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MEMÒRIA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

 

Exercici 2009 

 

1-. Activitat de l’Entitat. 

 

La Fundació Carles Pi i Sunyer, d’estudis autonòmics i locals es va constituir com a tal 

el 29 d’abril de 1986.   

El seu objecte és: 

- La promoció i el foment de l’estudi i investigació científica pel principi i dret a 

l’autonomia que les lleis vigents declaren i reconeixen a les nacionalitats, 

regions i entitats locals, i la concreció d’aquella problemàtica en les condicions 

globals de Catalunya des de les seves perspectives jurídiques, polítiques, 

econòmiques, socials i culturals. 

 

La Fundació no ha atorgat cap ajut durant l’exercici 2009.  

 

D’acord a l’objecte social, els beneficiaris de les activitats de l’Entitat és el públic en 

general sense discriminació entre homes y dones. 

 

Tots els ingressos s’han destinat als fins fundacionals. 

 

La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, a Gran Via de les Corts 

Catalanes, 491. 

 

 

2-. Base de presentació dels Comptes. 

 

La present memòria, que forma part integrant dels comptes anuals, així com el Balanç 

de Situació, el Compte de Resultats i l’Estat de Canvis del Patrimoni Net han estat 

elaborats d’acord al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

2.1-. Imatge fidel. 

 

 

S’han aplicat els principis de comptabilitat i les normes de valoració del Decret 

259/2008, de 23 de desembre, per a reflectir en tot moment la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació. 

  

 

2.2-. Principis Comptables no obligatoris aplicats. 

 

Han estat aplicats tots els principis comptables obligatoris establerts en el Decret 

259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions.  
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1.3-. Comparació. 

 

Els comptes anuals de la Societat corresponents a l’exercici acabat a 31 de desembre de 

2009 han estat els primer que s’han elaborat d’acord amb el nou Pla General 

Comptables aprovat per DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 

de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya.  Aquesta normativa suposa, respecte a la que estava en vigor 

al temps de formular els comtes anuals de la Fundació de l’exercici finalitzat a 31 de 

desembre de 2009: 

  

- Canvis en les polítiques comptables, criteris de valoració i forma de 

presentació dels estats financers que formen part dels comptes anuals.  

-     Elaboració de l’Estat de canvis del Patrimoni Net 

- Un increment significatiu de la informació facilitada als comptes 

anuals. 

 

 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de 

situació, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net, de 

l'estat de fluxos d'efectiu i de la memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de 

l'exercici 2009, les corresponents a l'exercici anterior. 

 

 

2.4-. Agrupació de partides. 

 

No s’han agrupat partides del balanç ni del compte de resultats. 

 

 

2.5-. Elements recollits en diverses partides. 

 

No hi ha cap element patrimonial que estigui registrat en dos o més partides. 

 

 

2.6-. Canvis en Criteris Comptables. 

 

No s’han fet més ajustaments que els necessari per fer l’adaptació al nou Pla General 

Comptable. 

 

 

2.7-. Correcció d’errors. 

 

No s’ha tingut que fer cap mena de correcció d’errors. 
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3-. Aplicació de resultats. 

 

Els resultats obtinguts durant l'exercici 2009 són negatius per import de -113.777,02 

euros. La totalitat dels Ingressos de la Fundació han estat destinats a fins fundacional. 
 

Bases de repartiment Exercici 2009  

Excedent de l'exercici 

 
-113.777,02 

 Total base de repartiment = Total distribució -113.777,02 

Distribució a Exercici 2009 

Fons dotacionals  

Fons especials  

Romanent        

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals       

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 

 Excedents negatius pendents de compensar 
     -113.777,02 

 Total distribució = Total base de repartiment      -113.777,02  

 

Els resultats obtinguts durant l’exercici 2008 són negatius per import de -392.076,62 

euros que donat que durant l’exercici 2006 van restar pendents d’aplicar a fins 

fundacionals la quantitat de 38.925,18 euros, i durant l’exercici 2007 la quantitat de 

277.485,16 euros, es a dir la quantitat total de  316.410,34  euros, durant aquest exercici 

2008 han estat destinats en la seva totalitat a activitats fundacionals. 
 

Bases de repartiment Exercici 2008  

Excedent de l’exercici 

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals-exercici 2007 I 2006 

    -392.076,62 

     316.410,34 

 Total base de repartiment = Total distribució 
      -75.666,28 

 

Distribució a Exercici 2008 

Fons dotacionals  

Fons especials  

Romanent        

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals       

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 

 Excedents negatius pendents de compensar 
     -75.666,28 

 Total distribució = Total base de repartiment      -75.666.28  

 

 

 

4-. Normes de registre i  Valoració. 

 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels seus 

comptes anuals per a l'exercici de 2009, d'acord amb les establertes pel Pla General de 

Comptabilitat, han estat les següents: 

 

A) Immobilitat Intangible. 

 

L’immobilitzat intangible que figura a l’actiu de la Fundació està valorat pel seu preu 

d’adquisició, d’acord amb la norma de valoració número 5 del  Decret 259/2008, de 23 

de desembre. L’amortització anual que s'aplica és lineal, d’acord a la vida útil estimada 

del elements, sent el percentatge d’amortització utilitzat del 33%. 
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No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 

 

No hi han béns cedits en ús gratuïtament que figuren a l’actiu de la Fundació. 

 

No hi ha bens amb vida útil indefinida. 

 

Al tancament de l'exercici 2009 aquesta partida està representada pels següents saldos i 

informació complementària: 

 

1) CONCEPTE: Aplicacions informàtiques. 

     NORMES DE VALORACIÓ: Preu d'adquisició. 

     SALDO DEL COMPTE: 20.069,60 

     P. AMORTITZACIÓ: 33% 

     AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 16.419,34 

     VALOR RESIDUAL:3.650,26 

 

Durant aquest exercici s’han fet inversions per aquest concepte per import de 275 euros. 

 

B) Béns Integrants del Patrimoni històric i cultural. 

 

La Fundació no té en el seu immobilitzat cap inversió de béns integrants del Patrimoni 

històric i cultural. 

 

C) Immobilitzat Material. 

 

L’immobilitzat material que figura a l’actiu de la Fundació està valorat pel seu preu 

d’adquisició, d’acord amb la norma de valoració número 2 del  Decret 259/2008, de 23 

de desembre. L’amortització anual que s'aplica és lineal, d’acord a la seva vida útil 

estimada. 

 

Així mateix, no forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del 

valor actual de les obres de desmantellament o retirada, ni els costos de rehabilitació del 

lloc que està instal·lat.  

 

No formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al 

finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les 

quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  

 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor 

del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 

prolongació de la seva vida útil. 

 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 

seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 

 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius 

menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els 

edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són 

objecte d'amortització. 
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Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 

contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges 

d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com terme mitjà, 

dels diferents elements: 

 

Mobiliari    10% 

Equips informàtics  25% 

Maquinària d’oficina  10% 

 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada 

balanç.  

 

No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 

 

Al tancament de l'exercici 2009 aquesta partida està representada pels següents saldos i 

informació complementària: 

 

1) CONCEPTE: Mobiliari.. 

     NORMES DE VALORACIÓ: Preu d'adquisició. 

     SALDO DEL COMPTE: 85.013,14 

     P. AMORTITZACIÓ: 10% 

     AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 61.249,88 

     VALOR RESIDUAL: 23.763,26 

 

Durant l’exercici 2009 s’han fet inversions per aquest concepte per import de 1.881,11 

euros. 

 

 

2) CONCEPTE: Equip procés d’informació. 

     NORMES DE VALORACIÓ: Preu d'adquisició. 

     SALDO DEL COMPTE: 92.558,47 

     P. AMORTITZACIÓ: 25% 

     AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 71.032,02 

     VALOR RESIDUAL: 21.526,45 

 

Durant l'exercici 2009 s'han fet inversions en equips de procés d'informació per import 

de 4.616.11 euros. 

 

 

2) CONCEPTE: Maquinaria d’oficina. 

     NORMES DE VALORACIÓ: Preu d'adquisició. 

     SALDO DEL COMPTE: 5.385,92 

     P. AMORTITZACIÓ: 10%      

     AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 5.385,08 

     VALOR RESIDUAL: 0,84 
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Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles 

 

Al tancament de cada exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, 

l’entitat procedeix a estimar mitjançant el denominat ¨test de deteriorament¨la possible 

existència de pèrdues de valor que redueixin el valor recuperable d’aquests actius a un 

import inferior al del seu valor en libres. 

 

L´import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys 

els costos de venta i el seu valor en ús. 

 

El procediment implantat per la Direcció de l’entitat per la realització d’aquest test és el 

següent: els valors recuperable es calculen per a cada unitat generadora d’efectiu, si bé 

en el cas d’immobilitzacions materials, sempre que sigui possible, els càlculs de 

deteriorament s’efectuen element a element, de forma individualitzada. 

 

D) Inversions Immobiliàries. 

  

La Fundació classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que 

son immobles i que es tinguin per obtenir rentes, plusvàlues o ambdues, en comptes de 

pel seu us en la producció o subministra de bens o serveis, o be per fins administratius, 

o la seva venda en el curs ordinari de les operacions. 

 

Per la valoració de les inversions immobiliàries s’utilitza els criteris del immobilitzat 

material pels terrenys i construccions, son els següents: 

 

- Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d’adquisició més les depeses de 

condicionament, como tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i 

drenatge, els de enderrocament de construccions quan sigui necessari per poder 

efectuar obres de nova planta, les despeses d’inspecció i aixecament de plànols 

quan s’efectuïn amb caràcter previ a la seva adquisició, així como l’estimació 

inicial del valor actual de les obligacions presentes derivades dels costos de 

rehabilitació del solar. 

- Las construccions es valoren pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 
 

 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada 

balanç.  

 

No s’han aplicat correccions valoratives per deteriorament. 

 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, 

seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 

 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor 

del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 

prolongació de la seva vida útil. 

 

 

 



-7- 

 

No formen part de les inversions inmobiliaries els costos financers corresponents al 

finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les 

quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  

 

Així mateix, no forma part del valor de les inversions immobiliàries, l’estimació inicial 

del valor actual de les obres de desmantellament o retirada, ni els costos de rehabilitació 

del lloc que està instal·lat.  
 

L’amortització dels elements de les inversions immobiliàries es realitzen, des del 

moment en el que estan disponibles per la seva posada en funcionament, de forma lineal 

durant la seva vida útil estimada considerant un valor residual nul, segons els següents 

percentatges anuals: 
 % 

Construccions 2 

 

 

Al tancament de l’exercici 2009 aquesta partida està representada pel següent saldo: 

 

1) CONCEPTE: Terrenys i Construccions. 

     NORMES DE VALORACIÓ: Preu d'adquisició. 

     SALDO DEL COMPTE: 126.414,67. 

     P. AMORTITZACIÓ: 2% 

     AMORTITZACIÓ ACUMULADA: 47.754,04 

     VALOR RESIDUAL:78.660,63 

 

L’immoble classificat como a Inversió immobiliària ho ha estat tenint en compte que el 

mateix està cedit en arrendament. 
  

