Altres Instal·lacions 
Mobiliari 
Equips informàtics 

1.229,29 
6.475,70 
9.364,58 

189,12 
866,44 
292,65 

 1.418,41 
7.342,14 
9.657,23 

Total 17.069,57 1.348,21 0,00 18.417,78 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioracions de 
valor de l’immobilitzat material. 
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La composició de l’immobilitzat intangible, a 31 de desembre de 2010 i a 31 de desembre de 
2009, i les variacions produïdes durant  els 2010 i  2009 exercicis són les següents:  
 
2010 
 
 

Estat de moviments de l’immobilitzat 
intangible 

Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Aplicacions Informàtiques 58.313,18 5.848,00  64.161,18 
Total 58.313,18 5.848,00 0,00 64.161,18 
 

Amortització acumulada Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Aplicacions Informàtiques 58.313,17 852,83  59.166,00 
Total 58.313,17 852,83 0,00 59.166,00 
 
2009 
 

Estat de moviments de l’immobilitzat 
intangible 

Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Aplicacions Informàtiques 58.313,18   58.313,18 
Total 58.313,18 0,00 0,00 58.313,18 
 

Amortització acumulada Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Aplicacions Informàtiques 58.313,17   58.313,17 
Total 58.313,17 0,00 0,00 58.313,17 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament de 
valor de l’immobilitzat intangible. 
 
Dins de l’immobilitzat intangible no hi figura cap bé que no estigui afecte a l’explotació. 
 
La Fundació no té inversions en immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries. 
 
 
7.  Béns del patrimoni cultural 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars. 
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9. Actius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories d’actius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració novena, llevat de les inversions en patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades és el següent: 
 

Instruments financers a llarg termini 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats i 

altres Total Categories 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Actius financers a 
cost amortitzat       

9.405,00 
 
11.426,16 

 
9.405,00 

 
11.426,16 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

        

Actius financers a 
cost         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,00 11.426,16 9.405,00 11.426,16 
 

Instruments financers a curt termini 
Instruments 

de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, derivats i 
altres Total Categories 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Actius financers 
a cost amortitzat       

118.016,51 
 
105.708,74 

 
118.016,51 

 
105.708,74 

Actius financers 
mantinguts per 
a negociar 

     
 

 
 

Actius financers 
a cost         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 118.016,51 105.708,74 118.016,51 105.708,74 
 
Es detallen a continuació les correccions por deteriorament originades pel risc de crèdit de 
l’exercici 2010 i 2009: 
 
Crèdits, derivats i altres 2010 2009 
Saldo inicial  14.859,70 14.859,70 
(+) Augment per correcció valorativa per deteriorament 921,61  
(-) Disminucions per reversió del deteriorament   
Saldo final 15.781,31 14.859,70 
 
L’estat de moviments de la partida de l’actiu del balanç Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar de l’exercici 2010 i 2009 ha estat el següent: 
 

Estat de moviments Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar 2010 2009 

- Saldo a l’inici de l’exercici  
(+) Augments  
(-) Reduccions 

- Saldo final de l’exercici  

27.692,96 
272.460,83 
236.389,38 
63.764,41 

19.116,62 
230.709,55 
222.133,21 

27.692,96 
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El detall dels usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar a 31 de 
desembre de 2010 i a 31 de desembre de 2009 és el següent:  
 
Detall Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 2010 2009 

Usuaris 
H.P. Deutora subvencions 
H.P. Deutora devolució impostos 
H.P. Retencions i pagaments a compte 

56.505,66 
7.000,00 

99,96 
158,79 

23.935,37 
3.000,00 

99,96 
657,63 

Total 63.764,41 27.692,96 
 
La Fundació no afronta litigis ni embargaments que afectin de manera significativa els actius 
financers. 
 
 
10. Passius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració desena és el següent: 
 

Instruments financers a curt termini 
Deutes amb 

entitats de crèdit 
Derivats 

Altres Total Categories 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Passius financers a cost 
amortitzat 

 
326,46 

 
464,29 

 
31.922,33 

 
27.786,91 

 
32.248,79 

 
28.251,20 

Passius financers 
mantinguts per a negociar       

Total 326,46 464,29 31.922,33 27.786,91 32.248,79 28.251,20 
 
La Fundació acompleix l’estipulat en la llei 15/2010 del 5 de juliol, i paga els seus proveïdors i 
creditors d’operacions comercials en un termini inferior a 85 dies. 
 
