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1.  ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ. 
 
Fundació Creu Groga es constitueix com a Fundació Privada el 29 d’ abril del 2016. 
 
La seva denominació social des de la Constitució y el seu domicili social es troba a Calella, Barcelona al carrer 
Sant Jaume núm. 20-34. 
 
La fundació Creu Groga té com a objectiu millorar la qualitat de vida, la salut i l’educació dels infants i adolescents 
amb problemàtiques diverses de salut, d’ addicions i de risc d’exclusió social, amb accions diverses i 
disciplinaries, inclosa la investigació i el suport i ajuda de les persones afectades i els seus familiar. Prevenció i 
el tractament de l’abús de substàncies nocives per la salut en infants i adolescents. Utilització de l’esport entre 
infants i adolescents com a eina educativa de foment de la cohesió social i la convivència, i d’un estil de vida 
saludable. 

L’exercici econòmic de la fundació coincideix amb l’any natural. 

La durada de la fundació es indefinida. 

La fundació serà regida per un Patronat. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 
  
 Imatge fidel 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals 
vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de la Fundació. 

 
Principis comptables 
Els comptes anuals adjuntats s’han formulat aplicant els principis comptables establerts per la legislació vigent. 
No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu, que no s’hagi 
aplicat en la seva elaboració. 

 
 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 s’han determinat estimacions i hipòtesi en 

funció de la millor informació disponible a 31/12/2018 sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments 
que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es 
faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes anuals 
futurs. 

 
 Comparació de la informació 
 No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici 

anterior. 
 
 Elements recollits en varies partides 

No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del Balanç. 
 
 Canvis en criteris comptables 

Al present exercici, no s’han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l’adaptació de la 
comptabilitat al nou Pla General Comptable. 

 
 Correcció d’errors 
 No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes. Els fets 

coneguts posteriorment al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions en el tancament 
de l’exercici, han estat comentades en els seus apartats corresponents. 
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3. NORMES DE VALORACIÓ. 
 

Les principals normes de valoració per a l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2018, d’acord amb les 
establertes per la legislació vigent han sigut: 

 
 
 Immobilitzat intangible 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost 
menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que 
hagin experimentat. Aquest actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 

 
La fundació estima l’import recuperable del seu actiu en el mateix moment que existeixi una indicació de que 
es pot haver deteriorat el seu valor, reconeixent una pèrdua pel deteriorament sempre que el valor en llibres de 
l’actiu sigui major al seu import recuperable. Aquesta pèrdua es tractarà com un càrrec a l’estat de resultats ja 
que els actius en qüestió han sigut comptabilitzats pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 
 
Per a avaluar l’import recuperable es tindrà en compte el major d’entre el preu de venda i el valor de l’ús: 

 
a) El preu de venda net és l’import que es pot obtenir de la venda de l’actiu, en una transacció lliure 

realitzada entre un comprador i un venedor adequadament informats, després d’haver deduït qualsevol 
cost atribuïble de forma directa a l’operació. 

 
b) El valor d’ús es calcularà com el valor present dels fluxos d’efectiu estimat que s’espera que apareguin 

de l’operació continuada de l’actiu a lo llarg de la seva vida útil, així com de la seva desaprovació al final 
de la mateixa.  

 
 
Així doncs, la Fundació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d’aquest actius 
amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament 
d’aquests actius i, si procedeix, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors son similars als aplicats per als actius materials. 

 
No existeix fons de comerç en balanç de la societat. 
 
Béns integrants del patrimoni cultural 
No existeixen béns integrants del patrimoni cultural en l’actiu de la societat. 

  
 Immobilitzat material 

 
Cost 
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o cost de producció i minorat 
per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El 
preu d’adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins 
a la posada en condicions de funcionament del bé. 

  
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la seva capacitat 
econòmica, es comptabilitzen com a major import de l’immobilitzat material, amb el conseqüent retir comptable 
dels elements substituïts o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i 
reparació, s’imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l’exercici en que s’incorren. 

 
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, segons el parer de l’Administració de 
l’empresa, com a ampliació, modernització o millora del immobilitzat material.  
 
