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Opinió
Hem auditat els comptes anuals de LA DINAMO FUNDACIÓ que comprenen el balanç
a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de LA DINAMO
FUNDACIÓ, a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a
l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 d les notes
explicatives) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin
continguts.

Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de
l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de l’entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a
Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes
ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix
l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de
manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient
i adequada per a la nostra opinió.
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Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats com a els riscos d’incorrecció material més
significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos
han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió
per separat sobre aquests riscos.
Subvencions i donacions
Tal i com s’extreu de la lectura de la nota 13 de la memòria adjunta, les subvencions i
donacions han estat significatives per a l’inici i posterior funcionament de la Fundació.
Tant la documentació aportada com el tractament que l’entitat ha donat a aquestes
partides, que en alguns casos han consistit en aportacions no dineràries, han estat
objecte del nostre anàlisis en profunditat, donat que l’hem considerat l’aspecte mes
rellevant de l’auditoria.
No hem identificat evidència d’errors en el tractament comptable de les subvencions i
donacions durant l’exercici 2019.
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de
l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Responsabilitats del Patronat en relació amb els comptes anuals.
El Patronat de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de LA DINAMO FUNDACIÓ, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per
a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau
o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat de la Fundació és responsable de la
valoració de la capacitat de l’entitat per continuar com a entitat en funcionament,
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament
i utilitzant el principi comptable d’entitat en funcionament excepte si el Patronat té la
intenció de liquidar l’entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra
alternativa realista.
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb els comptes anuals.
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el
seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un
informe d’auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions
poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma
agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim
una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada
per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una
incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció
material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del
control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat
de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del
control intern de l’entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la
raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada
pel Patronat de la Fundació.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat de la
Fundació, del principi comptable d’entitat en funcionament i, basant-nos en
l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa
material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes
significatius sobre la capacitat de l’entitat per continuar com a entitat en
funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades,
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en
l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No
obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’entitat deixi de ser
una entitat en funcionament.
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•

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la
imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació de l’entitat en relació amb, entre altres
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern
que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de la
Fundació de l’entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en
l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos
considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions
legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
Barcelona, a 2 de juny de 2020.
CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL
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1. Activitat de l’entitat
La Dinamo Fundació, amb NIF G66823659, domiciliada a la ciutat de Barcelona, carrer
de Masnou n. 32 baixos, es va constituir el dia 12 de juliol de 2016 i va ser inscrita amb
el número 2991 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 19
d'octubre de 2016.
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma com
es gestionen:

1/ Desenvolupament de les línies d’actuació
Línia A/ Rèplica del model
A1. Suport tècnic per al desenvolupament de projectes
x

Assessorament en fase inicial a 26 projectes (sense facturació
associada)
Grups de persones organitzades amb voluntat d’impulsar un
projecte d’habitatge cooperatiu. En general són grups motors,
Destinataris
amb relatiu grau de maduresa, i la cohesió del grup poc estable.
Mitjana: 8 Unitats Convivència/grup

x

Assessoraments tècnics remunerats:
Grup

UC D

H

16

29

22 51

9

7

16

La Raval,
SCCL,
Manresa

Acompanyament en el procés de promoció
de la cooperativa.

La
Titaranya,
SCCL,

Constitució de la cooperativa el 30 de gener 9
de 2019.

Valls

Total

Realització de l’estudi de viabilitat de la
promoció.

La Diversa, Signatura del Cotracte d’Usdefruit d’una
SCCL,
finca el 14 de febrer de 2019.
Barcelona

9

8

7

15

Associació
Can
Volardet,
Cardedeu

4

6

5

11

Estudi inicial de la masia de Can Volardet.
Suport a la redacció d’estatuts.
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La Tartana
de Can
Bofill,
SCCL,
Molins de
Rei

Constitució de la cooperativa el 3 de juliol
de 2019.

6

4

8

12

La Morada,
Cooperativa
feminista,
SCCL,
Barcelona

Adjudicació de la convocactòria de
Roquetes el 26 de juny de 2019.

13

19

2

21

Associació Acompanyament a un concurs impulsat per
La Mangala part de l’Ajuntament de Barcelona
– Sotrac,
Barcelona

32

36

29 65

Associació Estudi inicial d’un solar a Santa Maria de
El Porxo del Palautordera
Baix
Montseny

9

10

7

17

Associació
La Nau,
l’Hospitalet

10

6

4

10

Realització del pla econòmic i financer de la
promoció.

Constitució de la cooperativa el 21 d’octubre
de 2019.
Estudi de viabilitat de la promoció.

Estudi inicial d’una finca a l’Hospitalet

Associació Suport a la redacció d’estatuts
La Magrana
Cooperativa Suport a la modificació d’estatuts i del tipus
senior
de cooperativa
50/70
Suport societari
9 GRUPS
x

Estudis de viabilitat:
o

x

108 127 91 218

Estudi de Viabilitat d’un solar a Caldes de Montbui (18 Unitats de
Convivència), en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Subvencions:
o

Projectes Singulars 2018-19, de la Direcció General d'Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l' Autoempresa, Generalitat de
Catalunya.
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Nom del projecte: Cap a l'escalabilitat de l'habitatge
cooperatiu en règim d'ús a Catalunya a través de la
col·laboració pública - cooperativa.



Termini: octubre 2018-octubre 2019

A2. Suport financer
No s’han realitzat operacions de suport financer durant el 2019.
A3. Mobilització de patrimoni cap a habitatge cooperatiu
x

Formalització de l’adquisició el 2 de febrer de 2019 d’un solar ubicat al barri de
Roquetes de Barcelona per a mobilitzar-lo cap a habitatge cooperatiu.
Adjudicació de la convocatòria a favor de La Morada, SCCL.

x

Signatura el 14 de febrer de 2019 del Contracte d’Usdefruit d’una finca ubicada
al barri d’ Hostafrancs de Barcelona a favor de La Diversa, SCCL.

x

Formalització de l’adquisició l’11 d’abril de 2019 de 3 finques ubicades al casc
antic de Valls per part de La Dinamo, Coop57, SCCL i l’associació cultural
Aleta per a mobilitzar-les cap a habitatge cooperatiu. Signatura del Dret de
Superfície d’una de les 3 finques el 5 de desembre de 2019 a favor de La
Titaranya, SCCL.

x

Acceptació de donació, cessió en usdefruit i constitució d’un cens vitalici el 26
de març de 2019 vinculat a un habitatge ubicat a Poblesec de Barcelona.

x

Estudi i assessorament en fase inicial a 5 iniciatives per a mobilització de sòl de
titularitat privada (sense facturació associada):


Solar ubicat a l’ Av. Parc, Cornellà



Solar ubicat al carrer Balmes, Cardedeu



Solar ubicat a Sant Antoni de Vilamajor



Finca ubicada al carrer Tallers, Barcelona



6 habitatges ubicats a la Plaça de l’Oli, Girona

Línia B. Extensió del model
B1. Difusió i formació
B1.1. Difusió i formació:
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x

Realització de 58 sessions divulgatives i participació a xerrades arreu del
territori català.

x

Participació en jornades a la resta de l’estat: Toledo, Madrid, Castelló, Mallorca.

x

Participació a la trobada abitare - collaborare de Barcelona - Bolognia,
organitzada pels ajuntaments de les dues ciutats.

x

Realització de jornada formativa a projectes i entitats del país basc en
col·laboració amb Koopfabrika.

x

Realització de jornades formatives a tècnics municipals i representants polítics
en l’àmbit de Joventut i Habitatge, en col·laboració amb l’ Agènica Catalana de
Joventut.

x

Realització de jornades formatives a tècnics municipals i representants polítics
en l’àmbit d’Habitatge, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

B1.2. Publicacions
x

Publicació del document Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per
a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya.

x

Redacció de l’epíleg de la reedició d’un llibre específic del model, redactat per
Lacol i La Ciutat Invisible, de l’editorial Arquia.

x

Desenvolupament d’un document divulgatiu en format fulletó desplegable
Cooperativitzem el mercat d’habitatge privat, sobre els diversos mecanismes
per a la cooperativització de sòl privat, en col·laboració amb el MIT.