El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 
Passius financers a curt termini 2010 2009 
Proveïdors  
Remuneracions pendents de pagament 
H.P. Creditora per IVA 
H.P. Creditora per IRPF 
Organismes Seguretat Social Creditora 
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 
Altres passius financers 

2.319,96 
17.042,76 

2.126,02 
7.397,66 
2.806,99 

326,46 
228,94 

3.809,92 
12.878,61 

398,24 
7.682,41 
3.017,73 

464,29 
0,00 

Total 32.248,79 28.251,20 
 
La Fundació no té disposades línies de descompte. 
 
La Fundació no té pòlisses de crèdit concedides a 31 de desembre de 2010. 
 
La Fundació no té deutes amb garantia real. 
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11. Fons propis 
 
La composició d’aquest capítol a 31 de desembre de 2010, així com les variacions produïdes 
durant l’exercici es descriuen a continuació:  
 

Estat de moviments de fons propis Fons 
dotacional 

Excedents 
d’exercicis 
anteriors 

Excedent de 
l’exercici 

Total fons 
propis 

Saldo a l’iniciï de l’exercici 2010 75.126,51 31.743,74 -26.125,94 80.744,31 
(+/-) Distribució resultats ex.2009 0,00 -26.125,94 26.125,94 0,00 
(+/-) Resultat exercici 2010 0,00 0,00 8.570,54 8.570,54 
Import net 75.126,50 5.617,80 8.570,54 89.314,85 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació no té subvencions, ni donacions ni llegats amb caràcter de capital. 
 
Les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici 2010, imputades a resultats i destinades 
en la seva totalitat a la realització de les activitats del 2010 han estat les següents: 
 

Donant 2010 
Generalitat de Catalunya 2.000,00 
Ajuntament de Barcelona 2.000,00 
Ajuntament de l’Hospitalet 5.000,00 
UPF 2.000,00 
Total 11.000,00 
 
Les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici 2009, imputades a resultats i destinades 
en la seva totalitat a la realització de les activitats del 2009 van ser els següents: 
 

Donant 2009 
Transports de Barcelona SA 1.500,00 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA 1.500,00  
Abertis Infraestructuras 3.000,00 
Universitat Pompeu Fabra 3.000,00 
Barcelona Regional 600,00 
Consorci Hospitalari de Catalunya 1.000,00 
Renfe Operadora 3.000,00 
Generalitat de Catalunya 3.000,00 
Total 16.600,00 
 
No s’han rebut llegats durant l’exercici. 
 
 
13. Situació fiscal 
 
La Fundació té la consideració d’entitat parcialment exempta de l’Impost sobre Societats en 
virtut del que estableix l’article 9.3 de la Llei de l’Impost sobre Societats. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se definitives 
fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats fiscals o hagin sobrepassat un termini 
de prescripció de quatre anys. La Direcció de la Fundació estima que no existeixen 
contingències d’impostos significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys no 
prescrits. 
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14. Ingressos i Despeses 
 
No hi han hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació.  
 
L’entitat no ha concedit cap ajut a altres entitats o persones físiques durant l’exercici. 
 
Durant l’exercici no hi han hagut despeses per concepte de aprovisionaments. 
 
La partida “altres despeses d’explotació” del compte de resultats inclou totes aquelles despeses 
en les que te d’incórrer la Fundació per poder desenvolupar les seves activitats. Les despeses 
per aquest concepte dels exercicis 2010 i 2009 han estat les següents:  
 

Descripció 2010 2009 
Lloguer del local, aules i pàrkings 14.637,03 17.413,23 
Reparacions i manteniment 3.589,32 4.733,52 
Serveis professionals independents 36.617,75 38.621,02 
Assegurances 298,04 238,19 
Serveis bancaris 230,55 299,44 
Publicitat per a finalitats fundacionals 78,00 950,15 
Subministraments: telèfon, aigua i llum 6.622,90  5.669,94 
Despeses Premi Mercè Sala 24.367,74 32.571,52 
Material d’oficina, llibres, subscripcions, revistes 3.065,96  2.740,98 
Jornades, cursos i seminaris 5.420,83 57,04 
Altres despeses de funcionament 5.538,37 10.042,20 
Tributs 201,68 1.317,40 
Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials 921,61 0,00 
Total 101.589,78 114.654,63 
 
Les despeses de personal de l’exercici 2010 i 2009  han estat les següents: 
 
Despeses de personal 2010 2009 
Sous i salaris 
Càrregues Socials 

127.597,83 
29.241,65 

122.319,53 
29.797,55 

Total Despeses de personal 156.839,48 152.117,08 
 
No hi han hagut vendes de béns ni prestacions de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 
 
No s’han generat resultats fora de l’activitat normal de la Fundació. 
 