Amortitzacions 
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu 
valor residual, atenent a la depreciació que normalment sofreixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense 
perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o comercial que pogués afectar-los. 
La amortització dels elements del elements del immobilitzat material es realitza sobre els valors de cost seguint 
el mètode lineal i aplicant els següents percentatges: 
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Compte  % Amortització  

2120 INSTALACIONS TECNIQUES 5%-10% 

2130 MAQUINARIA 10% 

2140 UTILLAJE 8% -10% 

2150 ALTRES INSTALACIONS 10% 

2160 MOBILIARI 10%  

2180 ALTRES ACTIUS 12%  

2190 ALTRES IMMOBILITZAT 10% 

 
 
  

Les inversions realitzades per la Societat en locals arrendats (o cedits en us), que no son separables de l’actiu 
arrendat (o cedit en us) s’amortitzen en funció de la seva vida útil que es correspon amb la menor entre la 
duració del contracte d’arrendament (o de cessió) inclòs el període de renovació quan existeixen evidencies 
que suporten que la mateixa es va a produir i la vida econòmica del actiu. 
 
Canvis en estimacions comptables 
Durant l’exercici 2019 no hi hagut canvis en els criteris d’amortització. 
 
 
Arrendaments financers 
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren a la categoria d’actiu a que correspon 
el bé arrendat, amortitzant-se segons la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que pels actius en 
propietat.  
 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos 
transfereixin de manera substancial els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari. Els altres 
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.  
 
La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’aplicada a les 
immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable de què l’arrendatari acabarà obtenint el 
títol de propietat en finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període més curt entre la vida 
útil estimada i la duració del contracte d’arrendament.  
 
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen als resultats 
de l’exercici d’acord amb el criteri de l’interès efectiu, en funció de l’amortització del deute. Les quotes de 
caràcter contingent es registren com a despeses de l’exercici en que es concerneixen en elles. 
 
 
Instruments financers 
 
Actius financers 
 
Classificació 
Els actius financers que posseeixen la Societat es classifiquen en les següents categories:   
 

a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers que s’han originat en la venda de béns i prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l’empresa. També s’han inclòs aquells actius financers que no 
s’han originat en les operacions de tràfic de l’empresa i que no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

 
b) Efectiu i altres actius líquids equivalents: El efectiu compren tant la caixa com els depòsits bancaris a 

la vista. 
 

Valoració inicial 
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos 
de la transacció que siguin directament atribuïbles. 
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Valoració posterior 
Els préstecs y partides a cobrar es valoren per el seu cost amortitzat. Respecte les correccions valoratives 
relatives als deutors comercials y altres comptes a cobrar, el criteri utilitzat per la Societat per calcular les 
corresponents correccions valoratives, atenen a un anàlisi específic d’aquestes. 
La Societat dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu del 
corresponent actiu financer i s’han transferit substancialment els riscos y beneficis inherents a la seva propietat. 
 
 
Passius financers 
 
Son passius financers aquells dèbits i partides a pagar que te la Societat i que s’han originat en la compra de 
bens i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, o també aquells que sense tenir un origen comercial, no 
poden ser considerats com instruments financers derivats. 
 
Els dèbits  i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada per 
els costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb 
el seu cost amortitzat. 
 
La Societat dona de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 
 
 
Instruments de patrimoni propi en poder de l’empresa: 
Quan la fundació ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s’ha registrat 
l’import d’aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d’aquestes transaccions, incloses 
les despeses d’emissió d’aquests instruments, s’han registrat directament contra el patrimoni net com menors 
reserves.  

 
Quan s’ha desistit d’una operació d’aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa s’han reconegut 
en el compte de pèrdues i guanys. 

  
 
 Existències 

Les existències estan valorades al preu d’adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps 
superior a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen en aquest valor les despeses financeres 
oportunes.  

 
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, s’efectuaran les 
corresponents correccions valoratives.  

 
El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats d’acabament i 
els costos estimats que seran necessaris en els processos de comercialització, venda i distribució.  

 
La Fundació realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, dotant 
l’oportuna pèrdua quan les mateixes es trobin sobrevalorades.  

 
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la disminució hagin deixat d’existir o quan existeixi clara 
evidència d’increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es 
procedeix a revertir l’import d’aquesta disminució. 

 
 Transaccions en moneda estrangera 
 No existeixen transaccions en moneda estrangera. 
 
 Impost sobre beneficis 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici 
així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.  
 
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta 
de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que 
fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, 
tant per bases imposables negatives com per deduccions. 
 
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells 
imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i 
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passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits 
per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o 
crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què s'espera recuperar-los o liquidar-los. 
 
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables. Per la seva part, 
els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals, bases imposables negatives i deduccions 
pendents de compensar, només es reconeixen en el supòsit que es consideri probable que la Societat tingui 
en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-les efectives.  
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) 
per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d’acord 
amb els resultat de les anàlisis realitzades. 