B2. Recerca
Realització de diversos estudis i publicacions en el marc dels Projectes Singulars
2018-19, de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives
i l' Autoempresa, Generalitat de Catalunya:
x

Publicació de l’estudi Polítiques de referència internacionals per a la promoció
d’habitatge cooperatiu d’usuàries, en col·laboració amb Lacol, l’ IGOP i el
CIDOB.

x

Estudi El foment de l’habitatge cooperatiu en el marc de les polítiques
d’habitatge de Catalunya, en col·laboració amb l’ IERMB.

x

Informe sobre el règim jurídic que ha de regir la mobilització de sòl de titularitat
pública, en col·laboració amb Pareja i associats advocats.
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x

Informe i definició del marc tributari i el règim jurídic de les subvencions locals,
en col·laboració amb FGC advocats.

x

Informe sobre el règim fiscal aplicable als projectes d’habitatge cooperatiu, en
col·laboració amb Gómez-Acebo & Pombo advocats.

Línia C. Potenciació del model
C1. Intercooperació
x

Participació a la Sectorial d’habitatge cooperatiu de la Xarxa d’Economia
Solidària.

x

Participació a la Taula d’Habitatge Cooperatiu de l’Ajuntament de Barcelona

x

Col·laboració amb els diversos Ateneus Cooperatius d’arreu de Catalunya

x

Participació a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2019

x

Participació a la primera trobada estatal de projectes d’Espanya

x

Participació al Primer Congrés d’Habitatge de Catalunya.

x

Signatura d’un conveni de col·laboració amb Coop57, SCCL per a l’impuls del
model

x

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Roca Galès

x

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Baix Llobregat

C2. Impuls de polítiques públiques
Realització de propostes de diversos instruments de política pública en el marc dels
Projectes Singulars 2018, de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector,
les Cooperatives i l' Autoempresa, Generalitat de Catalunya:
x

Desenvolupament d’una proposta detallada de canvis legals per a la generació
d'un marc legal específic per a l'Habitatge Cooperatiu, en col·laboració amb
FGC advocats.

x

Proposta de generació d’un Programa de suport a la capitalització de
cooperatives i altres mesures de suport econòmic, en col·laboració amb La
Ciutat Invisible, i dirigit a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l' Autoempresa, Generalitat de Catalunya.

Trobades amb administracions supra - municipals per a l’ impuls de polítiques
públiques:
x

Agència de l’Habitatge de Catalunya
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x

Institut Català de Finances

x

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'
Autoempresa, Generalitat de Catalunya.

x

Departament d’Habitatge de la Diputació Barcelona

x

INCASOL

C3. Impuls d'estructures del model
x

Proposta per a la mobilització de sòl privat, com a projecte pilot per a la
generació d’una Community Land Trust.

2/ Comunicació i captació de fons
En l’àmbit de comunicació s’han desenvolupat les següents accions durant 2019:
- Redacció del pla estratègic de comunicació
- Realització de material divulgatiu en format audiovisual:
x

Vídeo divulgatiu de l’activitat de La Dinamo

x

Vídeo divulgatiu del projecte de La Diversa

- Realització de material divulgatiu en format fulletó desplegable Cooperativitzem el
mercat d’habitatge privat!, en col·laboració amb el MIT.
- Activació d’un butlletí bimensual de La Dinamo, amb enviament a més de 400
persones i entitats.
- Sessions de presentació d’activitat realitzada per La Dinamo:
x

x

Presentacions vinculades a la convocatòria de Roquetes:
o

27 febrer 2019, a l’Ateneu Popular Nou Barris (presentació de la
convocatòria)

o

26 juny 2019, a l’Ateneu Popular Nou Barris (presentació del projecte
adjudicatari: La Morada)

Presentacions del projecte Singulars 2018-19 i de la publicació Impuls de les
cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per a una política pública cooperativa
d’accés a l’habitatge a Catalunya:
o

26 octubre 2019, a la FESC 2019, a Fabra i Coats
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o

31 octubre 2019, a la Diputació de Barcelona

o

31 octubre 2019, a la Lleialtat Santsenca, a Barcelona, en col·laboració
amb Coòpolis.

En l’àmbit de captació de fons s’han desenvolupat les següents accions durant 2019:
- Redacció del pla estratègic de captació de fons
- Realització de material divulgatiu per a contactar entitats
- Planificació i presa de contactes amb diverses entitats de l’economia social i
solidària, del sector de la construcció sostenible i entitats del tercer sector.
b) Durant l’exercici s’han atorgat els següents ajuts, de caràcter financer
x

Reducció de l’ interès aplicat al préstec participatiu de 150.000,00 € atorgat a
Habitatges La Borda, S.C.C.L. el 15 de maig de 2017. L’ interès general d’aquesta
operació està assegurat per la pròpia naturalesa de l’entitat beneficiària: cooperativa
sense ànim de lucre i d’iniciativa social, formada per més d’una cinquantena de
persones de totes les edats que van promoure la construcció de 28 habitatges de
protecció oficial sobre sòl públic en dret de superfície i que, segons la seva pròpia
definició de projecte busquen “un repartiment just del treball domèstic i de cures, una
manera d’estar i fer en comú que encarni els valors de l’economia feminista i de
l’economia social i solidària”. Està assegurada per tant la perspectiva de gènere i de les
dones en un projecte que acumula anys de reflexió col·lectiva i convivència.

x

Subvenció consistent en la reducció del cost d’assessorament a l’ Associació
La Petita Massa. Aquesta associació està formada per 6 persones (5 adults i
un menor) que ja porten anys vivint junts a una població del Maresme i que
volen un espai mes ampli perquè serveixi també per fer activitats culturals.
Tenen l’oportunitat d’adquirir una finca que porten tres anys mirant i negociant.
Plantegen que a part d’anar-hi a viure volen desenvolupar un projecte d’arts
escèniques ja que formen part i han impulsat la cooperativa Coop de Circ des
de fa anys. La finca es troba a Dos Rius i s’estan enxarxant amb l’Ajuntament
qui tindria interès de disposar d’una espècie d’equipament cultural, la XES de
Mataró i altres.

x

Destinació de 20.000,00 € provinents d’ una donació a subvencionar els costos de
constitució de cooperatives d’usuàries d’ habitatge. Les subvencions es faran efectives
a les entitats selecccionades, en els primers mesos de 2020.

