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Nota 1 ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA es va constituir a Barcelona el 24 de desembre de 1986 mitjançant
escriptura atorgada davant el Notari Senyor Antonio Carmelo Agustín Torres d’acord amb el Règim de
Fundacions Privades previst per la Generalitat de Catalunya. Amb data 14 d’abril de 1987, en virtut de
la Resolució del Conseller de Justícia, va ser inscrita amb el número 303 i qualificada com a Fundació
benèfica de tipus cultural.
La Fundació va adaptar els estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i amb data 31 de desembre de 2012 va atorgar escriptura
de modificació d’estatuts davant el notari de Barcelona, Sr. Luis Sampietro Villacampa, amb el número
3.106 de protocol. La modificació d’estatuts ha estat aprovada pel Protectorat i inscrita al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució del director general de Dret i Entitats
Jurídiques de data 19 de juliol de 2013
Actualment està acollida al règim fiscal especial de Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de
les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals de mecenatge.
D’acord amb els seus estatuts la finalitat de la Fundació és:
“Promoure, fomentar, divulgar, millorar, i desenvolupar tota mena d’activitats formatives i
educatives, a nivell pràctic i teòric, tant a l’esfera acadèmica, en especial la universitària, com a
l’aplicació pràctica, mitjançant la realització d’activitats docents, cultuals i educatives, que donin
suport a una millor formació tècnica, científica, humana i espiritual de la societat en general, en
especial de la catalana, a tots els nivells, en especial l’ensenyament, en qualsevol dels seus graus,
en activitats regulades o no, que els permeti la seva formació bàsica o complementària, pràctiques
professionals, inici a la recerca, i a la posada al dia en aquests camps.
Promoure la recerca i la transferència de coneixement.
Promoure els drets humans i recolzar aquelles institucions que el proclamin i el defensin.
Prestar servei de protecció a la infància i la joventut.
Promoure activitat a favor de la família, del seu desenvolupament físic i intel∙lectual.
Promoure la formació integral de les persones, dintre del concepte de l’home com a ésser
transcendent, espiritual i lliure.
Tot això, amb especial incidència en els valors de Catalunya, les seves terres, interessos, cultura,
ciència, història, idiosincràsia i llengua.”
La Fundació Familiar Catalana, mitjançant la seva unitat docent FERT‐Batxillerat, proposa una formació
personalitzada amb una clara preparació de l’alumne per la formació universitària. El tractament
individualitzat s’aconsegueix amb un màxim de 25 alumnes per classe. L’objectiu es dotar a l’alumne
de tots els coneixements, habilitats i aptituds que exigeix la formació universitària.
Els alumnes poden escollir dos modalitats de Batxillerat:



Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials.

Durant el curs 2018‐2019 han cursat entre els dos cursos de batxillerat un total de 170 alumnes: 83
alumnes en primer curs i 87 alumnes en segon curs de batxillerat.
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Els 83 alumnes de primer curs es distribueixen per modalitats de la següent manera:



43 alumnes en la modalitat de Ciències i Tecnologia.
40 alumnes en la modalitat de Humanitats i Ciències Socials.

Els 87 alumnes de segon curs es distribueixen per modalitats de la següent manera:



41 alumnes en la modalitat de Ciències i Tecnologia.
46 alumnes en la modalitat de Humanitats i Ciències Socials.

També s’han desenvolupat les següents activitats complementàries:


Tutories pels alumnes de primer i segon curs, on alumnes universitaris ajuden en temes
d’organització personal i d’orientació professional.



Durant el curs acadèmic 2018‐2019 s’han organitzat diversos cicles de conferències sobre
temes d’actualitat.



Jornades d’Orientació Professional pels alumnes de batxillerat, amb la participació de
professionals, professors i pares d’alumnes.



Sessions mensuals amb els pares dels alumnes i amb diferents especialistes per tractar temes
relacionats amb la formació dels fills.



Sessions trimestrals amb els pares dels alumnes i els tutors per tractar la marxa del curs dels
seus fills.

Col∙laboració amb l’Associació FERT
El Patronat, donada la tasca tant rellevant que porta a terme l’Associació FERT ha fet una aportació de
24.000,00 euros, (24.000,00 € a l’exercici anterior) pel desenvolupament de la activitat ordinària de
l’Associació FERT.
Els ajuts atorgats, per conceptes, han estat els següents:


Beques i ajuts a persones físiques
La fundació, com a foment a l’estudi i la investigació va atorgar diverses beques a estudiants,
habitualment pel fet de pertànyer a famílies nombroses o amb baixos recursos econòmics.



Beques i ajuts a entitat jurídiques
Els criteris aplicats per determinar els ajuts indicats, han estat els habituals per satisfer
l’interès general i l’objectiu fundacional.

Durant l’exercici, s’ha realitzat les accions usuals per a promoure condicions d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes.