 
 Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l’empresa 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent 
real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es produeixi el 
corrent monetari o financer derivat d’ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.  
 
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de 
pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar 
l’acceptació per part del client. Els quals, en el moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats però 
no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació.  
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició, havent-se 
comptabilitzat segons el criteri de meritació. 

 
Els ingressos procedents de la venda de béns únicament es registren quan es compleixen totes i cadascuna 
de les següents condicions: 
 
a)  S’ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns, amb 

independència de la seva transmissió jurídica.  
 

b)   No es manté la gestió dels béns venuts en un grau associat normalment amb la seva propietat, ni es reté 
el control efectiu dels mateixos. 
 

c)    L’import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
 

d)     Es probable que la Fundació rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció, i 
 

e)     Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció poden ser valorats amb fiabilitat 
. 

Subvenciones, donacions i llegats: 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i 
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.  
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de 
l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.  
 
Les subvencions d’explotació, s’abonen als resultats de l’exercici en el moment del seu “devengo”. 
Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat especifica s’imputen com a ingressos de l’exercici 
en que es reconeixen. 
 
Las subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts de socis o propietaris, no constitueixen ingressos 
i es registren directament en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat del que 
es tracti. Es valoren igualment pel valor raonable de l’import concebut o del bé rebut. 
 
Transaccions entre parts vinculades  
Amb caràcter general, els elements objecte d’una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor 
raonable, la diferencia es registrarà atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es 
realitza d’acord amb lo previst en les corresponents normes. 
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4.  ACTIU IMMOBILITZAT 
 

A l’exercici 2019 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat han sigut els següents: 
 

Immobilitzat Intangible         
 

Compte  Saldo Inicial  Entrades  Sortides/ 
Traspassos  

Saldo Final  

2060 APLICACIONS INFORMATIQUES 4.706,90 0,00 0,00 4.706,90 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE 4.706,90 0,00 0,00 4.706,90 

 
Detall Amortitzacions Immobilitzat Intangible 
 

Compte  Saldo Inicial  Entrades  Sortides/ 
Traspassos  

Saldo Final  

2802 AMORTITZACIÓ APLIC. INFORM. -1.882,76 0,00 0,00 -1.882,76 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE -1.882,76 0,00 0,00 -1882,76 

 
 
Immobilitzat Material 
 

Compte  Saldo Inicial  Entrades  Sortides/ 
Traspassos  

Saldo Final  

214 UTILLAJE 3.890,15 0,00 0,00 3.890,15 
216 MOBILIARI 314,60 0,00 0,00 314,60 
217 EQUIP.PROCESOS INFORMACIÓ 1.585,64 0,00 0,00 1.585,64 
IMMOBILITZAT MATERIAL 5.790,39 0,00 0,00 5.790,39 

 
Detall Amortitzacions Immobilitzat Material 
 

 
Compte  Saldo Inicial  Entrades  Sortides/ 

Traspassos  
Saldo Final  

2814 AMORT. UTILLAJE -482,17 -466,82 0,00 -948,99 
2816 AMORT. MOBILIARI -50,16 -31,46 0,00 -81,62 
2817 AMORT. EQUIP. -667,92 -396,41 0,00 -1.064,33 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE -1.200,25 -894,69 0,00 -2.094,94 

 
 
A 31 de desembre de 2019 no existeixen elements de l’immobilitzat totalment amortitzats. 
 
No hi ha indicis de deteriorament de l’immobilitzat intangible i material de la fundació, per tant, no s’ha realitzat 
cap correcció valorativa. 
 

 
 
Arrendaments financers 
La Fundació classifica un arrendament com a financer quan, de les condicions econòmiques de l’acord 
d’arrendament es dedueix que se li han transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 
propietat de l’actiu objecte del contracte. 
 
A 31 de desembre de 2019 la fundació no tenia cap acord d’arrendament financer. 
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5. ACTIUS FINANCERS 
 
A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers senyalats en la 
norma de registre i valoració novena, sense incloure’s les inversions en patrimoni d’empresa de grup, multigrup 
i associades: 

 
a) Actius financers a llarg termini: 
 
La fundació no té actius financers a llarg termini a l’exercici 2017. 