E) Arrendaments. 

 

La Fundació no disposa d’elements d’immobilitzat, l’ús dels quals pugui ser considerat 

arrendament financer segons el que estableix la Norma de Registre i Valoració 9a del 

Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

 

En les operacions d’arrendament operatiu la propietat del be arrendat i, substancialment, 

tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé romanen en l'arrendador. 
 

Els ingressos derivats dels arrendaments operatius es registren, nets dels incentius 

concedits, en el compte de pèrdues i guanys quan es meriten. Es reconeixen com 

ingressos de forma lineal al llarg del termini d'arrendament, tret que resulti més 

representativa altra base sistemàtica de repartiment per reflectir més adequadament el 

patró temporal de consum dels beneficis derivats de l'ús de l'actiu arrendat. 
 

Els costos directes imputables al contracte s'inclouen com major valor de l'actiu arrendat 

i es reconeixen com despesa durant el termini del contracte, aplicant el mateix criteri 

utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l'arrendament. 
 

Quan la Societat actua com arrendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen 

linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del 

contracte. 
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F) Permutes 

 

Durant els exercicis 2009 i 2008 no s’ha realitzat cap tipus d’operació de permuta. 

 

G) Actius Financers i passius financers. 

 

Pràcticament tots els actiu financers s’han classificat tots como Actius Financers a cost 

amortitzat. S’han comptabilitzat inicialment pel seu valor raonable i amb posterioritat 

pel cost amortitzat.  

 

Així mateix la inversió en Fons d’Inversió s’ha classificat com Actiu financer mantingut 

per negociar. La valoració inicial ha estat el valor real de l’adquisició, amb posterioritat 

s’ha valorat pel valor real imputant-se las variacions de valor al compte de pèrdues i 

guanys. 

 

Tots els passius financers s’han classificat como a dèbits per operacions comercials i 

dèbits per operacions no comercials valorades pel cost amortitzat. 

Correccions valoratives per deteriorament: 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per 

l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.  

 

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat 

com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La 

reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.  

 

Baixes d’actius i passius financers: 

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin 

cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari 

que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva 

propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació 

formarà part del resultat de l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït.  

 

En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha 

extingit. També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi 

d'instruments financers amb condicions substancialment diferents.  

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada 

inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys 

de l'exercici que tingui lloc. 

 

Contractes que mantenen el propòsit de rebre o entregar un actiu no financer. 

La Societat no té instruments financers d’aquest tipus. 
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Contractes de garanties financeres  

La Societat no té instruments financers d’aquest tipus. 

Fiances entregades i rebudes. 

En aquesta partida s’inclou les fiances lliurades o rebudes per arrendaments operatius o 

per prestació de serveis. No s’ha procedit a calcular el valor raonable de les fiances 

entregades i rebudes, ja que el seu import no és significatiu. 

Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades. 

Aquestes inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades es 

valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada 

més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles. Posteriorment es 

valoren pel seu cost menys l'import acumulat de les correccions valoratives per 

deterioració. 

Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents 

categories d’instruments financers. 

En el seu cas, els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al 

moment de l'adquisició, s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i 

guanys. Per al reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode del interès efectiu.  

Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre’l. 

 

F) Existències. 

 

No hi ha bens d’aquesta naturalesa. 

 

G) Impost sobre Beneficis. 

 

La despesa per l'Impost sobre Societats de l’exercici és de zero euros degut a que el 

resultat és negatiu i que la Fundació està acollida a la Llei 49/2002 i que tots els 

excedents es destinaran als fins propis de la Fundació. 

 

H) Ingressos i despeses 

 

S`han comptabilitzat atenent al principi de meritació. Les prestacions de serveis s’han 

comptabilitzat en la mesura que han estat realitzades. 

 

No obstant això, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de 

tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, encara sent 

eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts. 

 

Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la 

contrapartida rebuda o a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per prompte 

pagament, per volum o altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al 

nominal dels crèdits, es registren com una minoració dels mateixos. No obstant això, la 

Societat inclou els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no 

superior a un any que no tenen un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no 

actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 



-10- 

 

I)Provisions i contingències 

 

No s’ha comptabilitzat cap tipus de provisió. 

 

Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa 

sobre els mateixos en les notes de la memòria, en la mesura que no siguin considerats 

com remots. 

 

J) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

 

Es considera despesa mediambiental l’import meritat de les activitats realitzades o que 

s’hagin realitzat per la gestió dels efectes sobre el medi ambient de les operacions de 

l’entitat. Els imports de les dites despeses es consideren despeses d’explotació de 

l’exercici en que es meriten i s’incorporen al Compte d’explotació en l’epígraf 

corresponent. 

 

No s’ha comptabilitzat cap element patrimonial de naturalesa mediambiental. 

 

k) Despeses de Personal. 

 

La Fundació no ha contret cap tipus de compromís en matèria de plans de pensions 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 

obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 

pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.  

L) Subvencions, donacions i llegats. 

 

Les subvencions, donacions i llegats estan valorats  per l´ import concedit. 

 

Les subvencions són imputades al resultat en l’exercici en què es concedeixen amb 

independència del moment del seu cobrament. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que van lligades a algun element de l’immobilitzat 

es valoren pel l´ import concedit i s’imputen a resultats d’acord a la vida útil del bé 

afectat. 

 

M) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

 

En el seu cas, les transaccions amb parts vinculades amb independència del grau de 

vinculació es realitzen a valors de mercat i es registren d'acord amb les normes generals. 

Els elements objecte de les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el 

moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb el 

previst en les normes particulars per als comptes que correspongui. 
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5) Immobilitzat Material 

 

La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat material durant 

l’exercici 2009, ha estat el següent: 

 

IMMOBILITZAT  MATERIAL 2009     

      

  INICIAL ADQU FINAL  

         

          

  MAQUIN 5.385,92 0 5.385,92   

  A.A.MAQUIN 5.379,97 5,11 5.385,08 0,84 

          

  MOBILIARI 83.130,03 1.883,11 85.013,14   

  A.A.MOBILIA 57.929,27 3.320,61 61.249,88 23.763,26 

          

  EQUIPS  87.942,36 4.616,11 92.558,47   

  A.A.EQUIPS 60.107,73 10.924,29 71.032,02 21.526,45 

          

TOTAL  INMOV 176.458,31 6.499,22 182.957,53   

  AMORT 123.416,97 14.250,01 137.666,98 45.290,55 

      

 

La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat material durant 

l’exercici 2008, va ser el següent: 

      

IMMOBILITZAT  MATERIAL 2008     

      

  INICIAL ADQU FINAL  

         

          

  MAQUIN 5.385,92 0 5.385,92   

  MAQUIN 5.203,46 176,51 5.379,97 5,95 

          

  MOBILIARI 77.531,21 5.598,82 83.130,03   

  A.MOBILIA 54.464,66 3.464,61 57.929,27 25.200,76 

          

  EQUIPS  68.027,43 19.914,93 87.942,36   

  A.A.EQUIPS 48.417,96 11.684,77 60.107,73 27.834,63 

          

TOTAL  INMOV 150.944,56 25.513,75 176.458,31   

  AMORT 108.086,08 15.330,89 123.416,97 53.041,34 
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El béns que es troben totalment amortitzats durant el exercici 2008 són d’un import de 

87.220,03 euros. I durant el exercici 2009 son de 95.772,55 euros. 
 

No s’ha produït costos estimats de desmantellament, retiro o rehabilitació. 

 

No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als 

costos benvolguts de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils, ni mètodes 

d’amortització que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis 

futurs.  

 

No hi ha inversions en immobilitzat material situades fora del territori espanyol. 

 

No s’han produït compres a empreses del grup. 

 

No hi ha despeses financeres capitalitzades. 

 

No s’han produït correccions valoratives per deteriorament.  

 

Tots els béns es troben afectes a l’explotació del negoci.  

 

No existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat. 

 

No existeixen bens afectes a subvencions, donacions ni  llegats. 

 

La Societat no té contractes firmats per a la compravenda d’actius. 

 

No hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a arrendaments 

financers o altres operacions de naturalesa similar. 

No s’ha produït durant l’exercici cap operació amb immobilitzat material que hagi 

produït un resultat. 

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

El moviment en aquest capítol del balanç de situació adjunt és el següent: 

 
2009 
 
    

  INICIAL ADQU FINAL  

        

221 Edificacions 126.414,67 0 126.414,67   

2821 AMORT.ED 45.466,15 2.287,89 47.754,04 78.660,63 
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2008 
 
    

  INICIAL ADQU FINAL  

        

221 Edificacions 126.414,67 0 126.414,67   

2821 AMORT.ED 43.178,26 2.287,89 45.466,15 80.948,52 

 

Els ingressos del immoble durant l’exercici 2009 que forma part de les Inversions 

Immobiliàries han estat de 30.887,25 euros i ha estat destinat al lloguer durant 

l’exercici.  

 

Les despeses associades a aquest bens immobles son la dotació del exercici i 

l’administrador de finques que cobra la quantitat de 1.540,66 euros.  

 

Durant els exercicis 2009 i 2008, no es van realitzar adquisicions d'actius a empreses del 

grup i associades. 

 

Al 31 de desembre de 2009 i 2008, no existien inversions immobiliàries fora del territori 

nacional. 

 

Al 31 de desembre de 2009 i 2008, no existia cap restricció a la realització de les 

inversions, al cobrament dels ingressos derivats de les mateixes o dels recursos 

obtinguts per la seva alienació o disposició per altres mitjans. 
 

Durant els exercicis 2009 i 2008, no es va realitzar cap correcció valorativa de les 

inversions immobiliaries. 

 

Al tancament dels exercicis 2009 i 2008, no havien costos estimats de desmantellament, 

retir o rehabilitació, inclosos com major valor dels actius. 

 

No es van capitalitzar despeses financeres en els exercicis 2009 i 2008. 
 

Al 31 de desembre de 2009 i 2008, no existien inversions immobiliàries totalment 

amortitzades. 
 

No existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat. 
 

Al tancament dels exercicis 2009 i 2008, no existien inversions immobiliàries afectes a 

subvencions donacions i llegats. 

 

Al 31 de desembre de 2009 i 2008, no existien obligacions contractuals per a adquisició, 

construcció o desenvolupament d'inversions immobiliàries o per reparacions, 

manteniment o millores. 

 

Al 31 de desembre de 2009 i 2008, la Societat no tenia cap Inversió inmobiliaria en 

règim d'arrendament financer. 
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No s'ha produït cap circumstància que hagi suposat una incidència significativa que 

afecti a l'exercici present o a exercicis futurs en relació a les estimacions de valors 

residuals, costos de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes 

d'amortització. 
 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL. 
 

La Fundació no té cap tipus d’inversió en Patrimoni Cultural. 