Nota 2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,
l’estat de fluxos d’efectiu i la present memòria, el conjunt dels quals formen una unitat.
Els comptes anuals que s’adjunten s’han preparat d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, el Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les
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associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, modificat en alguns aspectes pel
Decret 125/2010, de 14 de setembre, i la “Llei 49/2002, de 23 de desembre”, de règim fiscal de les
entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, amb l’objectiu de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així com la veracitat dels fluxos
incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu.
1) Imatge fidel
a) Els comptes anuals, expressats en euros, han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ
FAMILIAR CATALANA, i s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, havent‐
se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge
fidel.
b) Per a la formulació dels comptes anuals, s’han tingut en consideració la totalitat dels principis
i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els esmentats
comptes anuals. No existeix cap principi comptable d’aplicació obligatòria que, tenint un efecte
significatiu en l’elaboració dels comptes anuals, no hagi estat aplicat.
c) L’aplicació de les disposicions legals és suficient per a mostrar la imatge fidel. No s’inclou
informació complementària en la present memòria.
2) Principis comptables no obligatoris aplicats
Per a la consecució de la imatge fidel dels comptes anuals, no ha estat necessària l’aplicació de
cap principi comptable no obligatori, ja que el disposat per les normes d’obligat compliment en
matèria comptable, ha estat suficient per a elaborar els comptes anuals.
3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
Respecte als aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
a)

No s’han realitzat estimacions comptables que, a la data de tancament, puguin suposar
canvis significatius en el valor dels actius i passius a l’exercici següent.

b) No s’ha realitzat cap canvi en estimacions comptables que hagi estat significatiu.
c)

La Fundació aplica el principi d’empresa en funcionament i l’òrgan de govern no és
conscient de l’existència d’incerteses importants que puguin aportar dubtes significatius
sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment.

4) Comparació de la informació
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb el
precedent.
5) Agrupació de partides
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a
l’estat de canvis en el patrimoni net ni a l’estat de fluxos d’efectiu.
6) Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements aplegats en diverses partides.
7) Canvis en criteris comptables
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No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables utilitzats al formular els comptes,
que tinguin un efecte significatiu.
8) Correcció d’errors
No existeixen ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici.

Nota 3 APLICACIÓ DELS EXCEDENTS DE L’EXERCICI
La informació corresponent a la proposta d’aplicació de l’excedent és la que s’indica en el següent
esquema:
Import de les bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Import de la distribució
Fons dotacionals
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