Els ingressos per prestacions de serveis durant els exercicis 2010 i 2009 han estat els 
següents: 
 
Ingressos per prestacions de serveis 2010 2009 
Quotes  215.332,81 200.768,57 
Projectes 4.043,46 5.603,45 
Cursos i seminaris 10.909,24 474,14 
Publicitat 3.774,31 9.072,74 
Subscripcions 5.792,50 3.060,49 
Premi Factor Humà 
Altres 

18.200,00 
44,00 

0,00 
3.865,00 

Total  258.096,32 222.844,39 
 
Durant l’exercici no hi ha hagut ingressos pel concepte de promocions, patrocinadors o 
col·laboracions. 
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No hi ha hagut transaccions amb entitats del grup i associades ni s’han efectuat transaccions 
en moneda estrangera. 
 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
No hi ha hagut ni increments ni disminucions del fons fundacional durant l’exercici. 
 
Tots els béns de que disposa la Fundació i que es recullen en l’actiu del balanç es destinen a la 
realització de les finalitats fundacionals de la Fundació. 
 
Tots els recursos generats durant l’exercici 2010 s’han dedicat a la realització de les finalitats 
fundacionals de la Fundació. 
 
La Fundació ha destinat a la realització de les seves finalitats al menys el 70 per cent de les 
rendes i ingressos obtinguts per l'Entitat en el termini legalment establert i el càlcul pel qual es 
determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert és el 
següent: 
 

Concepte Import 
Despeses de l’exercici  261.074,13 
Amortitzacions de l’immobilitzat -2.644,87 
Dotacions provisions -921,61 
Despeses en finalitats 257.507,65 
  
Despeses de l’exercici  261.074,13 
Despeses en finalitats de la fundació  257.507,65 
Diferència 3.566,48 
  
Ingressos de l’exercici  269.644,67 
Diferència -3.566,48 
Base del 70% 266.078,19 
Càlcul del 70% 186.254,73 
  
Despeses en finalitats de la fundació  257.507,65 
Mínim a aplicar 186.254,73 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
Durant  l’exercici 2010 els patrons de la Fundació no han rebut cap retribució, ni beneficis 
socials, ni bestretes, ni crèdits. 
 
No existeix cap obligació contreta en matèria de pensions o pagaments de primers 
d’assegurances de vida entre la Fundació i els seus patrons. 
 
Durant  l’exercici 2010 la retribució del personal de Direcció de la Fundació ha estat de 
61.129,48€ 
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17. Altre informació 
 
La plantilla mitja de l’exercici 2010 ha estat de 3,12 treballadors. 
 
La distribució de la plantilla mitja per categories i sexes de l’exercici 2010 i 2009 ha estat la 
següent: 
 

 2010 2009 
Categoria  Homes Dones Homes Dones 

Titulat grau superior 
Cap de segona 
Oficial primera 
Altres 

0,00 
1,00 
0,00 
0,26 

1,00 
0,00 
0,86 
0,00 

0,00 
1,00 
0,00 
0,40 

1,00 
0,00 
0,85 
0,00 

Total 1,26 1,86 1,40 1,85 
 
Els membres del Patronat de la Fundació són: 
 
- President: Everis (Jordi Serrano Perez) 
 
- Vicepresident: UPF (Joan Pau Juste) 
 
- Secretari no patró: Enrique Alcántara-García Irazoqui. 
 
- Vocals: Aigúes de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, Autoritat 
Portuària de Barcelona, Barcelona Regional, Caixa de Pensions “La Caixa”, Cambra de 
Comerç, Consorci Hospitalari de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat, Moventia, Saba Aparcamientos, S.A., Randstad, Transports Metropolitans de 
Barcelona, Tusgsal, Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut retribucions de cap mena. 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut a comptes. 
 
La Fundació no té cap garantia compromesa amb tercers ni d’altres passius contingents. 
 
 
18. Informació segmentada 
 
La totalitat dels ingressos i despeses de l’exercici han estat destinades al desenvolupament de 
l’activitat fundacional de la Fundació: 
 
Compte de resultats 2010 Total 
Prestacions de serveis 
Subvencions i donacions 
Despeses de personal 
Altres despeses d’explotació 
Amortització de l’immobilitzat 
Altres resultats 

258.096,32 
11.000,00 

-156.839,48 
-101.589,78 

-2.644,87 
290,43 

Resultat d’explotació 8.312,62 
Ingressos financers 257,92 
Resultat financer 257,92 
Resultat de l’exercici  8.570,54 
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