c) Durant l'exercici, ha estat vigent fins a la seva finalització un conveni de col·laboració
amb la cooperativa d’arquitectes Lacol, S.C.C.L., amb un període d’execució des de l’1
d’octubre de 2018 fins al 31 d’octubre de 2019.
L’acord fixa actuacions conjuntes en el marc de la subvenció per la Generalitat
de Catalunya del projecte “Cap a l’escalabilitat de l’habitatge cooperatiu en règim
d’ús a Catalunya a través de la col·laboració pública - cooperativa” i ha tingut un
impacte monetari per a la Fundació La Dinamo en favor de Lacol, SCCL de 61.354,14
€, plenament subvencionats.
La Fundació és beneficiària principal de la subvenció i per tant assumeix els
drets i obligacions establerts en la seva concessió que s’estenen a la relació amb
l’entitat associada a través del Conveni de col·laboració el compliment del qual, atesa
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l’expertesa i mitjans de què disposa Lacol, SCCL, ha coadyuvat al millor compliment de
les finalitats fundacionals, plenament coincidents amb el projecte subvencionat .
Durant l’ exercici no s’han subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats, però s’
ha decidit destinar 20.000,00 € procedents d’ una donació a la signatura en els primers
mesos de 2020 d’ un Conveni de col·laboració amb la Fundació Coopebaix (en
constitució)
d) En els apartats anteriors s’ha incorporat informació sobre les persones usuàries o
beneficiàries de les activitats descrites, tot indicant, quan s’escau, els criteris utilitzats
per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i detallant, quan s’escau, l'
impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. Així mateix, en el cas
d'ajuts, s’ informa de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat.
e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte
i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any:
-

Les polítiques d’ igualtat i no discriminació estan recollides en eles Estatuts de
la Fundació, que condiciona totes les seves actuacions de forma integral i
transversal al desenvolupament dels valors de l’economia social, solidària i
feminista.

-

La política laboral de la Fundació tendeix a aplicar aquests principis: El 67% de
les despeses salarials de l’ exercici corresponen a les dues dones
treballadores de la Fundació amb contracte fix i a jornada completa. La resta
corresponen a homes amb contracte eventual i a temps parcial

-

Així mateix, en l’elaboració del Pla Estratègic i del Pla d’Actuació, s’han
incorporat indicacions adequades i en les futures propostes de composició del
Patronat, òrgans assessors i estructura tècnica es concretarà aquesta
orientació tant quantitativament com qualitativa.

-

El Patronat de la Fundació té al final de l’ exercici una composició paritària.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals han estat formulats d’acord amb el marc d’informació financera regulat
pel 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,
modificat pel DECRET 125/2010, de 14 de setembre, i reflecteixen la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.
b) No hi ha cap raó excepcional per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat
les disposicions legals en matèria comptable.
c) No hi ha cap informació complementària que calgui incloure ja que l’aplicació de les
disposicions legals és suficient per presentar la imatge fidel.
2. No hi ha principis comptables no obligatoris aplicats.
3. Comparació de la informació.
a) No hi ha cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de resultats ni de l’estat de
canvis en el patrimoni net en relació a l’exercici anterior.
b) No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb
els del precedent.
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c) No s’ha efectuat cap adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la
comparació ni hi ha cap raó excepcional que hagués impossibilitat efectuar aquesta
adaptació en cas d’haver estat necessària.
4. Agrupació de partides.
En els quadres següents, s’informa del desglossament de totes les partides:
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5. Elements recollits en diverses partides.
Identificació i import dels elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç:.

Element Patrimonial 1
Provisió cens vitalici Marianne Brull

Partida
PASSIU NO CORRENT B) I.
PASSIU CORRENT C) I.
TOTAL ELEMENT

Element Patrimonial 2

Partida
PASSIU NO CORRENT B) II. 1.
Préstec hipotecari Caixa Enginyers
PASSIU CORRENT C) II. 1.
TOTAL ELEMENT

2019
73.680,07 €
8.057,28 €
81.737,35 €

2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2019
2018
727.185,98 € 762.342,68 €
35.156,62 € 34.461,10 €
762.342,60 € 796.803,78 €

6. Canvis en criteris comptables.
Durant l’exercici no s’ha efectuat cap ajustament per canvis en criteris. Per tant, no procedeix
informar sobre cap dels següents extrems:
a) Naturalesa i descripció del canvi produït i les raons per les quals el canvi permet una
informació més fiable i rellevant.
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels documents
que integren els comptes anuals, afectades en cadascun dels exercicis presentats a
efectes comparatius, ni
c) Informació de si l’aplicació retroactiva és impracticable, de les circumstàncies que
l’expliquen i des de quan s’ha aplicat el canvi en el criteri comptable.
Tampoc procedeix informar sobre cap canvi de criteri degut a l’aplicació d’una nova norma, ni
del seu efecte sobre exercicis futurs.
No s’inclou informació comparativa en aquest apartat.
7. Correcció d’errors.
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Durant l’exercici no s’ha efectuat cap ajustament per correcció. Per tant, no procedeix informar
sobre cap dels següents extrems::
a) Naturalesa de l’error i l’exercici o exercicis en què es va produir.
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels documents
que integren els comptes anuals afectades en cadascun dels exercicis presentats a efectes
comparatius.
c) Informació de si l’aplicació retroactiva és impracticable, de les circumstàncies que
l’expliquen i des de quan s’ha corregit l’error.
No s’inclou informació comparativa en aquest apartat.
3. Aplicació de resultats
L'excedent de la Fundació a l'exercici 2019 ha estat de vint-i-un mil nou-cents vint.i.tres euros i
cinquante cèntims (21.923,50 €). L’òrgan de govern no ha acordat destinar cap xifra a
augmentar el saldo del compte de fons dotacional. Atès que s’ ha donat compliment a totes les
disposicions legals aplicables, no ha calgut tampoc afectar cap xifra a aquests efectes.
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
21.923,50 €
21.923,50 €
Import

21.923,50 €

21.923,50 €

No hi han Fons Especials constituïts en la Fundació . Per això no procedeix informar de la
destinació de cap import a augmentar el saldo del fons especial, d’acord amb la normativa
aplicable i amb el títol de constitució del fons, ni tampoc cal informar sobre els criteris aplicats.
4. Normes de registre i valoració
Indicació dels criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents, si procedeix:
1. Immobilitzat intangible;
Reconeixement
Es reconeix inicialment un immobilitzat de naturalesa intangible, quan, a més de complir la
definició d’actiu i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc
Conceptual de la Comptabilitat, compleix el criteri d’ identificabilitat, és a dir, compleix algun
dels dos requisits següents:
a) Ser separable, és a dir, susceptible de ser separat de l’entitat i venut, cedit, lliurat per a la
seva explotació, arrendat o intercanviat.
b) Sorgir de drets legals o contractuals, amb independència que aquests drets siguin
transferibles o separables de l’entitat o d’altres drets o obligacions.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses originades amb motiu
de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o revistes, els segells o denominacions