31/08/2019

31/08/2018

305.100,50

322.512,85

305.100,50

322.512,85

31/08/2019

31/08/2018

305.100,50

322.512,85

305.100,50

322.512,85

Nota 4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes
anuals del present exercici i de l’exercici anterior, d’acord amb el que estableix el Pla de Comptabilitat de
les fundacions i les associacions, han estat les següents:
1) Immobilitzat intangible
Els béns i drets inclosos a l’apartat de l’immobilitzat intangible estan valorats pel seu preu d’adquisició.
Posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, en el seu cas,
per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat.
‐ Concessions, patents, llicències, marques i similars
Concessió administrativa de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la Fundació Familiar Catalana.
Inversió en la marca UIC, la creació de la Universitat Internacional de Catalunya de la qual Fundació
Familiar va ésser la promotora.
Inversió en la marca FERT
.
‐ Aplicacions informàtiques.
Programes informàtics necessaris pel tractament de la informació, valorats a preu d’adquisició o cost
de producció. El criteri d’amortització aplicat és lineal en cinc exercicis des de la data d’adquisició.
2) Béns integrants del patrimoni cultural
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No existeixen béns integrants del patrimoni cultural.
3) Immobilitzat material
Els béns que comprenen l’immobilitzat material estan valorats pel seu preu d’adquisició, el qual inclou
les despeses addicionals fins a la posada en funcionament del bé. No s’inclouen les despeses
financeres. Posteriorment, es valoren al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i,
en el seu cas, per les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.
Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que componen l’immobilitzat
material s’imputen al compte de resultats de l’exercici en el que s’incorren. Els imports de les millores que
contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o allargar la vida útil dels esmentats béns, es registren
com a major cost d’aquests.
La dotació anual a l'amortització s’estableix sistemàticament d’acord amb la vida útil estimada dels
diferents béns.
Sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, es procedeix a estimar el deteriorament per les pèrdues
de valor que redueixi el valor recuperable dels béns a un import inferior al dels seu valor en llibres.
4) Inversions immobiliàries
Els criteris continguts en les normes anteriors, relatives a l’immobilitzat material, s’apliquen a les
inversions immobiliàries.
5) Arrendaments
Arrendament financer:
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers, sempre que de les condicions dels
mateixos es dedueixi que es transfereix a l’arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents
a la propietat de l’actiu objecte del contracte.
Arrendament operatiu:
Els ingressos i despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu pel dret a usar un actiu durant un
període de temps determinat, es registren al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que es
meriten. Els contractes formalitzats en concepte de renting es classifiquen com arrendaments
operatius.
6) Permutes
Durant l’exercici, no s’ha realitzat cap operació de permuta.
7) Instruments financers
La classificació i valoració dels actius i passius financers que posseeix l’entitat és la següent:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers i
passius financers:
Actius financers:
Préstecs i partides a cobrar
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En aquesta categoria s’inclouen:
‐ Crèdits per operacions de les activitats: saldos d’usuaris i deutors diversos que s’originen en
la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat.
‐ Crèdits per la resta d’operacions: saldos que no tenen origen en les activitats de l’entitat,
valors representatius de deutes adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit,
bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts.
‐ Valoració inicial: es valoren pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més
els costos de transacció directament atribuïbles. Els crèdits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a un any, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances i altres actius
d’aquesta categoria estan valorats pel seu valor nominal.
‐ Valoració posterior: al tancament, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel
seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. No
obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any, valorats inicialment pel seu valor
nominal continuen valorant‐se per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat.
Actius financers a cost
En aquesta categoria es classifiquen els instruments de patrimoni d’altres entitats.
‐ Valoració inicial: les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren,
inicialment, al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció directament atribuïbles.
‐ Valoració posterior: les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es
valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament.
Passius financers:
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria es classifiquen els següents passius financers:
a) Dèbits per operacions de les activitats: passius financers que s’originen en la compra de béns
i serveis per operacions de tràfic de l’entitat (proveïdors i altres creditors).
b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: passius financers que no tenen origen
en les activitats de l’entitat (deutes amb tercers, com préstecs i crèdits financers, fiances i
dipòsits rebuts)
‐ Valoració inicial: els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda. Els dèbits per operacions de les activitats
amb venciment no superior a un any, es valoren pel seu valor nominal.
‐ Valoració posterior: els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost
amortitzat. Els dèbits amb venciment no superior a un any valorats pel seu valor nominal, s’han de
continuar valorant per aquest import.
b) Criteris emprats per calcular les correccions valoratives
Al tancament, d’existir evidència objectiva que el valor en llibres d’un actiu financer no serà
recuperable, s’efectuen les correccions valoratives necessàries.
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L’import de la correcció valorativa és la diferència entre el seu valor en llibres i l’import recuperable.
Les correccions valoratives per deteriorament, si s’escau la seva reversió, s’han de registrar com una
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.
c) Criteris emprats pel registre de la baixa d’actius financers i passius financers
Els actius financers es donen de baixa quan s’han transferit substancialment els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat o quan expiren els drets derivats del mateix.
Els passius financers es donen de baixa quan l’obligació s’hagi extingit.
d) Contractes de garanties financeres
Els contractes de garanties financeres es valoren pel seu valor raonable.
e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades
No existeixen inversions en entitats del grup, multigrup i associades.
f) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses provinents de les diferents categories
d’instruments financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment d’adquisició es
reconeixen com ingressos en el compte de resultats.
8) Cobertures comptables
No existeixen operacions de cobertura comptable.
9) Existències
D’existir, es comptabilitzen al preu d’adquisició.
10) Transaccions en moneda estrangera
Les transaccions en moneda estrangera es registren al tipus de canvi vigent en la data de l’operació. En el
moment del pagament o cobrament, s’ajusten les diferencies amb càrrec o abonament en els comptes
corresponents de “Diferencies de canvi”.
Al tancament, no existeixen crèdits ni deutes en moneda estrangera.
11) Impost sobre beneficis
D’acord amb la “Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense ànim de lucre”,
les fundacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats.
Totes les activitats de la Fundació estan exemptes, en virtut del que estableix l’article 6, 1er, 2on, 3er
i 4rt, i l’article 7, 11è.
La Fundació realitza, pel càlcul de l’Impost sobre Societats de l’exercici, els corresponents augments i
disminucions del resultat comptable.
12) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període en el qual es meriten, amb
independència de la data del seu cobrament o pagament.
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Les despeses anticipades i els ingressos anticipats comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que
corresponen al següent, figuren a l’actiu i passiu del balanç, en l’apartat “Ajustaments per
periodificació”.
13) Provisions i contingències
Al tancament, es reconeixen com provisions els passius que, d’acord amb el marc conceptual de la
comptabilitat, resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en que es cancel∙laran.
14) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Els elements patrimonials de naturalesa mediambiental no són significatius. Les despeses destinades als
fins mediambientals s’imputen a resultats de l’exercici.
15) Criteris emprats pel registre i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal es registren en el moment de la seva meritació. No existeixen compromisos per
pensions.
16) Subvencions, donacions i llegats rebuts
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen, inicialment, amb caràcter general,
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la
subvenció, donació o llegat.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import
concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie, es valoren pel valor raonable del bé rebut.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, quan es concedeixen per a finançar despeses
específiques, s’imputen com a ingressos en el mateix exercici que es meriten les despeses que estiguin
finançant.
17) Negocis conjunts
No existeixen activitats econòmiques controlades conjuntament amb altres entitats.
18) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Les transaccions entre parts vinculades es registren pel preu acordat, el qual no difereix del seu valor
raonable. Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats, i no es preveu
que existeixin riscos significatius per aquest aspecte.
19) Actius no corrents mantinguts per a la venda
No existeixen actius classificats com no corrents mantinguts per a la venda.
20) Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Es classifiquen com
corrents, els actius i passius amb una data de venciment igual o inferior a dotze mesos i com no corrents,
els de venciment superior a dotze mesos.
21) Periodificacions
Les despeses i els ingressos comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent, es
registren en el balanç en l’apartat de “Periodificacions a curt termini” de l’actiu i passiu, respectivament.
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Nota 5 IMMOBILITZAT MATERIAL
5.1. Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents:
Per l’exercici present:
Saldo inicial
Total cost

27.658.360,42

Amortitzacions

Saldo inicial

Total amortització

‐8.966.437,85

VALOR NET

Altes

Baixes

112.521,49
Altes

Traspassos
0,00

Baixes

‐203.521,58

0,00

Saldo final
27.770.881,91

Traspassos
0,00

Saldo final

0,00

18.691.922,57

‐9.169.959,43
18.600.922,48

Per l’exercici anterior:
Saldo inicial

Altes

Total cost

27.642.928,12

15.432,30

Amortitzacions

Saldo inicial

Altes

VALOR NET

Baixes

Traspassos
0,00

Baixes

0,00

Saldo final
27.658.360,42

Traspassos

18.880.184,76

Saldo final
18.691.922,57

5.2. Altre informació:


Els coeficients d’amortització aplicats són:
Element

2018

2017

Construccions

1%

1%

Instal∙lacions

6%‐9%

6%‐9%

Mobiliari i equipaments

5%‐7%

5%‐7%

Equip informàtic

25%

25%

Altre immobilitzat:
. Biblioteca
. Material pràctiques
. Material i complements auxiliars

10%
10%
10%

10%
10%
10%



Tots els béns de l’immobilitzat material estan afectes directament a les activitats.