 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat immaterial al 

tancament de l’exercici 2009, és el següent: 
 

 

2009     

  INICIAL ADQU FINAL  

        

  Aplicacions informàtiques 19.794,60 275,00 20.069,60   

  Amort.Aplic 10.540,11 5.879,23 16.419,34 3.650,26 

TOTAL  INMOV 19.794,60 275,00 20.069,60   

  AMORT 10.540,11 5.879,23 16.419,34 3.650,26 

      

La composició i el moviment dels diferents comptes de l’immobilitzat immaterial al 

tancament de l’exercici 2008, és el següent: 
      

2008     

  INICIAL ADQU FINAL  

        

  Aplicacions informàtiques 14.769,23 5.025,37 19.794,60   

  Amort.Aplic 5.666,26 4.873,85 10.540,11 9.254,49 

TOTAL  INMOV 14.769,23 5.025,37 19.794,60   

  AMORT 5.666,26 4.873,85 10.540,11 9.254,49 

 
 

No hi han bens cedits en ús gratuïtament a l’entitat. 

 

Tots els béns es troben afectes a l’explotació del negoci. Existeixen elements totalment 

amortitzats i la relació d’aquests són: 
  Import 

2008 

Import 

2009 

Aplicacions informàtiques 0,00 4.802,50 
 

No existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat. 
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No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als 

costos benvolguts de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils, ni mètodes 

d’amortització que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis 

futurs.  

 

No s’han produït inversions en immobilitzat intangible adquirides a empreses del grup i 

associades. 

 

No hi ha inversions en immobilitzat intangible situades fora del territori espanyol. 

 

No hi ha despeses financeres capitalitzades en l’exercici 2008. 

 

No s’han produït correccions valoratives per deteriorament.  

 

No hi ha partides d’immobilitzat intangible que estiguin incloses en una unitat 

generadora d’efectiu. 

 

La Societat no té contractes firmats per a la compravenda d’actius. 

 

No existeixen bens afectes a subvencions, donacions ni  llegats. 

 

No hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a arrendaments 

financers o altres operacions de naturalesa similar. 

No s’ha produït durant l’exercici cap operació amb immobilitzat material que hagi 

produït un resultat. 

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida. 

 

9. ARRENDAMENTS I ALTRE OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR. 

 

Arrendaments financers 

La Fundació no disposa d’arrendaments d’aquesta naturalesa. 

Arrendaments operatius 

 

Arrendadors: 

 

Durant l’exercici s’ha cobrat en concepte d’arrendament la quantitat de 30.887,25 euros. 

Aquests arrendaments corresponent a la inversió immobiliària que té la Fundació, per 

una duració de 10 anys, fins el exercici 2016. Aquest import es va incrementat cada any 

amb el IPC. 

 

No s’han reconegut quotes contingents com a ingressos del exercici. 
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Arrendataris: 

Les despeses en concepte d’arrendaments operatius corresponen en la seva majoria al 

lloguer del edifici on la Fundació desenvolupa la seva activitat.  

A més hi ha el lloguer del material de so, de la fotocopiadora i de les sales d’actes. 

El cost de l’exercici corrent ha estat de 16.066,47 €.  

No s’esperen rebre pagaments futurs per subarrendaments operatius no cancel·lables.  

No hi ha restriccions imposades a la societat en virtut d’aquests contractes. 

No s’esperen rebre pagaments futurs per subarrendaments operatius no cancel·lables.  

 

10. ACTIUS FINANCERS. 

 

10.1. Consideracions generals  

 

La Fundació té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que 

donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o 

a un instrument de patrimoni en una altra empresa. 

 

Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i 

en els resultats de l’entitat: 

 

10.1.1 Informació relacionada amb el balanç  

 

a) Categories d’ actius financers:  

 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalats en 

la norma de registre i valoració desena, és el que se detalla a continuació: 

 

a.1) Actius financers.   

 

La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de la Fundació, 

sense considerar l'efectiu i altres actius líquids equivalents, classificats per 

categories i expressats en euros, és la que es mostra a continuació: 

 
                 

Classes Instruments financers a llarg termini 

Total 
  Instruments de 

patrimoni 

Valors representatius 

de deute 

Crèdits, derivats i 

altres 

Categories 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Actius 

financers a 

cost 

amortitzat  

        300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Actius 

financers 

mantinguts 

per a negociar 

  77.506,59 464.016,81   77.506,59 464.016,81 

Actius 

financers a 

cost 

              

Total   77.506,59 464.016,81 300.000,00 300.000,00 377.506,59 764.016,81 
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Classes Instruments financers a curt termini 

Total 
  Instruments de 

patrimoni 

Valors representatius 

de deute 

Crèdits, derivats i 

altres 

Categories 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Actius 

financers a 

cost 

amortitzat  

        736.859,01 475.179,78 736.859,01 475.179,78 

Actius 

financers 

mantinguts 

per a negociar 

            0,00 0,00 

Actius 

financers a 

cost 

            0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 736.859,01 475.179,78 736.859,01 475.179,78 

 

 

10.2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 

 

La Fundació aplica una política de control i seguiment del risc de crèdit consistent en la 

valoració i control del nivell de risc actual i futur.  

 

Durant els exercicis 2009 i 2008 la Fundació ha comptabilitzat un deteriorament 

originat pel risc de crèdit en els Deutors comercials i altres comptes a cobrar de: 

 

Saldo inicial 2008 26.313,98 

Dotacions 0,00 

Aplicacions 76,50 

Saldo final 2008 26.237,48 

Dotacions 257,07 

Aplicacions 0,00 

Saldo final 2009 26.494,55 

 

 

10.3. Valor raonable 
 

a) Al tancament del exercici s’ha valorat els diferents instruments financers amb el 

seu valor raonable segons el seus preus cotitzats en mercats actius. En tot cas, no 

hi havia gaires diferencies significatives entre el valor raonable i el valor en 

llibres dels actius i passius financers. 

b) Per categoria d’actius financers, les úniques variacions del valor raonable s es 

referents als instruments financers que es troben classificats a llarg termini, que 

ha experimentat un increment de la seva valoració en 20.949,91. 

c) La fundació no disposa d’instruments derivats. 

 

10.4. Entitats del grup, multigrup i associades. 

 

La Fundació no manté participacions en el patrimoni net que poden considerar-s’hi 

empreses del grup, multigrup o associades. 
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10.5. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altre comptes a cobrar 

     

 2009 2008   

Usuaris 570.889,12 317.575,75   

Dubtós Cobrament 25.563,87 25.306,80   

Deutors 151,37 151,37   

Patrocinadors i altres deutors     

Anticips Remuneracions     

Hisenda Pública Deutora 18.749,20 10.383,34   

(en concepte d'Impost sobre 

Societats)     

Provisions Insolvències -26.494,55 -26.237,48   

       

TOTAL 588.859,01 327.179,78   

 

 

10.6. Altre tipus d’informació 
 

No hi ha informació rellevant que afecti als actius financers i no estigui registrada en el 

seu corresponent epígraf. 

 

 

11. PASSIUS FINANCERS 
 

11.1. Consideracions generals  

 

La Fundació té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que 

donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o 

a un instrument de patrimoni en una altra empresa. 

 

Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i 

en els resultats de l’entitat: 

 

11.1.1 Informació relacionada amb el balanç  

 

b) Categories de passius financers: 

 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalats 

en la norma de registre i valoració desena, és el que se detalla a continuació: 

 

a.1) Passius Financers.   

 

La informació dels instruments financers del passiu del balanç de la 

Fundació, classificats per categories i expressats en euros, són: 
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Classes Instruments financers a llarg termini 

Total Categories Deutes amb entitats de 

crèdit 

Derivats 

  Altres 

  2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Passius 

financers a 

cost 

amortitzat 

        0,00 0,00 

Passius 

financers 

mantinguts 

per a 

negociar 

        0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

       

Classes Instruments financers a curt termini 

Total 
Categories Deutes amb entitats de 

crèdit 

Derivats 

 Altres 

  2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Passius 

financers a 

cost 

amortitzat 

  92.562,38 111.715,29 92.562,38 111.715,29 

Passius 

financers 

mantinguts 

per a 

negociar 

          

Total   92.562,38 111.715,29 92.562,38 111.715,29 

 

1. Imports dels venciments dels deutes 

 

Tots els deutes que té pendents la Fundació son a curt termini, inferior a 12 mesos. 

 

2. No hi ha deutes amb garanties reals. 

3. No hi ha préstecs pendents de pagament al final del període. 
 

 

12-.  Fons Propis. 

 

Els Fons Propis de la Fundació pugen a 31/12/09 a 1.278.022,72 €, i estan compostos 

per les següents partides: 

 

  
Saldo 

Inicial 
Augments Disminucions Traspàs Saldo final 

Capital Fundacional  661.809,29     661.809,29 

Capital Pendent d’Aplicació 805.656,73     805.656,73 

Resultats pendents aplicació 316.410,34    -392.076,62 -75.666,28 

Resultats de l’Exercici -392.076,62  -113.777,02 392.076,62 -113.777,02 

TOTAL FONS PROPIS 1.391.799,74 0,00 -113.777,02 0,00 1.278.022,72 
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No hi ha desemborsaments pendents. 

No s’ha produït aportacions no dineràries. 

No s’ha produït aportacions per compensar pèrdues d’exercicis anteriors. 

No hi ha hagut moviments dels fons especials. 

 

 

13-. Subvencions, donacions i llegats. 

 

Durant l’exercici 2009 s’ha concedit a la Fundació les següents subvencions: 

 

 Import Import 

Ajuntament de Barcelona 328.000,00 300.000,00 

Diputació de Barcelona  300.000,00 9.000,00 

Institut Nacional d’Adm. Públiques 62.020,00 62.020,00 

Generalitat de Catalunya 257.241,38 262.000,00 

La Caixa 22.063,80  

AGAUR 8.000,00  

Generalitat Memorial Democràtic 8.463,00  

   
 

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 985.788,18 633.020,00 

   

Del exercici 2009, d’aquestes Subvencions atorgades en l’exercici resta pendent de 

cobrament la Subvenció de la Generalitat de Catalunya per import de 570.000 euros.  

 

 

Totes les subvencions han estat aplicades al seu fi. 

 

Altres Subvencions donacions i llegats rebuts. 

 

Dins d’aquest apartat s’han comptabilitzat les subvencions atorgades pendents 

d’imputar com a resultat tenint en compte el principi de correlació d’ingressos i 

despeses. Es a dir, són subvencions destinades a finançar activitats específiques de la 

Fundació que no s’han realitzat o s’han realitzat en part, preveient-ne la seva finalització 

durant l’exercici 2010. L’import d’aquesta partida és de 6.000 euros. 

 

Així mateix està comptabilitzat 22.000 euros en concepte de subvenció rebuda en 

l’exercici 2009 que finançarà activitats de l’exercici 2010. 