21
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

editorials, les llistes d’usuaris o deutors o altres partides similars que s’hagin generat
internament.
Els diferents conceptes que configuren l’Immobilitzat Intangible s’han capitalitzat pel seu preu
d’adquisició o cost de producció.
Amortitzacions
Sobre els elements patrimonials de l’ IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han practicat les
amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden reflectits al Balanç de Situació.
Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels
elements o drets i a la depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint quan s’escau el criteri d’exercicis anteriors.
Vida útil
L’entitat considera tots els intangibles de vida útil definida.
Normes particulars sobre l’immobilitzat intangible que s’apliquen als elements registrats a
l’actiu:
a) Els programes d’ordinador que compleixen els criteris de reconeixement abans descrits per
immobilitzat intangible, s’inclouen en l’actiu, tant els adquirits a tercers com els elaborats
per la mateixa entitat per a si mateixa, utilitzant els mitjans propis de què disposa, entenentse inclosos entre els anteriors les despeses de desenvolupament de les pàgines web. No
figuren en l’actiu les despeses de manteniment de l’aplicació informàtica.
Figuren en l’actiu i s’amortitzen durant la seva vida útil, i sempre dintre del termini de cinc
anys.
b) Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament: Es reflecteixen en l’actiu del balanç pel valor
estimat que se’ls podia atribuir en el moment de la seva concessió, que es va determinar
d’acord amb el valor raonable dels drets d’ús, i s’ha comptabilitzat en el patrimoni net la
subvenció de capital corresponent, pel mateix import del valor fixat.
c) Recerca i desenvolupament: s’activen com a immobilitzat intangible des del moment en
què compleixin les condicions següents:
- Estar individualitzades específicament per projectes i el seu cost clarament establert per a
què pugui ser distribuït en el temps.
- Tenir motius fonamentats de l’èxit tècnic i de la rendibilitat econòmica i comercial del
projecte o projectes de què es tracti.
Les despeses de recerca que figuren en l’actiu s’amortitzen durant la seva vida útil, i
sempre dintre del termini de cinc anys. Quan hi han dubtes raonables sobre l’èxit tècnic o la
rendibilitat econòmica i comercial del projecte, els imports registrats en l’actiu s’imputen
directament a pèrdues de l’exercici.
Les despeses de desenvolupament, quan es compleixen les condicions indicades per a
l’activació de les despeses de recerca, es reconeixen en l’actiu i s’amortitzen durant la seva
vida útil, la qual, en principi, es presumeix, llevat prova en contrari, que no és superior a
cinc anys. Quan hi han dubtes raonables sobre l’èxit tècnic o la rendibilitat econòmica i
comercial del projecte, els imports registrats en l’actiu s’imputen directament a pèrdues de
l’exercici.
Els drets d’ús dels béns registrats al balanç no s’amortitzen ja que s’ha qualificat de
indefinida la seva vida útil, ja que també ho és el termini de cessió.
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Els costos de renovació, ampliació o millora que en el futur es facin als béns, sempre que
representin un augment de la seva capacitat, productivitat o manteniment de la seva vida
útil indefinida, es comptabilitzaran com a major valor del dret d’ús..
2. Béns integrants del patrimoni cultural; No existeixen partides en el balanç.
3. Immobilitzat material.

Valoració inicial
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui el preu
d’adquisició o el cost de producció.
Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material només s’inclouen en
el preu d’adquisició o cost de producció quan no són recuperables directament de la Hisenda
Pública.
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l’actiu
esmentat, com els costos de rehabilitació del lloc on s’ubica, sempre que aquestes obligacions
donin lloc al registre de provisions d’acord amb allò disposat en la seva norma aplicable.
En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per a estar en
condicions d’ús, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres
que s’hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat
material i que hagin estat girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre
tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o
construcció.
Preu d’adquisició
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el
lloc i qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma prevista; entre
d’altres: despeses d’aplanament i enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances,
instal·lació, muntatge i altres similars.
Els deutes per compra d’immobilitzat es valoren d’acord amb allò disposat en la norma relativa
a passius financers.
Cost de producció
L’entitat no fabrica ni construeix cap element de l’immobilitzat material
Aportacions no dineràries
Els béns d’immobilitzat rebuts en concepte d’aportació no dinerària es valoren pel seu valor
raonable en el moment de l’aportació.
Correccions valoratives
El valor inicial dels elements de l’immobilitzat material es minoren amb l’ import de l’amortització
acumulada i, si s’escau, l’ import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament
reconegudes.
Amortització
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Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel
seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar també la obsolescència
tècnica o comercial que els pogués afectar.
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que tingui
un cost significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de la resta de
l’element.
Els canvis que, si s’escau, es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode
d’amortització d’un actiu, es comptabilitzen com a canvis en les estimacions comptables, llevat
que es tracti d’un error.
Quan d’acord amb allò disposat en l’apartat següent, cal reconèixer correccions valoratives per
deteriorament, s’ajusten les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat,
tenint en compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa manera en cas de reversió
de les correccions valoratives per deteriorament.
Deteriorament del valor
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material
quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi ha indicis que algun
immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual estima el seu import recuperable i
efectua les correccions valoratives que corresponguin.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat material, així com
la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareixen, es reconeix com
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del
deteriorament té com a límit el valor comptable de l’immobilitzat que hauria estat reconegut en
la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.
Baixa
Els elements de l’immobilitzat material es donen de baixa en el moment de la seva alienació o
disposició per una altra via o quan no se n’espera obtenir beneficis, monetaris o socials, o
rendiments econòmics futurs d’aquests.
La diferència entre l’ import que, si s’escau, s’obté d’un element de l’immobilitzat material, net
dels costos de venda, i el seu valor comptable, determina el benefici o la pèrdua generats en
donar de baixa aquest element, que s’imputa al compte de resultats de l’exercici en què es
produeix.
Els crèdits per venda d’immobilitzat es valoren d’acord amb allò que disposa la norma relativa a
actius financers.
Normes particulars sobre immobilitzat material que s’apliquen als elements registrats a l’actiu:
a) Construccions. Formen part del seu preu d’adquisició o cost de producció, a més de totes les
instal·lacions i tots els elements que hi tinguin caràcter de permanència, les taxes inherents a la
construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra. Figuren separadament el
valor del terreny i el dels edificis i altres construccions..
4. Es qualifiquen els terrenys i construccions com a inversions immobiliàries, quan es destinen
a l'obtenció de rendes, plusvàlues o totes dues, i no a altres finalitats com ara la seva venda en
el curs ordinari de les operacions, la producció o subministrament de béns i serveis o per a
finalitats administratives.
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5. Arrendaments: No existeixen partides en el balanç.
6. Permutes: No s'han efectual durant l'exercici.
7. Actius i passius financers.
Els actius financers reconeguts al balanç són:
§ Efectiu i altres actius líquids equivalents; és a dir, la tresoreria dipositada a la caixa de
l’entitat, els dipòsits bancaris a la vista i els actius financers que són convertibles en efectiu i
que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no és superior a tres mesos, sempre
que no hi ha risc significatiu de canvis de valor i formen part de la política de gestió normal de la
tresoreria de l’entitat.
§ Crèdits per operacions de les activitats: usuaris i deutors diversos; hisenda pública per
subvencions concedides, patrocinadors i altres deutors.
§ Crèdits a tercers: com els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de la
venda d’actius no corrents.
§ Instruments de patrimoni d’altres entitats adquirits: accions, participacions en institucions
d’inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni.
§ Altres actius financers, com dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal,
fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments pendents sobre fons
dotacionals o fons especials.
Reconeixement
L’entitat reconeix un actiu financer en el seu balanç quan es converteix en una part obligada del
contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Valoració
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories
següents:
1.1.Actius financers a cost amortitzat.
1.2.Actius financers a cost.
L’entitat no disposa d’actius financers mantinguts per a negociar.
1.1. Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria es classifiquen els següents:
a) Crèdits per operacions de les activitats: aquells actius financers (usuaris i deutors diversos,
hisenda pública per subvencions concedides, patrocinadors i altres deutors) que s’originen en
la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat,
b) Crèdits per la resta d’operacions: aquells actius financers que tot i no tractant-se
d’instruments de patrimoni, no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments
són de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de
l’entitat, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits
constituïts, i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals o fons
especials.
1.1.1.