L’import i les característiques dels béns totalment amortitzats en ús són:
Descripció

Al 31‐08‐2019

Total bens totalment amortitzats

6.138.151,36

Al 31‐08‐2018
6.119.730,53



No s’han registrat correccions valoratives per deteriorament.



No existeixen béns situats fora del territori de Catalunya.



No existeixen béns afectes a garanties.



No existeixen béns de l’immobilitzat material en arrendament financer.



Al tancament de l’exercici no existeixen compromisos d’inversió.
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El desglossament del valor net del solar i de l’estructura dels edificis propietat de l’entitat són
els següents:

Nota 6 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
6.1. Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents:
Per l’exercici present:
Cost
VALOR NET TERRENYS I
CONSTRUCCIONS

Saldo inicial

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo final

2.717.708,26

2.277.708,26

Per l’exercici anterior:
Cost
VALOR NET TERRENYS I
CONSTRUCCIONS

Saldo inicial

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo final

2.717.708,26

2.717.708,26

Nota 7 BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
No existeixen béns d’aquesta naturalesa.

Nota 8 IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els comptes que formen aquest apartat i el seu moviment són els següents:
Per l’exercici present:
IMM. INTANGIBLE

Saldo inicial

Amortització

Saldo inicial

Total

Altes

94.405,14

Total

5.082,00
Altes

‐60.711,10

VALOR NET

Baixes

Traspassos
0,00

Baixes

‐3.983,54

0,00
Traspassos

0,00

0,00

33.694,04

Saldo final
99.487,14
Saldo final
‐64.694,64
34.792,50

Per l’exercici anterior:
Cost

Saldo inicial

Total

Altes

94.405,14
Amortització

0,00

Saldo inicial

Total
VALOR NET

Baixes

Altes

‐57.065,34

Traspassos
0,00

Baixes

‐3.645,76

37.339,80

0,00
Traspassos

0,00

0,00

Saldo final
94.405,14
Saldo final
‐60.711,10
33.694,04

Nota 9 ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
9.1. Arrendaments financers
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Al tancament de l’exercici, la Fundació no té formalitzat cap contracte, que de les condicions
econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a
la propietat de l’actiu objecte del contracte.
9.2. Arrendaments operatius i altres operacions assimilades
En aquest apartat, s’inclouen els contractes derivats dels acords per usar un actiu durant un període
de temps determinat, a canvi d’una remuneració.
 Els contractes operatius més significatius són necessaris per desenvolupar l’activitat, segons el
següent detall:
a.
b.
c.

Contracte arrendament fotocopiadora.
Contracte arrendament instal∙lacions esportives del Club Escolapis de Sarrià.
Contracte rènting centraleta de telèfon.

 Els ingressos i despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats,
respectivament com a ingrés i despesa de l’exercici que es meriten i s’imputen al compte de
resultats.
Durant l’exercici, el detall de les despeses reconegudes en concepte d’arrendaments operatius
ha estat el següent:
Curs 2018‐2019
ARRENDAMIENTS OPERATIUS

14.904,74

Curs 2017‐2018
13.813,44

Els ingressos de l‘exercici en concepte d’arrendament corresponen exclusivament a la cessió
d’us d’un edifici.

Nota 10 INSTRUMENTS FINANCERS
10.1 Consideracions generals
La informació d’aquest apartat es detalla per classes d’instruments financers, tenint en compte la
naturalesa i les categories establertes en les normes de registre.
10.2 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en els
resultats de l’entitat
La gestió dels riscos financers està centralitzada en la Direcció de la Gestió Econòmica, la qual té
establerts els mecanismes necessaris per a controlar l’exposició a les variacions en els tipus, als riscos
de crèdit i liquiditat. Els principals riscos financers que afecten a la Fundació són:




Risc de crèdit: amb caràcter general, la tresoreria i els actius líquids estan dipositats en
entitats financeres d’elevat nivell.
Risc de liquiditat: amb la finalitat d’atendre tots els compromisos de pagament, la Fundació
disposa de tresoreria, segons s’indica en el balanç.
Inversions en instruments de patrimoni: la inversió en el capital social d’altres entitats no és
significativa.

No s’han realitzat operacions en valors mobiliaris o instruments financers en l’àmbit de supervisió de
la “Comisión Nacional del Mercado de Valores”, no recomanats en el “Código de Conducta” de les
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entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals, aprovat pel “Consejo de la
CNMV”, en data 20 de novembre de 2003.
10.2.1 Informació relacionada amb el balanç
I. ACTIUS FINANCERS
1) El valor en llibres de cada un dels actius financers indicats en el balanç i la seva classificació per
categories és la següent:
‐ Instruments financers a llarg termini: durant l’exercici no s’ha produït cap moviment
‐ Instruments financers a curt termini, durant l’exercici només s’ha produït moviment a la partida
de préstec i partides a cobrar en crèdits, derivats i altres
L’import de l’apartat “Usuaris, patrocinadors, deutors i altres comptes a cobrar”,
bàsicament, correspon a saldos pendents d’alumnes de cursos anteriors.
 Els saldos deutors amb Administracions Públiques es relacionen en la nota 15 de la
present memòria, corresponent a la situació fiscal de la Fundació.