 

Els moviments dels exercicis 2009 i 2008 de la partida del  Passiu del Balanç 

corresponent a Subvencions de capital han estat els següents: 

 

31/12/2008 Altes

Traspassat a 

resultats 31/12/2009

Subvencions Premi Pi i Sunyer 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Subvenció Seguretat ciutadana 0,00 40.000,00 -18.000,00 22.000,00

Total 6.000,00 40.000,00 -18.000,00 28.000,00
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31/12/2007 Altes

Traspassat a 

resultats 31/12/2008

Subvencions Premi Pi i Sunyer 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Total 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

 

 

 

14. Situació fiscal. 

 

La liquidació de l’impost de Societats és la següent: 

 
 Import 2009 Import 2008 

Resultat comptable -113.777,02 -392.076,62 

Resultats exempts          113.777,02          392.076,62 

Compensació Bases imposables negatives 0,00 0,00 

Base imposable 0,00 0,00 

Retencions  8.366,16 

 

 

10.383,34 

TOTAL A RETORNAR 8.366,16 10.383,34 

 

 

No hi ha diferencies temporànies es deduïbles ni imposables registrades en el balanç al 

tancament del exercici. 

 

No s’ha activat les bases imposable negatives. 

No hi ha incentius fiscals. 

 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-s’hi 

definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades 

per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al 

31 de desembre de 2009 la Fundació té oberts a inspecció els quatre últims exercicis per 

als impostos principals que li són aplicables. 
 

En opinió de la Direcció, no existeixen contingències d'imports significatius que 

poguessin derivar-se de la revisió dels períodes oberts no inspeccionats per l'autoritat 

competent. 

 

14.2 Altres tributs. 

 

No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.  

 

De conformitat amb la legislació fiscal vigent, els impostos no poden considerar-s’hi 

definitivament liquidats fins que no hagin estat comprovats per l'Agència Tributària o 

hagi transcorregut el seu període de prescripció.  

 

En opinió de la Direcció, no existeixen contingències d'imports significatius que 

poguessin derivar-se de la revisió dels períodes oberts no inspeccionats per l'autoritat 

competent. 
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15-. Ingressos i despeses. 

 

Despeses   

   

Import de les despeses de funcionament de l'òrgan de govern   

 

Ajuts concedits i altres despeses     

Aprovisionaments destinats a l'activitat 20.038,46 

Despeses de personal     

Sous i salaris  505.940,62 

Seguretat Social  145.046,95 

Altres despeses socials   23.727,49 

   

Provisions Insolvències   257,07 

 

La Fundació no ha fet cap permuta durant l’exercici. 

 

Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres 

resultats”, per import de 316,04 euros en l’exercici 2009.  

 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

 

La Fundació no té ingressos per aquest concepte. 

 

Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 

 

No hi ha transaccions efectuades amb empreses del grup. 

 

Transaccions efectuades amb moneda estrangera. 

 

No s’han produït transaccions d’aquesta naturalesa. 

 

16-. Provisions i contingències. 

 

La Fundació no ha dotat cap tipus de provisió. 

 

17-. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats pròpies. 

 

a) Dotació Fundacional 

 

Els Fons Propis de la Fundació pugen a 31/12/09 a 1.278.022,72 €, i estan compostos 

per les següents partides: 
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  Saldo final 

Capital Fundacional  661.809,29 

Capital Pendent d’Aplicació 805.656,73 

Resultats pendents aplicació -75.666,28 

Resultats de l’Exercici -113.777,02 

    

TOTAL FONS PROPIS 1.278.022,72 

 

La dotació Fundacional és de 661.809,29 euros. La dita Dotació està materialitzada en 

un immoble propietat de la Fundació que està comptabilitzat dins de les inversions 

immobiliàries per import (una vegada deduïdes les amortitzacions) de 78.660,63 euros, i 

en inversions financeres per la diferència. 

 

b) Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el 

percentatge legalment establert. 

 

La totalitat dels ingressos de la Fundació s’han destinat als fins fundacionals.  

 

c) Grau de Compliment de les finalitats de la Fundació. Liquidació del Pressupost. 

 

 

La liquidació del Pressupost de l’Exercici  de la Fundació Carles Pi i Sunyer presenta 

les següents diferències respecte al pressupost previst: 

 

a) Pel que fa referència a les despeses de gestió, presenta una desviació de 

27.503,54 euros, deguda a la variació fonamentalment a la partida de la seguretat 

social que s’ha incrementat en 24.369,16 euros,  degut a que es recull dins la 

mateixa la part corresponent al personal laboral adscrit als projectes. 

 

b) En referència a altres despeses, el pressupost va quantificar un cost de 

714.825,00 euros, que ha estat de 709.668,08  euros. Es a dir, la desviació ha 

estat pràcticament inexistent.  

 

Referent als ingressos, les partides que presenten diferències més grans es la partida de 

subvencions que finalment ha estat inferior en 65.000 euros. 

 

 

18-. Fets Posteriors al tancament. 

 

No  s’ha produït amb posterioritat al tancament cap fet significatiu. 

 

19-. Operacions Vinculades 

 

A l'efecte d'aquesta informació, es consideren parts vinculades a la Fundació: 
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- Participacions en altres entitats: les vinculades a la Fundació pel fet d’estar controlades 

per les mateixes persones físiques que actuen conjuntament per trobar-se sota direcció 

única.  

 

- Membres de l’òrgan de govern (Patronat). 

 

- Personal d’alta direcció (altres parts vinculades). 

 

Participacions en altres entitats 

 

L’Entitat no participa en altres entitats. 

 

Membres de l’òrgan de govern (Patronat) 

 

No hi ha operacions d’aquesta naturalesa amb els membres de govern. 

 

Alta direcció 

 

La informació sobre el personal d’Alta Direcció de la Fundació (altres parts vinculades), 

és la següent:  

 

- S’han meritat durant l’exercici pel personal d’Alta Direcció de la Fundació un import 

de 50.553,58 euros a l’exercici 2009 i 49.562,38 euros a l’exercici 2008. 

 

 

20-. Altra Informació 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 

categories i per sexe: 

 

 Categoria Total Homes Dones 

Director   1 1 0 

Titutats Grau superior 17 7 10 

Titutats Grau Mig 1 0 1 

Oficial 1   1 0 1 

Auxiliar   1 0 1 

 

En l’exercici 2008: 

 

 Categoria Total Homes Dones 

Director   1 1 0 

Titutats Grau superior 17 7 10 

Titutats Grau Mig 1 0 1 

Oficial 1   1 0 1 

Auxiliar   1 0 1 
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b) Canvis dels components del Patronat i òrgan de govern, sens perjudici de la 

tramitació  prevista 

 

En l’exercici 2009 hi ha següents canvis en la composició del Patronat: 

 

ACTA PATRONAT- 27 GENER 2009. 

 

“...A continuació, i pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, el President indica que 

la mort del Sr. Socías té unes repercussions administratives i fredament legals, atés 

que amb la mateixa es produeix una vacant al patronat, en tant que era patró, i a més 

el càrrec de Secretari. Assenyala que trobar un substitut a la persona del Josep María 

Socías no és una qüestió fàcil, i davant aquesta evidència ens hem pres la precaució 

d’actuar amb certa calma i tenir un període de reflexió per trobar una persona que es 

pugui encarregar d’aquesta funció. S’ha de dir que ens ha donat una mica de 

maldecap ja que la Llei diu que substitueix al Secretari el patró més jove, i en aquest 

sentit es van fer gestions per tal que ho fos el patró de menys edat que és la senyora 

Ariadna Quer Pi i Sunyer, neboda de la Sra. Núria Pi-Sunyer, però no ha estat 

possible atès que és metgessa i està als EE.UU. i no pot assegurar la seva presència, 

per tant la proposta que es fa al Patronat és no nomenar Secretari ara, sense perjudici 

d’accelerar en el possible la recerca, i nomenar com Secretària accidental i en 

funcions a l’advocada Ana Sáenz Ibáñez que sempre ha treballat amb el Josep María 

Socías Humbert. Com que la Llei estableix tres anys de període transitori, buscarem 

un Secretari patró que no s’hagi de dedicar a les tasques formals comptant amb el 

recolzament d’una secretària tècnica, essent que l’assessorament i temes fiscals els 

continuarà fent el Bufet Socías.  

 

Per tant la proposta d’acord que es sotmet al Patronat és la següent: 

 

- Atesa la defunció del Secretari, senyor Josep María Socías i Humbert 

 

- Atesa la nova regulació de les Fundacions establerta al Llibre tercer del Codi civil 

de Catalunya, Llei 4/2008, de la que resulta l’exigència que la persona que ocupi el 

càrrec de secretari del patronat tingui la condició de patró (ex art. 312-3) 

 

- Atesa la Resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que recull que el Protectorat 

entén que en les fundacions en què a l’entrada en vigor del llibre tercer la persona 

que ocupi el càrrec de secretari no tingui la condició de patró podran mantenir aquest 

secretari com a tal en el patronat durant el termini transitori màxim de tres anys a 

comptar des de l’entrada en vigor del llibre tercer. 

 

- Atesa la situació excepcional que s’ha produït amb la defunció del Secretari i la 

necessitat d’obrir un període de consulta per determinar la persona-patró que hagi de 

ocupar el càrrec de Secretari, es proposa 

 

1) Nomenar Secretaria accidental, fins formular la proposta de nomenament de 

Secretari-patró desprès del període de consulta, a la lletrada senyora Anna Sáenz 

Ibáñez, col·laboradora del senyor Josep María Socías i Humbert, amb DNI-NIF 
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72.779.337-T. El nomenament restarà vigent fins que es procedeixi al nomenament 

de Secretari-patró dins del termini transitori màxim previst a la Llei. 

--- Subsidiàriament i pel supòsit que el Protectorat interpretés que ha de concórrer 

des d’ara la condició de patró en el Secretari/a nomenat, i en tant que no es formuli la 

corresponent proposta desprès del període de consulta s’aplicarà el que estableix 

l’article 312-3.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya que determina que el vocal de menys edat substituirà la persona que ocupa 

el càrrec de secretari en cas de vacant, absència o impossibilitat, per al cas que els 

estatuts no facin menció expressa del substitut del secretari en aquests casos, tot 

nomenant aquest Secretari/a accidental i nomenant Secretaria Tècnica, la lletrada 

senyora Anna Sáenz Ibáñez. 

 

2) Donar-se per assabentats dels canvis de representants dels patrons persones 

jurídiques.  

 

3) Facultar expressament al President Sr. Àngel Garcia Fontanet i a la secretaria 

accidental, per tal que indistintament subscriguin quants documents públics o privats 

siguin necessaris pel compliment, execució i constància de l’acordat, inclòs quantes 

escriptures de subsanació, complement o rectificació fossin necessàries, sense 

limitació. 

 

Tot seguit es procedeix a donar compte de les modificacions del Patronat des del 

darrer Ple per formalitzar les altes i baixes de patrons, cessaments i nomenaments de 

patrons i canvis de representants persones físiques dels patrons persones jurídiques. 

 

Així a més de la vacant per defunció del senyor Josep María Socías Humbert, 

s’informa dels canvis de representants dels patrons persones jurídiques que han estat 

notificats i que són:  

 

- Diputació de Barcelona     (patró institucional)  

Canvi representant  i la substitució del Sr. Antoni Montseny Domenech  pel senyor 

Juan Echaniz Sans. 

 

- Instituto Nacional de Administración Pública, INAP (patró temporal - a renovar 

25.01.2012)  

Canvi representant i la substitució del Sr. Francisco Ramos Fdez-Torrecilla per la 

senyora Pilar Arranz Notario. 
 