Valoració inicial
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Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament
atribuïbles.
1.1.2.

Valoració posterior

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.
1.1.3.

Deteriorament del valor

Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre
que hi ha evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb
característiques similars de risc valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o
més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionen una
reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, que poden ser motivats, entre altres
causes, per la insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència entre el seu
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que generaran,
descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
L’entitat no disposa d’actius financers a tipus d’interès variable, ni amb valors de cotització.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la
pèrdua disminueix per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament
té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no
s’hagués registrat el deteriorament del valor.
1.2. Actius financers a cost
En aquesta categoria es classifiquen la resta d’instruments de patrimoni.
Els passius financers reconeguts al balanç són:
§ Dèbits per operacions de les activitats: proveïdors, beneficiaris i creditors diversos
§ Deutes amb entitats de crèdit
§ Deutes amb característiques especials, i
§ Altres passius financers: deutes amb tercers, com préstecs i crèdits financers rebuts de
persones o entitats que no són entitats de crèdit, inclosos els sorgits en la compra d’actius no
corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre participacions.
Els instruments financers incorreguts o assumits es classifiquen com a passius financers, en la
seva totalitat o en una de les seves parts, sempre que d’acord amb la seva realitat econòmica
suposen per a l’entitat una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o qualsevol
altre actiu financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment desfavorables.
Reconeixement
L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteix en una part obligada
del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Valoració
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Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen exclusivament com
passius financers a cost amortitzat.
L’entitat no disposa de passius financers mantinguts per a negociar.
Es classifiquen com passius financers a cost amortitzat:
a. Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors):
són aquells passius financers que s’originen en la compra de béns i serveis per operacions de
tràfic de l’entitat, i
b. Dèbits per operacions no derivades de les activitats: són aquells passius financers que, no
tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival
al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són
directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat.
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.
Les aportacions rebudes com a conseqüència d’un contracte de comptes en participació i
similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament,
que calgui atribuir als partícips no gestors.
Baixa de passius financers
L’entitat procedeix a donar de baixa un passiu financer quan l’obligació s’ha extingit.
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista i un prestatari, sempre
que aquests tenen condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer
original i es reconeix el nou passiu financer que sorgeix. De la mateixa manera es registra una
modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu financer.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s’ha donat
de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en què es
recull així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l’efectiu o passiu assumit, es reconeix en el
compte de resultats de l’exercici en què té lloc.
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tenen condicions substancialment
diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç. El cost amortitzat del
passiu financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu, que és aquell que iguala el valor
en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d’efectiu a pagar segons
les noves condicions.
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan
el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes
cobrades o pagades, és diferent, almenys en un deu per cent del valor actual dels fluxos
d’efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d’interès efectiu
d’aquest darrer.
8.Existències: No existeixen partides en el balanç.
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9. Impostos sobre beneficis: No s'ha meritat cap quota en l'exercici
10. Ingressos i despeses
Ingressos per vendes i prestació de serveis
1. Aspectes comuns
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el preu
acordat per a aquests béns o serveis, deduït l’ import de qualsevol descompte, rebaixa en el
preu o altres partides similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al
nominal dels crèdits.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l’entitat
repercuteix a tercers com l’ impost sobre el valor afegit i els impostos especials, així com les
quantitats rebudes per compte de tercers, no formen part dels ingressos.
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò indicat anteriorment en
relació a actius financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per operacions de tràfic, de
naturalesa i valor similars.
Amb la finalitat de comptabilitzar els ingressos atenent al fons econòmic de les operacions,
quan cal, els components identificables d’una mateixa transacció es reconeixen aplicant criteris
diversos, com una venda de béns i els serveis annexos; a l’inrevés, transaccions diferents però
lligades entre sí es tracten comptablement de forma conjunta.
Quan hi ha dubtes relatius al cobrament d’un import reconegut prèviament com a ingressos per
venda o prestació de serveis, la quantitat el cobrament de la qual s’estima com a improbable es
registra com una despesa per correcció de valor per deteriorament i no com un menor ingrés.
2. Ingressos per vendes
Només es comptabilitzen els ingressos procedents de la venda de béns quan es compleixen
totes i cadascuna de les condicions següents:
a) L’entitat ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat
dels béns, amb independència de la seva transmissió jurídica. Es presumeix que no s’ha
produït la citada transferència, quan el comprador posseeix el dret de vendre els béns a
l’entitat, i aquesta l’obligació de recomprar-los pel preu de venda inicial més la rendibilitat
normal que obtindria un prestamista.
b) L’entitat no manté la gestió corrent dels béns venuts, en un grau associat normalment amb la
seva propietat, ni reté el seu control efectiu.
c) L’ import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
d) És probable que l’entitat 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.
3. Ingressos per prestació de serveis
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Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser
estimat amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data
de tancament de l’exercici.
En conseqüència, només es comptabilitzen els ingressos procedents de prestació de serveis
quan es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:
a) L’ import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l’exercici, pot ser valorat
amb fiabilitat,
i
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a
completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.
L’entitat revisa i, si és necessari, modifica les estimacions de l’ ingrés per rebre, a mesura que
el servei es va prestant. La necessitat d’aquestes revisions no indica, necessàriament, que el
desenllaç o resultat de l’operació de prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat.
Quan el resultat d’una transacció que implica la prestació de serveis no pot ser estimat de
forma fiable, es reconeixen ingressos, només en la quantia que les despeses reconegudes es
consideren recuperables.
Compres i altres despeses
La comptabilització dels ajuts atorgats per la fundació es fa en el moment en què s’aprova la
concessió, per l’ import acordat.
En la comptabilització de la compra de béns objecte de les activitats de la fundació es tenen en
compte les regles següents:
a) Les despeses de les compres, incloent-hi els transports i els impostos que recaiguin sobre
les adquisicions, excloent-ne l’ IVA suportat deduïble, es carreguen al compte respectiu del
subgrup 60.
b) Els descomptes i similars inclosos en factura que no obeeixin a pagament immediat es
consideren com a menor import de la compra.
c) Els descomptes i similars que siguin concedits a la fundació per pagament immediat,inclosos
o no inclosos en factura, es consideren ingressos financers i es comptabilitzen al compte 765.
d) Els descomptes i similars que es basin en el fet d’haver assolit un volum determinat de
comandes es comptabilitzen al compte 609.
e) Els descomptes i similars posteriors a la recepció de la factura originats per defectes de
qualitat, incompliment dels terminis de lliurament o altres causes anàlogues es comptabilitzen al
compte 608.
f) La comptabilització dels envasos carregats en factura pels proveïdors, amb facultat de tornarlos - els, s’exposa al compte 406.
S'apliquen les regles a) i e) a la comptabilització de despeses per serveis.
En el cas d’adquisicions gratuïtes de béns, drets i serveis, es comptabilitzen pel seu valor de
mercat.
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En la comptabilització de les pèrdues per alienació o baixa en inventari de l’immobilitzat o
d’inversions financeres temporals s’hi inclouen com a major import les despeses inherents a
l'operació.
11. Provisions i contingències:
Reconeixement
L’entitat reconeix com a provisions els passius que, tot i complir la definició i els criteris de
registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat,
resulten indeterminats respecte del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les
provisions poden venir determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació
implícita o tàcita. En aquest darrer cas, el seu naixement se situa en l’expectativa vàlida creada
per l’entitat davant de tercers, d’assumpció d’una obligació per part de l’entitat.
L’entitat segueix el criteri d’informar en la memòria de les provisions dotades i de les
contingències que puguin afectar als estats financers establint una valoració del risc en funció
de la incertesa de la seva concreció.
En relació a l’única provisió dotada en l’ exercici que apareix en el balanç, l’ entitat ha aplicat
íntegrament els criteris establers per l’ Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a
operacions d’ aquesta naturalesa (BOICAC Nº 84/2010 Consulta 8). Així mateix, es fa constar
que l’ única contingència apreciable en el balanç és de caràcter actuarial, inherent al caràcter
vitalici de l’ usdefruit i dret de cens constituïts.
Valoració
D’acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es valoren, en la data de
tancament de l’exercici, pel valor actual de la millor estimació possible de l’ import necessari per
a cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, i es registren els ajustaments que sorgeixen per
l’actualització de la provisió com una despesa financera conforme es van meritant. Quan es
tracta de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l’efecte financer no és significatiu,
no s’efectua cap tipus de descompte.
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, no suposa una
minoració de l’ import del deute, sense perjudici del reconeixement en l’actiu de l’entitat del
corresponent dret de cobrament, sempre que no hi ha dubtes que aquest reemborsament serà
percebut. L’ import pel qual es registra l’ esmentat actiu no excedeix mai de l’ import de
l’obligació registrada comptablement. Només quan hi ha un vincle legal o contractual, pel qual
s’ha exterioritzat part del risc, i en virtut del qual l’entitat no està obligada a respondre, s’ha de
tenir en compte per a estimar l ’import pel qual, si s’escau, ha de figurar la provisió.
12.Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: No existeixen partides en el balanç
13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; l’entitat segueix el
criteri de prorratejar la totalitat de pagues extraordinàries en 12 mensualitats per cada una
de les quals es registra com despesa el salari brut corresponents més la corresponent
prorrata. Així mateix, es comptabilitzar com despesa la quota empresarial mensual a la
seguretat social. No existeixen a compromisos per pensions. Possibles indemnitzacions es
registren en el moment de ser reconegudes
14. Subvencions, donacions i llegats:
1. Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, 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
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derivades de la subvenció, donació o llegat, d’acord amb els criteris que es detallen més
endavant (apartat 3).
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional de l’entitat, o per a
compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registraran directament
en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti.
En aquest cas, no s’apliquen els criteris descrits a l’apartat 3.
Les subvencions, donacions i llegats que tenen caràcter de reintegrables es registren com a
passius de l’entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la
subvenció, donació o llegat.
2. Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’
import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé
rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
3. Criteris d’imputació a resultats
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tenen el caràcter de no
reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, donació o llegat de caràcter
monetari és el mateix que l’aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie,
quan es refereix a l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de
passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, es distingeix entre els següents tipus
de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits
d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es
destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputen en aquests
exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el
mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es distingeixen els següents
casos:
Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període
per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció
valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix aquesta
cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, en el qual la
imputació es realitza en funció de l’element finançat.
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d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen
com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per
deteriorament dels elements en la part en què aquests elements han estat finançats
gratuïtament.
15.Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: Quan existeix conflicte d’interessos,
i amb caràcter previ a la realització d’aquest tipus de transaccions, es presenta declaració
responsable davant el Protectorat de Fundacions, autoritzant - se la signatura del corresponent
contracte sense participació en la decisió de les persones afectades.
En el moment de la signatura del contracte, es reconeix en el balanç el seu import total com
factures pendents de formalitzar i, en contrapartida, a un compte de periodificació.
En el moment de produir – se efectivament la transacció, es reconeix el seu import en el
compte de resultats en contrapartida al compte de periodificació i, simultàniament, es re
classifica des de factures pendents de formalitzar a comptes de factures emeses o rebudes.
5. Immobilitzat material
1. Tot seguit s’inclou quadre d’anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida
i de les seves corresponents amortitzacions acumulades. No hi han correccions valoratives per
deteriorament acumulades:

IMMOBILITZAT MATERIAL
AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITAT MATERIAL
SALDOS

Saldo inicial
5.861,79 €
-209,50 €
5.652,29 €

Entrades
1.388,23 €
-497,99 €
890,24 €

Sortides
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo final
7.250,02 €
-707,49 €
6.542,53 €

Comentaris:
a) El saldo inicial correspon a mobiliari i equips informàtics adquirits en exercicis precedents
b) Totes les entrades o dotacions són no dineràries, i no n’hi ha cap que sigui deguda a
ampliacions o millores. Els immobilitzats concrets consisteixen en mobiliari i equips per al
procés de la informació valorats a preu de cost..
c) No hi ha reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) No hi ha augments/disminucions per transferències o traspassos a altres partides; ni en
particular a actius no corrents mantinguts per a la venda.
e) No es registren sortides, baixes o reduccions, per tant, no cal especificar el detall dels
immobilitzats concrets que eventualment haguessin causat algun decrement.
f) No hi ha correccions valoratives per deteriorament, ni reconegudes en l'exercici ni tampoc
acumulades.
g) S’informa de les amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les
acumulades.
h) S’ informa del saldo final.
2. Altres informacions:
a) No procedeix indicar de costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació,
inclosos com a major valor dels actius, ni especificar les circumstàncies que s’hagin tingut en
compte per a la seva valoració.
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b) L’entitat aplica a tots els elements de l’immobilitzat a efectes de la seva amortització les
vides útils màximes establertes en la llei de l’ Impost de Societats en el moment de la seva
adquisició, emprant també en tots els casos un mètode d’amortització lineal.
Per no donar-se els supòsits, no procedeix aportar cap de les informacions següents:
c) Canvis d’estimació que afectin valors residuals, els costos estimats de desmantellament,
retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a entitats del grup i
associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori de
Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris seguits per
a la seva determinació.
g) Tampoc cal indicar, per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia
significativa, reconeguda o revertida durant l’exercici per a un immobilitzat material individual,
cap dels següents extrems:
- Naturalesa de l’immobilitzat material.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la pèrdua
per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas.
- Si el mètode emprat és el valor en ús, els tipus d’actualització utilitzats en les estimacions
actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau sobre les quals s’han basat les
projeccions de fluxos d’efectiu i de com s’han determinat els seus valors, el període que abasta
la projecció dels fluxos d’efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinquè any.
h) Respecte de les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela
la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d’immobilitzats afectats per
les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstàncies que han
portat al reconeixement i la reversió d’aquestes correccions valoratives per deteriorament.
i) L’ import de les compensacions de tercers que s’incloguin en el resultat de l’exercici per
elements d’immobilitzat material el valor dels quals s’hagi deteriorat, que s’hagin perdut o que
s’hagin retirat.
j) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament a les activitats, indicant el
seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
k) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre construccions
i resta d’elements.
l) Béns afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions a la
titularitat.
m) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material, indicant
també l’ import d’aquests actius.