 
 

b) Actius financers a curt termini: 
 
Crèdits, derivats i altres cp Import 2019 Import 2018 

Préstecs i partides a cobrar 
 

180,00 0,00 

TOTAL  180,00 0,00 

 
Total actius financers cp Import 2019 Import 2018

Préstecs i partides a cobrar 180,00 0,00
TOTAL  180,00 0,00

 
 
 

6. PASSIUS FINANCERS 
 
Informació sobre els passius financers de la fundació. 
 
a) Passius financers a llarg termini: 
 
La fundació no tenia cap passius financers a llarg termini a l’exercici 2019. 

 
b) Passius financers a curt termini: 

 
  

Deutes amb entitats de crèdit Import 2019 Import 2018
Dèbits i partides a pagar - Altres 0,00 5.000,00

TOTAL  0,00 5.000,00

   
Creditors per arrendament financer cp Import 2019 Import 2018
Creditors per arrendament financer  
 

0,00 0,00

TOTAL  0,00 0,00

 
Derivats i altres cp Import 2019 Import 2018
Dèbits i partides a pagar 0,00 5.000,00

TOTAL  0,00 5.000,00

   
Total passiu financer cp Import 2019 Import 2018
Dèbits i partides a pagar  0,00 5.000,00

TOTAL  0,00 5.000,00
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Informació sobre venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2019 
 
El detall dels venciments per cada un dels epígrafs i partides relatives a deutes, conforme el model del balanç 
de passiu al tancament del exercici 2019: 
 

 Venciment en anys 

 1 2 3 4 5 Más 
de 5 TOTAL 

Arrendamientos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas 7.028,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.028,36 

Personal 122,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,04 

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros acreedores -1.905,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.905,85 

Administraciones 
Públicas 2.549,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,07 

Periodificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 7.793,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.793,62 

   
 
Altra informació relativa a passius financers 

No hi han passius financers diferents als ja informats. 
 

 
  
7. FONS PROPIS 
  
La dotació inicial és de TRENTA MIL (30.000,00)Euros, que aporta en la seva totalitat l’entitat fundadora: 

 
 
   Creu Groga, S.L.  30.000,00 EUROS 

 
Els Fons propis de l’empresa a 2019 son: 

 
 

 
Dotació fundacional 
Resultat d’exerciciS anteriorS 
Resultat de l’exercici 
 
                         TOTAL 
 

 
30.000,00 euros 

-28.815,24 euros   
444,27 euros 

 
629,03 EUROS 

  
 
 
A l’exercici 2019 els saldos i moviments dels fons propis han sigut: 
 

Compte Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Altes per 
assentament 
de transició 

Saldo Final 

100 DOTACIÓ FUNDACIONAL 30.000,00     30.000,00 
112 RESERVA LEGAL       0,00 
113 RESERVES VOLUNTARIES      0,00 
120 REMANENT      0,00 
121 RESULTAT EXERC. ANTERIOR. -29.815.24     -29.815,24 
129 RESULTAT DE L’EXERCICI  444,27    444,27 
FONS PROPIS 184,76 444,27    629,03 
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8. SITUACIO FISCAL. 
 
 Resultat del compte de pèrdues i guanys     444,27 Euros 
  
 (+/-) Correcció per l’impost de societats  

 
 

 Base imposable  (Resultat fiscal)     444,27 Euros 
 
 

 
Tenint en compte determinats canvis normatius introduïts per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, a partir de 
l’1 de gener de 2015 s’estableix un termini il·limitat per a la compensació de bases imposables negatives, 
introduint la restricció quantitativa del 60% de la base imposable prèvia a la seva compensació (70% a partir 
de l’exercici 2017) en el supòsit que superi un milió d’euros. Les Autoritats Fiscals tindran 10 anys per a 
comprovar les bases imposables negatives pendents de compensar. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions efectuades per als diferents impostos no poden 
considerar-se  definitives fins que hagin sigut inspeccionades per a les autoritats fiscals o fins haver 
complert el termini de pre-inscripció. 
 
En canvi, l’opinió de la Societat no és presumible si a la inspecció existeixin diferencies que afectin 
significativament als comptes anuals. 
 