Tanmateix es pren constància de les acceptacions del patrons que hi són presents, i 

que havien estat reelegits en el Ple del Patronat de data 25 de gener de 2008 i dels 

quals restava pendent la seva acceptació, senyora Eulàlia Vintró i Castells, senyor 

Joaquim Nadal i Farreres, així com la del representant persona física (designat pel 

patró, Ajuntament de Barcelona) senyor Ignasi Cardelús i Fontdevila.  

 

Quedant en endavant, la composició del Patronat i del Consell Executiu desprès de 

les modificacions, cessaments, nomenaments i acceptacions, com segueix: 
 
a) PATRONAT 

 

MEMBRES      DURADA         DNI-NIF 
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President: -  Àngel García Fontanet    (patró vitalici)                40.645.131-Z  
 
Vice-presidenta:  VACANT 

Baixa- Sra. Assumpta Escarp i Gibert B (a renovar 25.01.2012)  39.142.226-K. 
 
Secretari: -  Josep María Socías Humbert   (patró vitalici)  37.143.004-M  
VACANT X DEFUNCIÓ 

 
- Ajuntament de Barcelona     (patró institucional)            
Canvi representat per - l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña i     A.06.08     (a)  
en substitució  - Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila      A.01.09 
 
- Diputació de Barcelona     (patró institucional)  
Canvi representant  pel Sr. Antoni Montseny Domenech         A.06.08    (a) 
CANVI REPRESENTANT : Sr. Juan Echaniz Sans  notif. 12.11.2008 

 
- Ajuntament de Lleida     (patró institucional)  

Canvi representant  pel Sr. Josep Presseguer i Gené                    A.06.08 (a) 
 
- Ajuntament de Girona    (patró institucional)             
Representat per l'I·lma. Sra. Anna Pagans i Gruartmoner 

 
-  Josep María Bricall i Massip     (vitalici)   36.247.236-H  

 
-  David Pérez Maynar     (vitalici)               16.927.135-D (a) 

 
- Antoni Serra Ramoneda     (vitalici)   1.208.218-M  

 
- Excm. Sr. Jordi Solé Tura    (vitalici)               37.849.230-Q  

 
- Montserrat Ballarín Espuña (pf) A -01.08  (a renovar 25.01.2012)    73.193.186-X  (a) 

 
- Guerau Ruiz i Pena     (a renovar 25.01.2012) 37.584.197-N  

 
- Antoni Siurana i Zaragoza    (a renovar 25.01.2012) 40.789.277-L  

 
- Federació de Municipis de Catalunya,    (a renovar 25.01.2012)  
representada pel Sr. Manuel Bustos Garrido     33.866.753-N    

 
- Antoni Castells Oliveres     (a renovar 25.01.2012)  46.104.116-H  

 
- Josep María Ainaud de Lasarte Baixa a petició pròpia-motius salut 06.08 Proposat  P.E. 

 
- Núria Pi-Sunyer i Cuberta   A -01.08  (a renovar 25.01.2012)     36.532.407-N (a)  

 
- Carolina Pi-Sunyer i Cuberta  Baixa a petició pròpia-motius salut 06.08 Proposat  P.E. 

 
- Joan B. Isart i López   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)    37.966.401-W (a) 

 
- Il·lm. Sr. Ernest Maragall i Mira    (a renovar 25.01.2012)  37.703.425-P  

 
- Jaume Galofré i Crespi   A-01.08  (a renovar 25.01.2012)     36.461.360-N  

 
- Excm. i Magnífic Sr. Enric Argullol i Morgades   (a renovar 25.01.2012)** 7.243.902-W  

 
- Excm. Sr. Francesc Caminal i Badia   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)     37.244.863-C (a) 

 
- Excm.  Sr. José Mª Mena i Alvarez     (a renovar 25.01.2012)**  19.245.458  

 
- Ramón Mullerat i Balmaña   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)     39.605.006-H (a) 

 
- Carles Pi- Sunyer i Arguimbau  A-01.08  (a renovar 25.01.2012)     46.211.926-G (a) 

 
- Oriol Pi-Sunyer i Cuberta    (a renovar 25.01.2012)**  152.823-1  

 
- Il·lma. Sra Eulàlia Vintró i Castells   A.01.09 (a renovar 25.01.2012)   37.753.456-Z  (a) 
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- Joaquim Nadal i Farreres     A.01.09 (a renovar 25.01.2012)    40.257.203-G (a) 
 

- Il.lm. Ajuntament de Tarragona,    (a renovar 25.01.2012) ** 
representat per l'Il.lm. Sr. Josep Félix  Ballesteros 

 
- Àrea Metropolitana de Barcelona -   A-01.08  (a renovar 25.01.2012) *          (a) 
Mancomunitat de municipis representada  
pel Sr. Clemente Murillo i Benítez  

 
- Instituto Nacional de Administración Pública,   (a renovar 25.01.2012)          
(INAP) representat pel l'Il.lm. Sr. 
Francisco Ramos Fdez-Torrecilla.  
NOVA REPRESENTANT: Sra. Pilar Arranz Notario 

 
- Generalitat de Catalunya,  A-01.08    (a renovar 25.01.2012)                            
representada pel Director de l’Escola d’Administració Pública  
de Catalunya (essent que la persona física que ostenta  
aquest càrrec és el senyor Carles Ramió Matas). 
 
- Ariadna Quer Pi i Sunyer       (a renovar 25.01.2012)    43.449.267-J* 

 

Es dóna compte de com queda constituït el Patronat després dels cessaments, 
nomenaments i acceptacions dels Patrons, essent la composició del Patronat com segueix: 

 
PATRONS INSTITUCIONALS:  

 
1. Ajuntament de Barcelona. Representat per  l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña i el Sr. 

Ignasi Cardelús i Fontdevila, en substitució. 
2. Diputació de Barcelona. Representada pel Sr. Juan Echaniz Sans (en substitució del Sr. Antoni 

Montseny Domenech).  CANVI REPRESENTANT : Sr. Juan Echaniz Sans  notif. 12.11.2008 

3. Ajuntament de Lleida. Representat pel Sr. Josep Presseguer i Gené. 
4. Ajuntament de Girona. Representat per l' Ilma. Sra. Anna Pagans i Gruartmoner. 
 
PATRONS VITALICIS: 

 
5. Àngel García Fontanet (President) 
6. VACANT per defunció del Sr. Josep María Socías Humbert (Secretari)  

7. Josep María Bricall i Massip  
8. VACANT (per defunció del Sr. Pere Grases González) 

9. David Pérez Maynar   
10. Antoni Serra Ramoneda  
11. Jordi Solé Tura 
 
PATRONS TEMPORALS: (a renovar 25.01.2012 

 
12. VACANT (per baixa Sra. Assumpta Escarp i Gibert (Vice-presidenta) 

13. Montserrat Ballarín i Espuña (pf a títol personal) A -01.08 
14. Guerau Ruiz i Pena ^ 
15. Antoni Siurana i Zaragoza ^ * 
16. Federació de Municipis de Catalunya, representada pel Sr. Manuel Bustos Garrido ^ 
17. Antoni Castells Oliveres ^ 
18. VACANT (per  baixa Sr. Josep María Ainaud de Lasarte) 

19. Núria Pi-Sunyer i Cuberta  A -01.08  
20. VACANT (per baixa Sra. Carolina Pi-Sunyer i Cuberta) 

21. Joan B. Isart i López  A-06.08 
22. Ernest Maragall i Mira ^ 
23. Jaume Galofré i Crespi   A-01.08  
24. Enric Argullol i Murgadas ^ ** 
25. Francesc Caminal i Badia   A-06.08  
26. VACANT (per defunció del Sr. Guillem Vidal i Andreu) 

27. José Mª Mena i Alvarez ^ ** 
28. Ramón Mullerat i Balmaña  (havia acceptat al Ple del Patronat 22.6.2006) A-06.08  
29. Carles Pi- Sunyer i Arguimbau  A-01.08  
30. Oriol Pi-Sunyer i Cuberta ^  ** 
31. Eulàlia Vintró i Castells ^ * (havia acceptat al Ple del Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005,  

ref:1148/2005 S/3 A-01.09 
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32. Joaquim Nadal i Farreres ^ *(havia acceptat al Ple del Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005,  
ref:1148/2005 S/3 A-01.09 

33. Ajuntament de Tarragona, representat pel Sr. Josep Félix Ballesteros.^ ** MANCA ESCRIT AMB 
LA DESIGNACIÓ 
 

34.  Àrea Metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis representada pel Sr. Clemente 
Murillo i Benítez * A-01.08  

35. Instituto Nacional de Administración Pública, (INAP) representat per la senyora Pilar Arranz 
Notario (en substitució del Sr. Francisco Ramos Fdez-Torrecilla. ^  
NOVA REPRESENTANT: Sra. Pilar Arranz Notario - MANCA ESCRIT AMB LA DESIGNACIÓ 

36. Generalitat de Catalunya, (havia acceptat el nomenament mitjançant acord del Govern de 3 de 
maig de 2005)  
- Representada pel Director/a de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (essent que la 
persona física que ostenta aquest càrrec és el senyor Carles Ramió Matas). A-01.08  

37. Ariadna Quer Pi i Sunyer ^ 
 
 

b) CONSELL EXECUTIU 

 
President:   Sr. Àngel Garcia Fontanet  
Vice-president/a:   Vacant (baixa Sra. Mª Assumpta Escarp Gibert )  
Vocals:     
   -L’Excm. Ajuntament de Barcelona representat per l’Il·lma. Sra. 

Montserrat Ballarín Espuña i el Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila (en 
substitució).  
-L’Excma. Diputació de Barcelona representada pel Sr. Antoni 
Montseny Domenech 

  -Sr. Jaume Galofré Crespi 
Secretari accidental:  Sra. Ana Sáenz Ibáñez  

(per defunció del Secretari Sr. Josep Maria Socías Humbert) 
 

 
Presents el senyor Juan Echaniz Sans i la Sra. Ana Sáenz Ibáñez es donen per 
notificats respectivament del nomenament com a representant del patró institucional, 
Excma. Diputació de Barcelona i com a Secretària accidental i ho accepten. 
 

 ACTA PATRONAT 30 JUNY 2009 
 
1) Nomenar Vicepresidenta a l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, que és patró temporal de la 

Fundació. 

2) Nomenar Secretari al senyor Guerau Ruiz i Pena, que és patró temporal de la Fundació.  
3) Donar-se per assabentats del canvi de representant del patró persona jurídica que ha 
estat comunicat per l’Ajuntament de Tarragona, Decret de l’Alcaldia de data 8 de maig de 2009, 

resolució a la qual es designa la tinenta d’alcalde, senyora Begoña Floría Eseberri com a nova 
representant del patró. 

4) Facultar expressament al President Sr. Àngel Garcia Fontanet i al Secretari, per tal que 
indistintament subscriguin quants documents públics o privats siguin necessaris pel 
compliment, execució i constància de l’acordat, inclòs quantes escriptures de subsanació, 
complement o rectificació fossin necessàries, sense limitació. 
 