 A 31 d’agost de 2019 la Fundació no té cap imposició a curt termini en entitats
financeres pel que no figura cap import en l’apartat “Inversions financeres a curt
termini”
2) Reclassificacions
No s’han reclassificat actius financers que hagin suposat canvis en la forma de valoració.
3) Transferències d’actius financers
No s’han realitzat cessions d’actius financers.
4) Actius cedits i acceptats en garantia
No s’han lliurat actius financers com a garantia. Així mateix, no existeixen actius, financers o no, de
tercers en garantia.
5) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit
Els saldos de deutors per operacions de tràfic inclouen correccions pel risc d’insolvència amb origen
en exercicis anteriors, doncs l’efecte net corresponent al curs 2018‐2019 ha sigut de 5,00 euros,
II. PASSIUS FINANCERS
1) El valor en llibres de cadascun dels passius financers indicats en el balanç i la seva classificació per
categories és el següent:
PASSIU: Instruments financers a llarg termini
Categories

Deutes amb entitats de crèdit
2018

TOTAL

Categories

3.047.708,05

2017
3.685.289,77

Obligacions i altres
valors negociables
2018
2017
0,00

0,00

PASSIU: Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de
Obligacions i altres valors
crèdit
negociables
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2018
637.581,72

TOTAL

2017
628.095,26

2018
0,00

2017
0,00

2018
2017
1.083.591,35 1.095.786,20

2) Impagament i incompliment de condicions contractuals
No s’han produït impagaments de principal o interessos respecte dels préstecs pendents de pagament
al tancament de l’exercici.
10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats
En relació als instruments financers, en aquest exercici, s’han reconegut en el compte de resultats els
següents conceptes:
Concepte
Despeses i ingressos financers

Exercici 2018
Pèrdues
Benefici
60.563,64
‐

Exercici 2017
Pèrdues
Benefici
69.908,77
‐

Ni en el present exercici ni en el exercici anterior, existeixen ingressos o despeses calculats per
aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu.
Ni en el present exercici ni en el exercici anterior s’han realitzat correccions valoratives:
10.2.3. Altra informació
‐ Comptabilitat de cobertures
No s’han realitzat operacions de cobertura.
‐ Valor raonable
No és necessari detallar el valor raonable de cada classe d’instrument financer, comparant‐lo amb el
corresponent valor en llibres, degut a que el seu valor en llibres constitueix una aproximació
acceptable del valor raonable.
‐ Entitats del grup, multigrup i associades
La Fundació no té participacions superiors al 50% del patrimoni net. La fundació com a entitat
promotora de la Universitat Internacional de Catalunya, el seu projecte més important, té el control
de la fundació titular mitjançant la capacitat de nomenament de la majoria dels membres del patronat
d’aquesta entitat.
‐ Usuaris i altres deutors
El moviment de la partida B.III “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar”, és el següent:
Partida
Usuaris, patrocinadors, deutors i altres

Saldo inicial
274.439,38

Altes
1.901.129,02

Baixes
1.902.355,14

Saldo final
273.213,26

‐ Altres tipus d’informació
‐ Al tancament de l’exercici, no existeixen compromisos ferms de compra o venda d’actius financers.
‐ No existeixen litigis, embargaments o qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti
als actius financers.
‐ A 31 d’agost de 2019 la Fundació no disposa de línies de descompte ni tampoc de pòlisses de crèdit.
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Nota 11 EXISTÈNCIES
No existeix informació relativa a aquest apartat.

Nota 12 MONEDA ESTRANGERA
No s’han realitzat transaccions en moneda estrangera.

Nota 13 FONS PROPIS
El moviment dels comptes que componen aquest apartat ha estat el següent:
FONS PROPIS
Total

Saldo inicial
15.445.449,95

Altes / Baixes

Traspassos

Saldo final
15.750.550,45

Nota 14 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) El moviment durant l’any de l’epígraf A‐3) Subvencions, donacions i llegats rebuts de l’apartat A)
Patrimoni net del balanç ha estat:
Compte
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Saldo inicial
2.305.135,88

Altes
100.480,00

Baixes
Saldo final
‐487.922,00 1.917.693,88

b) Donacions i subvencions rebudes del compte de pèrdues i guanys
Ni en aquest exercici ni en l’anterior existeixen subvencions rebudes del sector públic, ni tampoc s’han
rebut subvencions, donacions i llegats del sector privat que s’hagin imputat al compte de pèrdues i
guanys.

Nota 15 SITUACIÓ FISCAL
15.1 Impost sobre beneficis
 Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l‘impost sobre societats:
Concepte
Resultat comptable de l’exercici
Impost sobre Societats
Augments
Ajustos permanents
Disminucions
Base imposable prèvia
Compensació bases imposables negatives
BASE IMPOSABLE DEFINITIVA

Exercici 2018
305.100,50
0,00
2.257.021,00
2.562.121,50
0,00

Exercici 2017
322.512,85
0,00
1.803.272,52
2.125.785,37
0,00

0,00

0,00

15.2 Administracions Públiques i altres tributs
Els saldos per conceptes tributaris amb les Administracions Públiques són:
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CONCEPTES TRIBUTARIS
Total

Al 31‐08‐2019
Saldo deutor
Saldo creditor
272.973,26
55.343.31

Al 31‐08‐2018
Saldo deutor
Saldo creditor
272.879,29
51.852,46

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar‐se definitives fins que
no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de
quatre anys. Al tancament, es troben oberts a inspecció els últims quatre exercicis pels impostos als que
la fundació es troba subjecte. En opinió del Patronat de la fundació, no existeixen contingències d’import
significatiu que poguessin derivar‐se de la revisió dels anys oberts a inspecció.