Els saldos deutors amb Administracions públiques són:  

 
Compte 
 

Saldo final 2019 

4700 H.P DEUTORA PER IVA  0,00 

4709 H.P DEUTORA PER DEVOLUCIÓ DE IMPT. SOCIETATS 0.00 
4730 H.P. DEUTORA PER RETENCIONS I PAGAMENTS A CONTA 0,00 
4740 ACTIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 
TOTAL SALDOS DEUTORS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 0,00 

 
 Els saldos creditors amb Administracions públiques són: 
 

Compte Saldo final 2019 

4750 H.P. CREDITORA PER IVA 0,00 
4751 H.P. CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES 878,66 

4752 H.P. CREDITORA PER IMP. DE SOCIETATS 0,00 
4760 ORGANISMES SEGURETAT SOCIAL 1.670,41 
TOTAL SALDOS CREDITORS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2.549,07 

 
 
 
9. ALTRA INFORMACIÓ 

 
• A continuació, es detalla la plantilla mitja de treballadors, de l’exercici 2018: 

 
 PLANTILLA MITJA DE 

L’EXERCICI 2019 
Total 2,44 

  
 
 
• El import de despeses corrents extraordinàries es de 0,00 euros. El import de ingressos corrents 

extraordinaris es de 0,00 euros. 
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• ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació d’aquestes comptes anuals no hi han hagut 
esdeveniments que per la seva importància haurien de ser inclosos en aquestes comptes 
 
 
 
 

10. INFORMACIÓ SOBRE ELS APPLAÇAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ 
ADICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. 

 
Conforme el que s’indica a la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la que es 
modifica la Llei de Societats de capital per a la millora del govern corporatiu, que modifica la disposició 
addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa 
que no existeixen saldos pendents de pagament a proveïdors que a 31 de desembre de 2018 acumulen un 
aplaçament superior al termini legal de pagament. 

 
 
                            Deutes de proveïdors  
  Termini mig de pagament (en dies) =  ——————————————————————————— = x 365 
 

                                                Compres últims 12 mesos            

 

 
 Pagament a proveïdors: 30 dies. 

 
 
 

11. FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS 
 
La partida II.1.Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats presenta un saldo al final de l’exercici de  0,00€ 
La partida II.4.Altres deutors  presenta un saldo al final de l’exercici de 0,00€ 
 
 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
 La Societat no ha rebut una subvenció en l’exercici 2019: 

 
  
  
13. DEUTES. 

 
L’import dels acreedors a curt termini és de  765,26 Euros. 
 
 

14. ALTRE INFORMACIÓ 
 

Les despeses de personal de la  Fundació durant l’exercici 2019 ha sigut de 68.515,65€ 
  

 
15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

No existeix ni s’abona remuneració alguna als membres dels òrgans d’administració de la societat, en funció al 
compliment dels càrrecs. 
 
Tal i com estableixen els articles 312-9, 332-9 y 332-10 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, existeixen 
limitacions a la contractació de patrons per a funcions diferents dels propis del seu càrrec. En aquest cas podem 
dir que cap membre del Patronat de la Fundació ha rebut remuneració de cap classe. 
 
 

16. PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS. 
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 No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida. 
 
 
17. PROVISIONS I PÈRDUES DE CRÉDITS INCOBRABLES. 
 
 No s’han produït, i per tant no s’han comptabilitzat, “Pèrdues per insolvències fermes de clients”.  

 
 

18.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS. 
 

Els ingressos provenen d’entitats que patrocinen determinats cursos, investigacions, etc. Les despeses de 
personal i també els serveis professionals independents son els pagaments als investigadors, etc. Per a que 
puguin desenvolupar aquests cursos, o fer aquelles investigacions. 
 
En aquest cas ha sortit un benefici que no es real ja que la major part de la despesa succeirà a l’any següent. 
 
 

19. INFORMACIO SOBRE MEDI AMBIENT 
 

En la comptabilitat de la Fundació corresponent als presents comptes anuals no existeix cap partida que deu 
ser inclosa en el document d’informació mediambiental prevista en l’Ordre del Ministeri de Justícia de 8 de 
octubre del 2001. 
No han sigut comprats equips ni s’han produït instal·lacions on la finalitat hagués sigut la minimització de 
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. 
No s’han produït despeses durant l’exercici per a la protecció i millora del medi ambient, ni de caràcter ordinari 
ni de naturalesa extraordinària. 
No ha hagut riscos ni despeses per provisions corresponents a actuacions mediambientals, com tampoc 
existeixen contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. 
 
 
 

 
 

A Barcelona, a 31 de març de 2020, queda formulat el Balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, el 
estat de canvis en el patrimoni net i la memòria de les comptes anuals de Fundació Creu Groga, corresponent 
al exercici 2018, donant la seva aprobació, mitjançant la firma, els membres del Patronat de la fundació. 
 
___________________________      
José-Maria Corrales Servet 
Juan Corrales Montoliu 
Alberto Guinart Royo 
Candelaria Fernandez Viola 
Rosa-Maria Llopart Torrent 
Francisco Camarasa Solé 
Lluís.Albert Blenguer Porqueras 
Joaquin Monfort Badenes 