--- Presents tots els nomenats es donen per assabentats dels seus nomenaments i accepten 
els seus nomenaments i càrrecs.  
 
El senyor ... 
 
Tot seguit es procedeix a donar compte de les modificacions del Patronat des del darrer Ple 
per formalitzar les altes i baixes de patrons, cessaments i nomenaments de patrons i canvis 
de representants persones físiques dels patrons persones jurídiques. 
 
Tanmateix es pren constància de les acceptacions del patrons que hi són presents, i que 
havien estat reelegits en el Ple del Patronat de data 25 de gener de 2008 i dels quals 
restava pendent la seva acceptació, senyor Guerau Ruiz i Pena,  Il.lm. Ajuntament de 
Tarragona, representat per la senyora Begoña Floría Eseberri, Ariadna Quer Pi i Sunyer. 
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Quedant en endavant, la composició del Patronat i del Consell Executiu desprès de les 
modificacions, cessaments, nomenaments i acceptacions, com segueix: 
 
 
 
PATRONAT 

 

MEMBRES      DURADA         DNI-NIF 
 

President: -  Sr. Àngel García Fontanet    (patró vitalici)                40.645.131-Z  
 
Vice-presidenta:   

Sra. Montserrat Ballarín Espuña       (a renovar 25.01.2012)  (a) 
 

Secretari: -  Sr. Guerau Ruiz i Pena   (a renovar 25.01.2012)     (a)  

 
- Ajuntament de Barcelona      (patró institucional)            
Representat per - l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña i     A.06.08   (a)  
en substitució  - Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila      A.01.09 (a) 
 
- Diputació de Barcelona      (patró institucional)  
Representada  pel Sr.  Juan Echaniz Sans          A.01.09  (a) 
 
- Ajuntament de Lleida      (patró institucional)  
Representat  pel Sr. Josep Presseguer i Gené                     A.06.08 (a) 
 
 
- Ajuntament de Girona     (patró institucional) 
Representat per l'I·lma. Sra. Anna Pagans i Gruartmoner 

 
-  Josep María Bricall i Massip     (vitalici)   36.247.236-H  

 
-  David Pérez Maynar     (vitalici)               16.927.135-D (a) 

 
- Antoni Serra Ramoneda     (vitalici)   1.208.218-M  

 
- Excm. Sr. Jordi Solé Tura    (vitalici)               37.849.230-Q  

 
- Montserrat Ballarín Espuña (pf) A -01.08  (a renovar 25.01.2012)    73.193.186-X  (a) 

 
- Guerau Ruiz i Pena   A-06.09      (a renovar 25.01.2012)     37.584.197-N (a)  

       
- Antoni Siurana i Zaragoza    (a renovar 25.01.2012) 40.789.277-L  

 
- Federació de Municipis de Catalunya,    (a renovar 25.01.2012)  
representada pel Sr. Manuel Bustos Garrido     33.866.753-N    

 
- Antoni Castells Oliveres     (a renovar 25.01.2012)  46.104.116-H  

 
- Josep María Ainaud de Lasarte Baixa a petició pròpia-motius salut 06.08 Proposat  P.E. 

 

- Núria Pi-Sunyer i Cuberta   A -01.08  (a renovar 25.01.2012)     36.532.407-N (a)  
 

- Carolina Pi-Sunyer i Cuberta  Baixa a petició pròpia-motius salut 06.08 Proposat  P.E. 

 
- Joan B. Isart i López   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)    37.966.401-W (a) 

 
- Il·lm. Sr. Ernest Maragall i Mira    (a renovar 25.01.2012)  37.703.425-P  

 
- Jaume Galofré i Crespi   A-01.08  (a renovar 25.01.2012)     36.461.360-N  

 
- Excm. i Magnífic Sr. Enric Argullol i Morgades   (a renovar 25.01.2012)** 7.243.902-W  

 
- Excm. Sr. Francesc Caminal i Badia   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)     37.244.863-C (a) 

 
- Excm.  Sr. José Mª Mena i Alvarez     (a renovar 25.01.2012)**  19.245.458  
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- Ramón Mullerat i Balmaña   A-06.08  (a renovar 25.01.2012)     39.605.006-H (a) 

 
- Carles Pi- Sunyer i Arguimbau  A-01.08  (a renovar 25.01.2012)     46.211.926-G (a) 

 
- Oriol Pi-Sunyer i Cuberta    (a renovar 25.01.2012)**  152.823-1  

 
- Il·lma. Sra Eulàlia Vintró i Castells   A.01.09 (a renovar 25.01.2012)   37.753.456-Z  (a) 

 
- Joaquim Nadal i Farreres     A.01.09 (a renovar 25.01.2012)    40.257.203-G (a) 

 
- Il.lm. Ajuntament de Tarragona,  A.06.09  (a renovar 25.01.2012) ** (a) 
representat per l’Il.lma Sra. Begoña Floría Eseberri  

 
- Àrea Metropolitana de Barcelona -   A-01.08  (a renovar 25.01.2012) *          (a) 
Mancomunitat de municipis representada  
pel Sr. Clemente Murillo i Benítez  

 
- Instituto Nacional de Administración Pública,   (a renovar 25.01.2012)          
(INAP) representat pel l'Il.lm. Sr. Francisco Ramos Fdez-Torrecilla.  
NOVA REPRESENTANT: Sra. Pilar Arranz Notario MANCA ESCRIT AMB LA DESIGNACIÓ 

 
- Generalitat de Catalunya,  A-01.08    (a renovar 25.01.2012)                            
representada pel Director de l’Escola d’Administració Pública  
de Catalunya (essent que la persona física que ostenta  
aquest càrrec és el senyor Carles Ramió Matas). 
 
- Ariadna Quer Pi i Sunyer  A.06.09     (a renovar 25.01.2012) 43.449.267-J* (a) 

 

Es dóna compte de com queda constituït el Patronat després dels cessaments, 
nomenaments i acceptacions dels Patrons, essent la composició del Patronat com segueix: 

 
PATRONS INSTITUCIONALS:  

 
1. Ajuntament de Barcelona. Representat per  l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña i el Sr. Ignasi 
Cardelús i Fontdevila, en substitució. 
2. Diputació de Barcelona. Representada pel Sr. Juan Echaniz Sans.  
3. Ajuntament de Lleida. Representat pel Sr. Josep Presseguer i Gené. 
4. Ajuntament de Girona. Representat per l' Ilma. Sra. Anna Pagans i Gruartmoner. 
 
PATRONS VITALICIS: 

 
5. Àngel García Fontanet (President) 
6. VACANT (per defunció del Sr. Josep María Socías Humbert –Secretari) 

7. Josep María Bricall i Massip  
8. VACANT (per defunció del Sr. Pere Grases González) 

9. David Pérez Maynar   
10. Antoni Serra Ramoneda  
11. Jordi Solé Tura  
 
PATRONS TEMPORALS: (a renovar 25.01.2012 

 
12. VACANT (per baixa Sra. Assumpta Escarp i Gibert - Vice-presidenta) 

13. Montserrat Ballarín i Espuña (pf a títol personal) A -01.08 
14. Guerau Ruiz i Pena ^ A-06.09 
15. Antoni Siurana i Zaragoza ^ * 
16. Federació de Municipis de Catalunya, representada pel Sr. Manuel Bustos Garrido ^ 
17. Antoni Castells Oliveres ^ 
18. VACANT (per  baixa Sr. Josep María Ainaud de Lasarte) 

19. Núria Pi-Sunyer i Cuberta   A -01.08  
20. VACANT (per baixa Sra. Carolina Pi-Sunyer i Cuberta) 

21. Joan B. Isart i López  A-06.08 
22. Ernest Maragall i Mira ^ 
23. Jaume Galofré i Crespi   A-01.08  
24. Enric Argullol i Murgadas ^ ** 
25. Francesc Caminal i Badia    A-06.08  
26. VACANT (per defunció del Sr. Guillem Vidal i Andreu) 
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27. José Mª Mena i Alvarez ^ ** 
28. Ramón Mullerat i Balmaña  (havia acceptat al Ple del Patronat 22.6.2006) A-06.08  
29. Carles Pi- Sunyer i Arguimbau A-01.08  
30. Oriol Pi-Sunyer i Cuberta ^  ** 
31. Eulàlia Vintró i Castells ^ * (havia acceptat al Ple del Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005,  
ref:1148/2005 S/3 A-01.09 
32. Joaquim Nadal i Farreres ^ *(havia acceptat al Ple del Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005,  
ref:1148/2005 S/3 A-01.09 

33. Ajuntament de Tarragona, representat per la senyora Begoña Floría Eseberri ^ **  A-06.09 

34. Àrea Metropolitana de Barcelona Mancomunitat de municipis representada pel Sr. Clemente 
Murillo i Benítez * A-01.08  
35. Instituto Nacional de Administración Pública, (INAP) representat per la senyora Pilar Arranz 
Notario (en substitució del Sr. Francisco Ramos Fdez-Torrecilla. ^  
NOVA REPRESENTANT: Sra. Pilar Arranz Notario - MANCA ESCRIT AMB LA DESIGNACIÓ 

36. Generalitat de Catalunya, (havia acceptat el nomenament mitjançant acord del Govern de 3 de 
maig de 2005) 
- Representada pel Director/a de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (essent que la 
persona física que ostenta aquest càrrec és el senyor Carles Ramió Matas). A-01.08  
37. Ariadna Quer Pi i Sunyer ^  A-06.09 

 
c) CONSELL EXECUTIU 

 
President:   Sr. Àngel Garcia Fontanet  
Vice-president/a:   Sra. Montserrat Ballarin Espuña  
Vocals:     
   -L’Excm. Ajuntament de Barcelona representat per l’Il·lma. Sra. 