Nota 16 INGRESSOS I DESPESES
La informació complementària al detall de despeses i ingressos que consten al compte de resultats de
l’exercici tancat al 31 d’agost de 2019 (període 01/09/18 al 31/08/19), és la següent:
1.‐ Detall de les despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de la Fundació
La Fundació no ha realitzat cap despesa per aquest concepte.
2.‐ Desglossament de la partida 2. del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses”
Ajusts concedits
Total

Al 31‐08‐2019
992.168,13

Al 31‐08‐2018
587.567,24

‐ Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, «Aprovisionaments», amb detall dels imports
corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres matèries i altres
matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d'existències.
No hi ha hagut moviment a la partida d’aprovisionaments.
‐ Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, “Càrregues socials”
L’import de la partida “Càrregues socials” fa referència al següent detall:
CÀRREGUES SOCIALS
Total

Al 31‐08‐2019
181.102,70

Al 31‐08‐2018
174.824,43

‐ Desglossament de la partida 8.c) del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de
provisions per operacions de les activitats”
PERDUES
Deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats

2019
15,00

2018
0,00

3.‐ Import de la venda de béns i prestacions de serveis produïts per permutes de béns no monetaris
i serveis
Durant l’exercici, no s’han efectuat vendes ni prestacions de serveis produïdes per permutes de béns
o serveis.
4.‐ Desglossament de la partida 13 del compte de resultats, “Altres resultats”
Durant el present exercici no s’ha registrat cap import dins aquest apartat del compte de resultats.

16

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA
Memòria de l’exercici 2018
(període 1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019)

5.‐ Altra informació
‐ Partida 1.f) del compte de resultats “Ingressos de promocions, patrocinadors i col∙laboracions”
El detall dels ingressos rebuts és el següent:
COL∙LABORADORS
Total

A 31‐08‐2019
5.530,14

A 31‐08‐2018
10.000,00

‐ Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
Les transaccions amb entitats del grup i associades fa referència a l’operació de cessió d’immobles i
equipaments propietat de la Fundació Familiar Catalana a la Universitat Internacional de Catalunya,
necessaris pel desenvolupament de la seva activitat.
‐ La Fundació Familiar Catalana com a titular de les marques de la Universitat Internacional de
Catalunya, les hi ha cedit de manera gratuïta, mitjançant el conveni de cessió de data 1 de setembre
de 2007.
‐ Entre la Fundació Familiar Catalana i la Universitat Internacional de Catalunya‐Fundació Privada,
existeix un acord de cessió de fondos per necessitats de tresoreria, sense meritació d’interessos.
‐ No s’han efectuat altres operacions de compra, vendes ni serveis.

Nota 17 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
L’entitat no té contingències per passius que resultin indeterminats respecte del seu import o de la
data en que es cancel∙laran.

Nota 18 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES
18.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents directament vinculats al compliment de les
finalitats estatutàries
Els fons dotacionals tenen un valor de 7.659.107,47 € i estan destinats íntegrament a l’acompliment
de les finalitats fundacionals. Els excedents que s’obtenen són destinats, també, totalment a l’activitat
fundacional.
Béns no destinats a la realització directa de les finalitat fundacionals
Descripció i detall
Bens no destinats a finalitats fundacionals

Valor Brut a
Rendes brutes
31/08/19
2.277.708,26
(En venda)

Béns destinats a la realització directa de les finalitat fundacionals
Valor Brut a
31/08/19

Descripció i detall

27.664.645,61

Bens destinats a activitats fundacionals

Amortització
acumulada a
31/08/19
9.169.959,43

No s’han produït beneficis ni pèrdues generats per l’alienació de bens i drets de l’entitat.
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18.2 Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment
establert.
Els càlculs realitzats per determinar que s’acompleix amb el percentatge mínim – establert per la llei ‐
de les rendes i ingressos nets obtinguts destinat a les finalitats de la fundació, són els següents:
Ingressos totals del curs
Ingressos d’activitats
Altres ingressos activitats
Ingressos extraordinaris
Ingressos financers

Despeses necessàries per a la obtenció dels ingressos
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Despeses financeres

A ‐ Total rendes netes
Rendes aplicades per a complimentar finalitats fundacionals del curs
Ajuts monetaris atorgats durant l'exercici
Amortitzacions dels elements afectes a fins fundacionals

Rendes aplicades a finançar inversions vinculades al compliment de les
finalitats fundacionals
Inversions de l'exercici afectes a fins fundacionals
Quotes amortització finançament bens afectes a fins fundacionals

B ‐ Total import aplicat a fins fundacionals
Percentatge de les Rendes Netes aplicat a fins fundacionals

Curs 18/19

Curs 17/18

2.074.189,50

2.071.013,37

1.048.636,70
1.025.552,80
0,00
0,00

1.047.104,00
1.023.909,37
0,00
0,00

‐1.057.337,17

‐1.008.365,03

‐807.163,61
‐189.610,50
‐60.563,06

‐771.924,55
‐166.531,71
‐69.908,77

1.016.852,33
‐992.168,13

1.062.648,34
‐587.567,24

‐992.168,15
0,00

‐587.567,24
0,00

‐740.616,72

‐634.182,23

‐112.521,49
‐628.095,26

‐15.432,30
‐618.749,93

‐1.732.784,88 ‐1.221.749,47
170,41%
114,97%

La Fundació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats almenys el 70 % de
les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i amb l’article 333‐2
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el termini legalment
establert i, la resta, a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.
18.3 Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el
compliment de les finalitats


Ingressos totals o ingressos bruts. Són els ingressos de l’Entitat, el seu import és
2.074.189,50 euros.



Despeses d’administració del funcionament del Patronat de la Fundació. No se n’ha derivat
cap despesa.



Despeses necessàries per a l’obtenció dels ingressos. Les despeses necessàries que la
Fundació ha assumit per a la obtenció dels ingressos de l’exercici corresponen a les
despeses de personal, les altres despeses d’explotació i despeses financeres, i que es
corresponen amb els imports expressats en les partides 7, 8 i 15 del compte de resultats.



Imports aplicats a les finalitats fundacionals. Durant l’exercici 2018/2019 els imports de les
rendes que la Fundació ha aplicat a les finalitats fundacionals corresponen a:




Els ajuts concedits per la Fundació durant l’exercici, i que es corresponen amb l’import
expressat en la partida 2 del compte de resultats.
Les inversions vinculades al compliment de les finalitats fundacionals i que es mostren
a les notes 5 i 8 de la memòria.
Les quotes d’amortització corresponents al finançament de bens afectes a l’activitat i
vinculats al compliment dels fins fundacionals que foren adquirits en exercicis
anteriors.
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Nota 19 INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
Els elements incorporats al patrimoni de l’entitat, amb l’objecte de ser utilitzats de forma duradora en
la seva activitat, tenen com a finalitat, entre altres, la minimització de l’impacte mediambiental i la
protecció i millora del medi ambient.
Les tasques de la Fundació amb relació amb la conservació del medi ambient corresponen,
fonamentalment, a l’aplicació de criteris d’estalvi d’energia i al tractament i reciclatge de residus que
es generen.

Nota 20 RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL
La Fundació no té retribucions a llarg termini compromeses amb el personal.

Nota 21 NEGOCIS CONJUNTS
La Fundació no té interessos en negocis conjunts.

Nota 22 ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA
No existeixen actius no corrents o grup alienable d’elements que hagin de ser classificats en aquest
apartat.

Nota 23 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït fets significatius des del 31 d’agost de 2019 fins a la data de formulació d’aquests
comptes anuals que, afectant a aquests, no s’haguessin inclòs en ells o el coneixement dels quals pogués
resultar útil a tercers.

Nota 24 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
‐ La informació sobre operacions amb parts vinculades fan referència a l’operació de cessió
d’immobles i equipaments propietat de la Fundació Familiar Catalana a la Universitat Internacional
de Catalunya, Fundació Privada, necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Entre ambdues
entitats hi ha una influència significativa en la gestió, degut a la correspondència dels membres del
Patronat.
Les operacions vinculades realitzades són les següents:
Categoria: altres parts vinculades
Al 31‐08‐2019
Al 31‐08‐2018
1.021.223,84
1.022.705,85

Concepte
Cessió d’immobles i usdefruit

‐ Existeix entre ambdues entitats, un contracte de cessió de fondos per necessitats de tresoreria.
Durant l’exercici, s’han rebut transferències de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació
Privada en concepte de pagament de les càrregues assumides per la donació d’usdefruit temporal, de
l’exercici anterior i actual, i a necessitats de tresoreria.
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No s’ha efectuat altres operacions de compra, vendes ni serveis així com tampoc s’han meritat
interessos.
‐ Personal d’Alta Direcció i membres de l’òrgan de govern No existeix personal d’Alta Direcció. Els
càrrecs del Patronat són gratuïts i no han meritat cap compensació de despeses. No existeixen
obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida ni
crèdits concedits, respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan de govern.

Nota 25 ALTRA INFORMACIÓ
‐ Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.
La inclusió i el contingut d’aquesta informació en els comptes anuals ha estat regulada en la resolució
de l’ICAC de 29 de gener de 2016.

Període mig de pagament a proveïdors
Rati d’operacions pagades
Rati d’operacions pendents de pagament
Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

Curs 2018/2019

Curs 2017/2018

Dies
28,06
34,64
9,80
Import
224.865,40
81.004,32

Dies
38,30
31,64
167,40
Import
173.669,49
8.955,10

‐ Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici
Categoria
Docents i investigadors fixes
Administració i serveis
Total

Al 31‐08‐2019
Homes
Dones
3
16
2
5
5
21

Al 31‐08‐2018
Homes
Dones
4
15
1
5
5
20

‐ Honoraris auditoria
L’import dels honoraris meritats pels serveis d’auditoria dels comptes anuals corresponents a
l’exercici tancat al 31 d’agost de 2019, han estat de 7.650,00 euros.
‐ Canvis dels components i composició del Patronat al tancament de l’exercici
Durant el present exercici no s’ha produït cap variació en els membres del Patronat, pel que a 31
d’agost de 2019, el Patronat esta format per:
Patrons

En Miguel Angel Cazcarra i Palacio
En Santiago Gotor Sánchez
En Joan de Dou i Playá
Na Maria Rosa Infante i Martínez Pardo
En Juan Fernando Horcajada i Moya
Na Maria Rosa Parera i Coll
En José Francisco Colom Pastor
En Francesc Ballbé Turu
En Antoni Bosch Carrera
Na Sandra Camps Bataller
En Eduardo Conde Muntadas‐Prim
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Na Isabel Méndiz Noguero
En Francesc Mora Sagués
Secretària no patró