Montserrat Ballarín Espuña i el Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila (en 
substitució).  
-L’Excma. Diputació de Barcelona representada pel Sr. Juan Echaniz 
Sans  

  -Sr. Jaume Galofré Crespi 

Secretari:   Sr. Guerau Ruiz i Pena  

 

 
 ACTA PATRONAT 9 DESEMBRE 2009 
 

PATRONS INSTITUCIONALS:  

 
1. Ajuntament de Barcelona. Representat per la Sra. Montserrat Ballarín i Espuña i el Sr. Ignasi 
Cardelús i Fontdevila, en substitució 
2. Diputació de Barcelona. Representada pel Sr. Juan Echániz Sans 

3. Ajuntament de Lleida. Representat pel Sr. Josep Presseguer i Gené 
4. Ajuntament de Girona. Representat per la Sra. Anna Pagans i Gruartmoner 
 
PATRONS VITALICIS: 

 
5. Àngel Garcia Fontanet (President) 
6. VACANT (per defunció del Sr. Josep Maria Socías Humbert) 

7. Josep Maria Bricall i Masip  
8. VACANT (per defunció del Sr. Pere Grases González) 

9. David Pérez Maynar   
10. VACANT (a petició pròpia del Sr. Antoni Serra Ramoneda, 27.11.2009) 
11. VACANT (per defunció del Sr. Jordi Solé Tura, 6.12.2009) 

 
PATRONS TEMPORALS: (a renovar 25.01.2012) 

 
12. VACANT (per baixa Sra. Assumpta Escarp i Gibert - Vicepresidenta) 

13. Montserrat Ballarín i Espuña (pf a títol personal)    A -01.08 
14. Guerau Ruiz i Pena ^       A-06.09 
15. Antoni Siurana i Zaragoza ^ * 
16. Federació de Municipis de Catalunya.  
       Representada pel Sr. Manuel Bustos Garrido ^ 
17. Antoni Castells Oliveres ^ 
18. VACANT (per baixa Sr. Josep Maria Ainaud de Lasarte) 

19. Núria Pi-Sunyer i Cuberta        A -01.08  
20. VACANT (per baixa Sra. Carolina Pi-Sunyer i Cuberta) 
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21. Joan B. Isart i López       A-06.08 
22. Ernest Maragall i Mira ^ 
23. Jaume Galofré i Crespi        A-01.08  
24. Enric Argullol i Murgadas ^ ** 
25. Francesc Caminal i Badia         A-06.08  
26. VACANT (per defunció del Sr. Guillem Vidal i Andreu) 

27. José María Mena i Álvarez ^ ** 
28. Ramón Mullerat i Balmaña  (havia acceptat al Ple del Patronat 22.6.2006)   A-06.08  
29. Carles Pi-Sunyer i Arguimbau      A-01.08  
30. Oriol Pi-Sunyer i Cuberta ^  ** 
31. Eulàlia Vintró i Castells ^ *        A-01.09 

(havia acceptat al Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005, ref:1148/2005 S/3)   
32. Joaquim Nadal i Farreras ^ *       A-01.09 

(havia acceptat al Patronat 26.1.2005, certificació 22.5.2005,  ref:1148/2005 S/3)  
33. Ajuntament de Tarragona. 

Representat per la Sra. Begoña Floría Eseberri ^ **    A-06.09 
34. Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.  

Representada pel Sr. Clemente Murillo i Benítez *    A-01.08  
35. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).  

Representat per la Sra. Pilar Arranz Notario (manca escrit amb la designació de la Sra. Arranz) 
(en substitució del Sr. Francisco Ramos Fernández-Torrecilla) ^  

36. Generalitat de Catalunya  
(havia acceptat el nomenament mitjançant Acord del Govern de 3 de maig de 2005).  
Representada pel Director/a de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (essent que la 
persona física que ostenta aquest càrrec és el senyor Carles Ramió Matas) A-01.08  

37. Ariadna Quer Pi-Sunyer ^       A-06.09 
 
 

c) Relació de les operacions de l’exercici per a les quals s’ha tramitat una 

autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions corresponents. 

 

La Fundació no ha realitzat durant l’exercici cap operació que requerís una autorització 

expressa del Protectorat.   

 

d) Import de les compensacions de les despeses meritades pels membres dels 

Òrgans de govern 

 

No s’ha meritat cap despesa dels membres dels òrgans de govern. 

 

e) Import  dels acomptes concedits al conjunt del membres de l’Òrgan de govern. 

 

No s’ha fet efectiu cap import a compte al conjunt de membres de l’Òrgan de govern. 

 

f) Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents. 

 

No existeix cap tipus de garantia compromesa amb tercers ni passius contingents. 

 

g) Moviment dels fons especials. 

 

No hi ha hagut cap tipus de moviment en els fons especials. 

 

h) Altre informació 

 

No s'ha produït cap fet significatiu després del tancament de l'exercici. 
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i) Honoraris de l’empresa auditora 

 

La Fundació ha sotmès a auditoria voluntària els presents estats financers. Els honoraris 

i despeses per serveis professionals prestats per l’empresa auditoria en relació a aquests 

estats financers de l’exercici 2008 són de 4.462,99 €, i del exercici 2009 es de 4.600,00 

euros. 

 

j) Medi Ambient. 

 

L’Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental en el present exercici. 

 

k) Unitats de decisió. 

 

La Fundació no forma part de cap conjunts d’empreses sotmeses a una mateixa unitat de 

decisió. 

 

 

15-. AMPLIACIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA D’ACORD AMB EL QUE 

ESTABLEIX L’ARTICLE 3.10 DE LA “LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. (B.O.E. 24-12-2002) i l’article 3 del “REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES 

LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO”. 

 

A) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats 

senyalant el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la LLEI 49/2002 que 

empari l’exempció amb indicació dels ingressos i despeses de cada una. També 

s’hauran d’indicar els càlculs  i criteris  utilitzats per determinar la distribució de les 

despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat. 

 

La totalitat de les Rendes obtingudes per la FUNDACIÓ estan exemptes d’acord amb el 

contingut dels articles de la Llei 49/2002 que es detallen a continuació. 

 

RENDES OBTINGUDES PER LA FUNDACIÓ    

      

INGRESSOS   EXENTES 

I.NO 

EXENTS TOTALS ARTICULO 

        

7050 Vendes Publicacions 1.999,28   Art.7.9 

7050 Prestació de Serveis 19.470,84   Art.7.8 

7050 Altres Ingressos 0,00   Art.7.8 

    0,00       

          

Ingressos per vendes     21.470,12   

        

7240 Subvencions 310.000,00   Art.6.1c) 
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7240 Subvencions 300.000,00   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 62.020,00   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 257.241,38   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 22.063,80   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 8.000,00   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 8.463,00   Art.6.1c) 

7240 Subvencions 18.000,00   Art.6.1c) 

        

Subvencions oficials a les activitats     985.788,18   

        

        

752 Ingressos per arrendaments 30.887,25   Art.6.2 

        

Subvencions d'explotació     30.887,25   

        

76 Interessos Bancs 43.991,60   Art.6.2 

        

Interessos Banc     43.991,60   

        

          

        

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 316,04   316,04 Art. 7.12 

        

           

        

INGRESSOS/BENEFICIS EX.ANTERIOR 0,00     Art. 7.12 

        

        

        

TOTAL INGRESSOS 1.082.453,19 0,00  1.082.453,19   

 

La totalitat de les despeses són imputables a les rendes exemptes doncs no ha obtingut 

la Fundació cap renda no exempta. El volum total de despeses puja a la quantitat de 

1.196.983,69 euros. Tenint un dèficit d’explotació de 113.777,02 que  passarà a formar 

part dels resultats negatius d’exercicis anteriors, per un import de 75.666,28 euros. 

  

B) Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o 

activitat realitzada per l’entitat per al compliment dels seus fins estatutaris  o del seu 

objecte. Les despeses de cada projecte es classificaran per categories, com ara despeses 

de personal, despeses per serveis exteriors o compra de material. 

 

Els projectes de la Fundació es divideixen en quatre Publicacions y seminaris,Estudis, 

Web Documental, i Biblioteca. El volum d’ingressos, despeses i resultats de cada 

projecte són els següents: 

 

CENTROS DE COST FUNDACIO CARLES PI I SUNYER  

      

DESPESES FUNDACIO CARLES PI I 

SUNYER 

PUBLICACIONS ESTUDIS WEB TOTAL 

  Y SEMINARIS   DOCUMENTAL   

6020001 Material d'oficina 1.755,09 5.504,61 717,99 7.977,69 
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6020002 Altres aprovisionaments 1.888,66 5.923,52 772,63 8.584,81 

6020003 Fotocòpies i enquadernacions 393,22 1.394,25 160,86 1.948,34 

6020004 Correus (segells) 728,89 718,20 93,68 1.540,77 

6020005 Obsequis regals 0,00 0,00 0,00 0,00 

6070000 Prestacions de Serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 

6080001 Dev.material oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 

6080003 Dev.Bitllets Avió -2,89 -9,07 -1,18 -13,15 

6080005 Dev. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 

6210001 Lloguer material de so i gravació 999,00 0,00 1.133,00 2.132,00 

6210002 Lloguer sales per actes 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 

6210003 Cànon Ajuntament de Barcelona 2.434,96 7.636,93 996,12 11.068,01 

6210004 Lloguer fotocopiadora 267,62 839,36 109,48 1.216,46 

6220000 Reparació i conservació 1.385,12 4.344,24 566,64 6.296,00 

6220002 Manteniment Aire Condicionat 618,85 1.940,94 253,17 2.812,95 

6220003 Manteniment ordinadors 2.687,70 8.429,62 1.099,52 12.216,84 

6220004 Manteniment fotocopiadora 39,71 124,53 16,24 180,48 

6220005 Manteniment alarmes 146,92 460,50 60,10 667,52 

6230001 Notaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6230002 Francesc Vilanova 6.828,31 21.416,06 2.793,40 31.037,77 

6230004 Bufet Socías Humbert 7.597,66 26.701,28 2.964,95 37.263,89 

6230005 Despeses Adm. Finques 338,95 1.063,06 138,66 1.540,66 

6230006 Col·laboracions 35.100,00 107.247,30 17.476,29 159.823,59 

6230007 Despeses Adm. Valors (EDM) 0,00 0,00 0,00 0,00 

6230008 Auditoria 1.021,04 3.202,35 417,70 4.641,08 

6230010 Recull de Premsa 0,00 12.425,40 0,00 12.425,40 

6230009 Jornada Llei int. Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 

6240000 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 

6260000 Gastos Bancarios 178,30 559,22 72,94 810,46 

6270001 Relacions Públiques 0,00 2.240,00 458,86 2.698,86 

6270002 Premsa Actes 0,00 0,00 0,00 0,00 

6270003 Publicacions 32.669,49 2.674,44 1.627,98 36.971,91 

6270004 Despeses Internet i GEFE 81,26 1.151,66 111,24 1.344,16 

6270005 Invitacions, diptics, … 708,50 25.290,20 5.545,14 31.543,84 

6270006 fotograf 0,00 0,00 1.472,76 1.472,76 

6270007 Catering i Restaurants 0,00 0,00 0,00 0,00 

6280001 Llum FECSA 666,03 2.088,92 272,47 3.027,42 

6280002 Telèfon 2.822,09 9.173,48 1.154,49 13.150,06 

6280003 Aïgua (SGAB) 145,44 456,15 59,50 661,09 

6290001 Missatgers 276,97 4.592,87 113,31 4.983,15 

6290002 Despeses Biblioteca 323,66 450,56 213,62 987,83 

6290003 Trameses 1.914,06 1.487,84 8,71 3.410,61 

6290004 Neteja 1.533,42 4.809,38 868,51 7.211,31 

6290005 Viatges 1.032,15 3.456,04 784,64 5.272,83 

6290006 Traduccions i transcripcions 8.641,36 2.254,76 265,00 11.161,12 

6290007 Cursos, Jornades, Seminaris 406,00 56,07 0,00 462,07 

6290008 Curs  UIMP 0,00 0,00 0,00 0,00 

6290009 Altres desplaçaments 151,88 476,34 115,13 743,35 

6290010 Restaurants i càtering 5.116,18 4.178,70 8.828,29 18.123,17 

6290011 Conveni Universitat Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 

6310000 IAE 0,00 0,00 0,00 0,00 

6310001 IBI 287,66 902,20 117,68 1.307,54 

6310002 Altres tributs i tases 87,12 273,23 35,64 395,98 

6340000 Ajustaments IVA 10.579,87 33.182,32 4.328,13 48.090,32 
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6400001 Sous i Salaris 7.959,15 24.962,79 3.256,02 36.177,96 