Na Maria José Font Boix

‐ Operacions per les quals s’ha tramitat una autorització
No existeixen operacions anteriors ni de l’exercici pendents, que tinguin incidència econòmica, per
les quals s’hagi tramitat la corresponent autorització.
‐ Operacions amb garantia
La Fundació Familiar Catalana avala amb el seu patrimoni la continuïtat dels estudis que imparteix
la Universitat Internacional de Catalunya.
‐ Entitats sotmeses a una mateixa unitat de decisió
La Fundació Familiar Catalana, com a promotora de l’esmentada Universitat Internacional de
Catalunya, Fundació Privada, té el dret de designar la majoria dels membres del Patronat d’aquesta
Universitat.
‐ Diversos
 La Fundació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 333‐11 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril,
del Llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Títol III De les
Fundacions, està obligada a sotmetre a una auditoria externa els comptes anuals. Amb data 16
de juliol de 2019, es va procedir a nomenar auditors per la verificació dels comptes anuals de
l’exercici 2018, que comprèn el període 1 de setembre de 2018 a 31 d’agost de 2019.
 El Patronat té acordat complir els principis i recomanacions que estableix el Codi de conducta
de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals en l’àmbit del
mercat de valors, publicat al BOE el 8 de gener de 2004. Aquests criteris regeixen les inversions
que l’entitat faci en aquest sentit, donant publicitat a l’acord i a les inversions realitzades en la
memòria anual (Nota 10.2.1 I. Actius financers).
 Els estatuts de la fundació estableixen que una vegada finalitzat el període de liquidació de la
fundació, el patronat o els liquidadors nomenats a l’efecte, disposaran dels béns sobrants a
favor d’altres fundacions o entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats
anàlogues a les de la fundació dissolta, d’acord amb la llei i que estiguin acollides al règim fiscal
especial de la llei 49/2002, de 23 de desembre, del “Regim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge” o qualsevol altre que, en el seu cas, la
substitueixi.
L’adjudicació o el destí del patrimoni resultant haurà de ser autoritzat pel protectorat en el cas
de que la legislació vigent així ho requereixi.
 La fundació coneix la normativa del reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de
finançament al terrorisme, què desenvolupa al seu article 42 les obligacions de les fundacions
per assegurar‐se que ni es blanqueja diners ni es finança terrorisme. Analitzada la normativa
en relació a la fundació es conclou que en la fundació i en la seva gestió ordinària ja es
compleixen les mesures enumerades en la legislació ja que els ingressos procedeixen dels
alumnes i/o entitats de coneguda solvència que realitzen les seves activitats empresarials
obertament i públicament; quant a les ajudes concedides, es lliuren a alumnes i/o entitats sense
ànim de lucre d'àmplia trajectòria social i cultural; es fa el seguiment de l'aplicació de les ajudes
concedides documental i personalment.
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No obstant l'anterior el patronat manté el nivell de vigilància necessari i informaria a les
autoritats competents si es produís qualsevol situació anòmala de la qual hagués d’assabentar‐
les d'acord amb la legislació vigent.
 La fundació coneix la normativa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i la Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, que dona
compliment a la disposició addicional setena, relativa a les obligacions de publicitat activa de
les fundacions i les associacions. La Fundació té la obligació legal d’implementar aquesta
normativa, i ja té publicat al seu web el portal de la transparència.
La fundació coneix l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, en la que s'estableix el nivell
de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als
instruments de transparència establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, del
protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades
d'utilitat pública.
En aplicació d’aquesta d’ordre la Fundació té implementat al portal de transparència les
obligacions de transparència que li són d’aplicació. Les obligacions venen marcades per la
dimensió de les fundacions, en el cas de la Fundació la seva dimensió és mitjana i li són
d’aplicació les obligacions recollides a l’article 7 i l’article 9.1 d’aquesta ordre.
 La fundació coneix la normativa relativa de la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de
dades personals i garantia del drets digitals, publicada al BOE de 6 de desembre de 2018 i que
és l’adaptació a l’ordenament jurídic espanyol del Reglament 8UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
respecte al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de dades i
implementa la nova regulació a la seva pàgina web que esta plenament operativa.

Nota 26 INFORMACIÓ SEGMENTADA
El detall dels ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries per centres de treball ha
estat:
Curs 2018/2019
Concepte
Categoria
Ensenyament
Cessió d'immobles
Total general

Ingressos
1.052.975,66
1.509.145,84
2.562.121,50

Curs 2017/2018

Despeses
1.036.961,14
1.220.059,86
2.257,021,00

Ingressos
1.038.307,52
1.087.477,85
2.125.785,37

Despeses
986.652,76
816.619,76
1.803.272,52

Barcelona, a 30 de novembre de 2019
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Diligència d’aprovació:
Els comptes anuals de l’exercici 2018‐2019, tancats al 31 d’agost de 2019, que estan constituïts pel
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la
present memòria són aprovats pel Patronat de la Fundació a la seva reunió del 18 de febrer de 2020,
amb la finalitat d’ésser presentats davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya als efectes de l’establert a la legislació vigent.
Als efectes d’aprovació dels comptes anuals, es fa constar que amb data 1 de gener de 2020 el senyor
Jose Francisco Colom Pastor va cessar per motius personals com a vocal i patró de la Fundació Familiar
Catalana, sense que s’acordi cap nou nomenament, pel que el patronat té actualment la següent
composició:
Patrons

Secretària no patró

En Miguel Angel Cazcarra i Palacio
En Santiago Gotor Sánchez
En Joan de Dou i Playá
Na Maria Rosa Infante i Martínez Pardo
En Juan Fernando Horcajada i Moya
Na Maria Rosa Parera i Coll
En Francesc Ballbé Turu
En Antoni Bosch Carrera
Na Sandra Camps Bataller
En Eduardo Conde Muntadas‐Prim
Na Isabel Méndiz Noguero
En Francesc Mora Sagués
Na Maria José Font Boix
Barcelona, 18 de febrer de 2020