6400002 Sous i Salaris 1.025,66 3.346,86 419,59 4.792,10 

6400003 Sous i Salaris 0,00 1.687,20 22.777,20 24.464,40 

6400004 Sous i Salaris 11.121,79 34.881,97 4.549,82 50.553,58 

6400005 Sous i Salaris 0,00 33.236,56 0,00 33.236,56 

6400006 Sous i Salaris 4.513,72 21.982,32 0,00 26.496,04 

6400007 Sous i Salaris 14.159,30 17.986,74 0,00 32.146,04 

6400008 Sous i Salaris 0,00 25.646,04 0,00 25.646,04 

6400009 Sous i Salaris 0,00 19.225,09 0,00 19.225,09 

6400010 Sous i Salaris 23.949,39 0,00 0,00 23.949,39 

6400011 Sous i Salaris 0,00 19.191,43 0,00 19.191,43 

6400012 Sous i Salaris 18.089,23 1.391,48 0,00 19.480,71 

6400013 Sous i Salaris 0,00 19.225,09 0,00 19.225,09 

6400014 Sous i Salaris 0,00 19.793,69 0,00 19.793,69 

6400015 Sous i Salaris 0,00 13.404,58 0,00 13.404,58 

6400016 Sous i Salaris 0,00 6.430,05 0,00 6.430,05 

6400017 Sous i Salaris 0,00 5.329,08 0,00 5.329,08 

6400018 Sous i Salaris 0,00 11.675,08 0,00 11.675,08 

6400019 Sous i Salaris 0,00 7.791,21 0,00 7.791,21 

6400020 Sous i Salaris 0,00 7.791,21 0,00 7.791,21 

6400021 Sous i Salaris 11.993,50 0,00 0,00 11.993,50 

6400022 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400023 Sous i Salaris 0,00 2.891,19 0,00 2.891,19 

6400024 Sous i Salaris 0,00 7.791,21 0,00 7.791,21 

6400025 Sous i Salaris 0,00 8.942,73 0,00 8.942,73 

6400026 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400027 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400028 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400029 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400030 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400033 Sous i Salaris 0,00 546,00 0,00 546,00 

6400034 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400035 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400036 Sous i Salaris 0,00 2.120,96 0,00 2.120,96 

6400038 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400039 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400040 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400041 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400042 Sous i Salaris 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400043 Sous i Salaris 2.778,30 8.713,75 1.136,58 12.628,63 

6400044 Sous i Salaris 0,00 7.791,21 0,00 7.791,21 

6400045 Sous i Salaris 0,00 4.907,84 0,00 4.907,84 

6400046 Sous i Salaris 0,00 5.115,90 0,00 5.115,90 

6400047 Sous i Salaris 0,00 1.454,98 0,00 1.454,98 

6400048 Sous i Salaris 0,00 846,68 0,00 846,68 

6400049 Sous i Salaris 0,00 1.805,43 0,00 1.805,43 

6400050 Sous i Salaris 0,00 6.354,42 0,00 6.354,42 

6400051 Sous i Salaris 0,00 3.504,47 0,00 3.504,47 

6400052 Sous i Salaris 0,00 2.210,40 0,00 2.210,40 

6400053 Sous i Salaris 0,00 812,92 0,00 812,92 

6400054 Sous i Salaris 0,00 504,46 0,00 504,46 

6400055 Sous i Salaris 0,00 1.059,20 0,00 1.059,20 

6400056 Sous i Salaris 0,00 2.706,02 0,00 2.706,02 
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6400057 Sous i Salaris 0,00 3.732,23 0,00 3.732,23 

6400058 Sous i Salaris 0,00 4.952,54 0,00 4.952,54 

6400059 Sous i Salaris 0,00 3.561,08 0,00 3.561,08 

6400060 Sous i Salaris 0,00 2.255,06 0,00 2.255,06 

6401001 Prorrateig Pagues extres -296,51 -929,96 -121,30 -1.347,77 

6420000 Seg. Social a càrrec de l'empresa 31.910,33 100.082,40 13.054,23 145.046,95 

6490000 Dietes 1.806,29 18.509,18 3.412,02 23.727,49 

6490001 Formació 0,00 0,00 0,00 0,00 

6490002 Desplaçaments 0,00 0,00 0,00 0,00 

6420020 Desplaçament Carla Puiggros 0,00 0,00 0,00 0,00 

6632001 Intereses Leasing 11/96 0,00 0,00 0,00 0,00 

6650000 Dte. Sobre vendes 0,00 0,00 0,00 0,00 

6650002 Dte. S/inscripcions 0,00 0,00 0,00 0,00 

6690000 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 

6780000 Despeses extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,00 

6790000 Despeses i pèrdues d'exerc. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 

6800000 Amortització Immob. Intangible 1.293,43 4.056,67 529,13 5.879,23 

6810000 Amortització Immob. Material 3.135,00 9.832,51 1.282,50 14.250,01 

6820000 Amortització Inv. Inmob. 503,34 1.578,64 205,91 2.287,89 

6940000 Dot. Prov. Insolvències 56,56 177,38 23,14 257,07 

TOTAL DESEPSES 265.848,72 821.983,42 108.398,13 1.196.230,21 

 

 

INGRESSOS 

FUNDACIO 

CARLES PI I 

SUNYER 

 
PUBLICACIONS 

Y SEMINARIS 
ESTUDIS 

WEB 

DOCUMENTAL 
TOTAL 

7200001 Vendes publicacions 1.999,28 0,00 0,00 1.999,28 

7200201 Prestació de serveis 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00 

7060000 Descomp. P.P. 0.00 -829.16 0.00 -829.16 

724 Subvencions 225.709,18 660.094,80 99.984,20 985.788,18 

7520000 Lloguers 6.177,45 22.856,57 1.853,24 30.887,25 

76 Ingressos financers 8.798,32 32.553,78 2.639,50 43.991,60 

778 Ingressos extraordinaris 63,21 233,87 18,96 316,04 

794 Aplicació Insolvències 0,00 0,00 0,00 0,00 

    242.747,44 735.209,86 104.495,90 1.082.453,19 

      

RESULTATS DE L'EXERCICI -23.101,28 -86.773,56 -3.902,23 -113.777,02 

 

Les inversions  -que han pujat a la quantitat de 6.774,22 euros- han estat finançades 

íntegrament per subvencions essent traspassat com a despesa l’amortització 

corresponent a l’exercici que ha estat imputada al seu projecte corresponent. 

 

C) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a que es refereix l’article  

3.2º de la Llei 49/2002, així com la descripció del destí o de l’aplicació donada a les 

mateixes. 

 

La Fundació Carles Pi i Sunyer destina la totalitat de les rendes obtingudes a la 

realització de fins d’interès general. La totalitat dels ingressos, d’acord amb el que s’ha 

especificat en el punt b) estan destinats a finançar les activitats pròpies de la Fundació 

és a dir a la realització d’estudis, seminaris i recaptació d’informació (activitat cultural) 

essent el resultat d’explotació obtingut de -113.777,02 euros que formarà part dels 
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resultats negatius d’exercicis anteriors i serà compensat amb els possibles resultats 

positius dels propers exercicis. 

 

Pel que fa referència a les inversions realitzades per la Fundació, la totalitat d’elles han 

estat finançades mitjançant les subvencions rebudes. Respecte aquestes s’imputen com a 

despesa a mesura que es produeix la seva depreciació (amortització). 

 

D) Retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l’entitat als seus patrons, 

representants o membres de l’òrgan de govern, tant en concepte de reemborsament per 

les despeses que els hi hagi ocasionat el desenvolupament de la seva funció, com en 

concepte de remuneració pels serveis prestats a entitat diferent dels propis de les seves 

funcions. 

 

La Fundació no satisfà cap remuneració als patrons, representants o membres de l’òrgan 

de govern. 

 

E) Percentatge de participació que tingui l’entitat en societats mercantils, incloent la 

identificació de les quantitats que hagin estat objecte de reintegrament. 

 

La FUNDACIO CARLES PI I SUNYER no té cap participació en cap societat 

mercantil. 

 

F) Retribucions percebudes pels administradors que representen a l’entitat en les 

societats mercantils en que participi, amb indicació de les quantitats que hagin estat 

objecte de reintegrament. 

 

La FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut cap retribució en concepte 

d’administrador de cap societat mercantil. 

G) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per 

l’entitat, identificant al col·laborador que participi en les mateixes amb indicació de les 

quantitats rebudes. 

 

La FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER no ha rebut en concepte de conveni de 

col·laboració cap quantitat que no provingui de les  pròpies Administracions Públiques 

que han estat considerades com a subvencions.  

 

H) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, en el seu cas, faci l’entitat. 

 

La Fundació Carles Pi i Sunyer no ha fet cap activitat prioritària de mecenatge. 

 

I) Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de 

dissolució i, en el cas que la dissolució s’hagi produït durant l’exercici, del  destí donat 

al dit patrimoni. 

 

En data 28 de maig de 2005 es proposà i és aprovat pel Ple del Patronat fer una 

modificació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de 

dissolució, que es concreta en el següent: 
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“Article 37 Destinació del Patrimoni: 

 

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual 

han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el 

Protectorat. Tot respectant la voluntat fundacional de que els béns sobrants es 

destinessin a les Corporacions Locals atorgants que figuren a l’escriptura Fundacional, i 

en el seu defecte a la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia 

del Protectorat, es destinarà a aquelles entitats d’entre les que estableix l’article 46 de la 

Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions en les que concorrin les circumstàncies 

establertes a l’article 3, apartat 6è de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, tot garantint 

que en el cas de dissolució de la Fundació el seu patrimoni es destina en la seva totalitat 

a alguna de les entitats beneficiaries del mecenatge als efectes previstos als articles16 a 

25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 o a entitats públiques de naturalesa no 

fundacional que persegueixen fins d’interès general, essent que en cap cas, tindran dita 

condició d’entitats sense fins lucratius, a aquests efectes, el règim jurídic de les quals 

permeti, en els supòsits d’extinció, la reversió del seu patrimoni a l’aportant del mateix 

o als seus hereus o legataris, salvant-ne que la reversió estigui prevista a favor d’alguna 

entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als esmentats articles 16 a 25. 

 

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius 

i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior. 

 

En qualsevol cas, en cas d’extinció de la Fundació, no es produirà la reversió del 

patrimoni a l’aportant del mateix, ni als seus hereus o legataris, salvant-ne que en 

aquests concorrin les circumstàncies establertes a l’article 3, apartat 6è de la Llei 

49/2002 de 23 de desembre, és a dir, que la reversió sigui a favor d’una entitat sense 

fins lucratius a la qual li sigui d’aplicació el règim fiscal especial establert al Títol II de 

la Llei 49/2002 per a les entitats sense fins lucratius o, entitats públiques de naturalesa 

no fundacional que persegueixen fins d’interès general. 

 