33
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos
ferms de venda.
o) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns de l’immobilitzat
material, com ara arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.
p) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de l’immobilitzat
material.
q) Tampoc, en el cas d’immobles, cal d’indicar de forma separada el valor de la construcció i
del terreny.
r) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans d’elements de
l’immobilitzat material.
6. Inversions immobiliàries
Tot seguit s’inclou quadre d’anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida i
de les seves corresponents amortitzacions acumulades. No hi han correccions valoratives per
deteriorament acumulades:

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITAT MATERIAL
SALDOS

Saldo inicial
2.655.120,79 €
-24.251,64 €
2.630.869,15 €

Entrades
964.205,42 €
-13.916,28 €
950.289,14 €

Sortides
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo final
3.619.326,21 €
-38.167,92 €
3.581.158,29 €

En l'actiu del figuren datorze immobles classificats com a inversions immobiliàries; cinc d’ells
procedents de la dotació Fundacional, vuit adquirits per la Fundació durant l’exercici 2018, un
adquirit durant l’ exercici 2019 i un rebut en donació en aquest mateix exercici, en relació als
quals s'informa tot seguit dels següents extrems:
1. Descripció dels immobles:
x

x
x

Deu pisos i dos locals comercials situats en el barri de La Bordeta de Barcelona. Durant
l’exercici,vuit dels pisos i els dos locals han estat transferits en usdefruit a La Diversa,
SCCL mentre que els altres dos pisos han estat llogats en modalitats i períodes
diversos a l’espera de destinar-los també en exercicis futurs a La Diversa, SCCL
tancant així la primera operació del programa específic d'habitatge social amb model
cooperatiu de cessió d'ús.
Un solar en el barri de Roquetes de la ciutat de Barcelona, adquirit durant l’ exercici
2019 per la Fundació i adjudicat mitjançant concurs a la cooperativa d`usuàries d’
habitatge La Morada, SCCL per a la promoció de pisos de protecció oficial.
Pis en el barri de Poble Sec rebut en donació per la Fundació durant l’ exercici, cedintne l’ usdefruit vitalíci a la donant, amb el proposit futur de destinar-lo a l’ inici d’ un
programa específic de constitució de cooperatives d’usuàries d’ habitatge dispers.

2. En el quadre següent s’informa dels ingressos i despeses registrats en aquest concepte
.
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2019
Donacions de capital
133.640,17 €
Ingressos per arrendaments
21.153,89 €
Ingressos cànon cessió usdefruit 34.221,38 €
Administració de finques
-915,42 €
Amortitzacions
-13.944,98 €
Asegurances immobles
-1.364,11 €
Gestories
-400,00 €
IBI reemborsat Sent.T.S.2886/16
0,00 €
Manteniment calderes i portes
0,00 €
Neteja escala
-1.068,98 €
Notaris
-2.609,27 €
Registradors de la propietat
-1.070,70 €
Serveis jurídics
-11.414,00 €
Subministraments
-360,10 €
Taxacions
0,00 €
Taxes urbanístiques
0,00 €
RESULTAT
155.867,88 €

2018
42.538,41 €
43.383,19 €
0,00 €
-2.465,38 €
-15.104,28 €
-2.443,87 €
-2.062,52 €
-2.846,32 €
-263,64 €
-2.162,94 €
-4.713,99 €
-4.255,64 €
-11.674,17 €
-565,68 €
-1.720,00 €
-105,00 €
35.538,17 €

3. No existeixen restriccions a la realització d’inversions immobiliàries, al cobrament dels
ingressos derivats d’aquestes ni dels recursos obtinguts per la seva alienació o disposició per
altres mitjans.
4. A 31 de desembre de 2019 no existeix cap obligació contractual per a l’adquisició,
construcció o desenvolupament d’inversions immobiliàries o per a reparacions, manteniment o
millores.
7. Béns del patrimoni cultural: No existeix cap partida en el balanç.
8. Immobilitzat intangible:
1. Tot seguit s’inclou quadre d’anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada
partida i de les seves corresponents amortitzacions acumulades. No hi han correccions
valoratives per deteriorament acumulades:

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITAT INTANGIBLE
SALDOS

Saldo inicial
5.271,28 €
-628,82 €
4.642,46 €

Entrades
0,00 €
-1.054,32 €
-1.054,32 €

Sortides
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo final
5.271,28 €
-1.683,14 €
3.588,14 €

Comentaris:
a) El saldo inicial consisteix en obres i instal·lacions fixes de condicionament del local de
lloguer on té la Seu l’entitat realitzats en anteriors exercicis i valorats a preu de cost..
b) No hi ha noves les entrades o dotacions dineràries o no dineràries, ni per obres, ni per
instal·lacions i ni tampoc degudes a ampliacions o millores d’elements ja existents..
c) No hi ha reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) No hi ha augments/disminucions per transferències o traspassos d’altres partides, en
particular a actius no corrents mantinguts per a la venda.

35
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

e) No hi ha sortides, baixes o reduccions.
f)

No hi ha correccions valoratives per deteriorament, ni cal diferenciar les reconegudes en
l’exercici de les acumulades.

g) S’indiquen les amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l’exercici de les acumulades.
h) S’indica el saldo final.
2. Altres informacions:
a) No hi ha actius afectes a garanties. La totalitat d’intangibles estan subjectes a reversió en el
moment de finalitzar el contracte de lloguer del local que els suporta, sent aquesta l’ única
restricció a la titularitat per la totalitat del seu import.
b) L’entitat aplica una amortització lineal dels intangibles al llarg del període de vigència del
contracte de lloguer del local que els suporta (5 anys).. S’informa en el quadre anterior de
l’amortització de l’exercici i l’acumulada que correspongui a cada element significatiu
d’aquest epígraf.
Per no donar-se els supòsits, no procedeix aportar cap de les informacions següents:
c) Sempre que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs, s’ha
d’informar dels canvis d’estimacions que afecten valors residuals, vides útils i mètodes
d’amortització.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats del grup i
associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives
per deteriorament acumulades.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals es
puguin exercitar fora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb inversions
situades fora del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització
i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
f)

Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris seguits
per a la seva determinació.

g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o
revertida durant l’exercici per a un immobilitzat intangible individual, s’ha d’indicar:
- Naturalesa de l’immobilitzat intangible.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la
pèrdua per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, si s’escau.
- Si el mètode emprat és el valor en ús, s’han d’assenyalar els tipus d’actualització utilitzats
en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau sobre
les quals s’han basat les projeccions de fluxos d’efectiu i de com s’han determinat els
seus valors, el període que abasta la projecció dels fluxos d’efectiu i la seva taxa de
creixement a partir del cinquè any.
h) Respecte de les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es
revela la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d’immobilitzats
afectats per les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i
circumstàncies que han portat al reconeixement i a la reversió d’aquestes correccions
valoratives per deteriorament.
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i)

Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats, indicant
el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament
acumulades.

j)

Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l’entitat, cal indicar-ne les característiques i
l’ import que s’hi ha assignat.

k) Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús.
l)

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangible, indicant
també l’ import d’aquests actius.

m) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
n) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans d’elements de
l’immobilitzat intangible.
o) L’ import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s’hagin
reconegut com a despeses durant l’exercici, així com la justificació de les circumstàncies
que suporten la capitalització de despeses de recerca i desenvolupament.
p) L’entitat no considera l’existència de cap immobilitzat amb vida útil indefinida.
q) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l’immobilitzat intangible,
com ara arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Durant l’exercici no s’han efectuat operacions d’arrendament financer en les quals la Fundació
hagi participat com arrendadora ni com arrendatària
S’ha efectuat una única operació d’arrendament operatiu en les quals la Fundació ha participat
com arrendatària, consistent en el lloguer de la seu de la Fundació. No s’ha efectuat cap
operació de sub arrendament:
a) Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a despeses de l’exercici han estat
5 mensualitats de 600,00 € de gener a maig i 7 mensualitats de 607,20 € entre juny i
desembre de 2019, totes corresponents a imports dels pagaments mínims per arrendament
actualitzades amb l ‘ncrement anual de l’ IPC, sense que s’hagin satisfet quotes
contingents. El contracte subscrit estableix un compromís de 12 mensualitats a partir del 10
de maig de 2018, que ja han estat satisfetes. Per tant, no hi ha compromesa cap quota
mensuals no cancel.lables a satisfer en exercicis futurs.
b) L’anterior és l’ únic acord significatiu d’arrendament i no existeixen circumstàncies
significatives que requereixin informar de cap dels següents extrems::
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que s’hagi
pactat.
- l’existència i, si s’escau, els terminis de renovació dels contractes, així com de les
opcions de compra i les clàusules d’actualització o esglaonament de preus, i
- les restriccions imposades a l’entitat en virtut dels contractes d’arrendament, com són les
que es refereixin a l’endeutament addicional o a nous contractes d’arrendament.
Tot seguit s’informa de les operacions d’arrendament operatiu en què la Fundació ha participat
com arrendadora:
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a) Les quotes d’arrendament operatiu reconegudes com a ingressos de l’exercici són de
21.153,89 €.
b) Els béns arrendats són els immobles de finca descrita anteriorment en aquesta Memòria i
els ingressos obtinguts corresponen a lloguers de temporada de 5 pisos i contractes de
lloguer ordinari de 2 altres pisos i 2 altres locals de la finca. Excepte un pis en règim de
lloguer indefinit, la resta de contractes estan resolts a 31 de desembre de 2019
c) Durant l’exercici no s’ha reconegut com ingrés cap quota contingent.
10. Actius financers
1. Tot seguit es revela el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers
assenyalades en la norma de registre i valoració novena desglossant cada epígraf atenent a les
categories establertes en aquesta norma. No s'inclouen factures pendents de formalitzar, actius
fiscals inclosos imports pendents de cobrament per subvencions, periodificacions, ni diners en
efectiu.
CLASSES
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI

INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Instruments de patrimoni

Valors representatius de
deute

Crèdits, derivats i altres

CATEGORIES
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Actius
financers a
cost
0,00 €
0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 151.250,00 € 151.250,00 €
amortitzat
Actius
financers
mantinguts
per a
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
negociar
Actius
financers a
cost
679.127,84 € 920.574,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
679.127,84 € 920.574,66 € 20.000,00 € 20.000,00 € 151.250,00 € 151.250,00 €

Instruments
de patrimoni

2019

2018

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

Valors representatius de
deute

2019

2018

15.000,00 € 190.000,00 €

TOTAL

Crèdits, derivats i altres

2019

2018

2019

2018

365.259,24 €

193.854,68 €

551.509,24 €

555.104,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
15.000,00 € 190.000,00 €

0,00 €
365.259,24 €

0,00 €

0,00 € 679.127,84 € 920.574,66 €
193.854,68 € 1.230.637,08 € 1.475.679,34 €

2. En l’ exercici no existeix cap moviment dels comptes correctors per a cap classe d’actius
financers.
3. Els actius financers s’han valorat pel seu valor raonable:
a) El valor raonable es determina, en la seva totalitat prenent com a
referència els preus cotitzats en mercats actius.
b) Existeixen quatre variacions en el valor registrades en el compte de
resultats:
x

Tres de les variacions, per import total de 10.222,15 €, corresponen a la reversió del
deteriorament registrat a 31 de desembre de 2018 per les participacions a llarg termini
en el patrimoni dels següents fons d’inversió:
REVER.. DETER. CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR A FI
REVER.. DETER. VONTOBEL CLEAN TECHNOLOGY B FI
REVER.DETER. CAIXA ENGINYERS FINENGIN ISR FI

x

5.465,59
2.766,24
1.990,32

Una variació per import de 26.287,33 € correspon al benefici obtingut en la venda de
participacions en els següents Fons d’ Inversió:

PICTET WATER P ACC EUR FI
CLEAN TECHNOLOGY B ACC EUR FI

preu adquisició preu de vendA variació
114.348,54 € 130.331,27 € 15.982,73 €
112.436,76 € 122.741,36 € 10.304,60 €
226.785,30 € 253.072,63 € 26.287,33 €

.
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c) No hi ha instruments financers derivats, i per tant no s'escau d’informar sobre la seva
naturalesa ni sobre les condicions importants que puguin afectar l’ import, el calendari i la
certesa dels fluxos d’efectiu futurs.
4. Entitats del grup, multigrup i associades
La Fundació no pertany a cap grup, multigrup ni associació d'entitats i, per tant no procedeix
informar sobre cap dels següents detalls:
a) Denominació, domicili i forma jurídica de les entitats del grup, especificant per a cadascuna
d’elles:
- Activitats que exerceixen.
- Fracció de capital i dels drets de vot que es posseeix directament i indirecta, distingint entre
ambdós conceptes.
- Import del capital, reserves, altres partides del patrimoni net i resultat del darrer exercici.
- Valor segons llibres de la participació en capital.
- Dividends rebuts en l’exercici.
- Indicació de si les accions cotitzen o no en borsa i, si s’escau, cotització mitjana de l’últim
trimestre de l’exercici i cotització al tancament de l’exercici.
b) Tampoc cal expressar la mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats
multigrup, associades, aquelles en què, tot i posseir més del 20 % del capital, l’entitat no
exerceix una influència significativa, ja que no en forma part. Per tant, tampoc cal informar
sobre les contingències en què s’hagi incorregut en relació amb aquestes entitats. L’entitat no
exerceix una influència significativa sobre cap altra posseint un percentatge inferior al 20 % del
seu capital ni tampoc, tot i posseir-ne més del 20 % no hi exerceix una influència significativa
en cap altra entitat. Per tant, no procedeix d’explicar les circumstàncies que afecten aquestes
relacions.
c) Durant l'exercici no s'han efectuat adquisicions que s’hagin de detallar que hagin portat a
qualificar una entitat com a dependent, ni procedeix, per tant, indicar la fracció de capital ni el
percentatge de drets de vot adquirits.
d) No s'han registrat correccions valoratives per deteriorament en les diferents participacions.
Per tant, no cal informar del seu import ni diferenciar les reconegudes en l’exercici de les
acumulades.
e) No existeix cap resultat derivat de l’alienació o disposició per un altre mitjà, d’inversions en
entitats del grup, multigrup i associades..
5.Usuaris i altres deutors
En el quadre següent es fa el desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, Usuaris,
patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar, amb indicació del moviment
que hi ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les
disminucions i el saldo final per a usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’entitat:
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SALDO INICIAL
16.264,72 €
62.391,62 €
1.803,52 €
0,00 €
-1.775,43 €
52.456,75 €
0,00 €
0,00 €
162.481,46 €
293.622,64 €

USUARIS I DEUTORS PER L'ACTIVITAT PRÒPIA
FACTURES PENDENTS DE FORMALITZAR
DEUTORS DE COBRAMENT DUBTÓS
ALTRES DEUTORS
DETERIORAMENT CRÈDITS COMERCIALS
H.P.DEUTORA IVA A COMPENSAR / RETORNAR
H.P.DEUTORA DEVOLUCIÓ IBI
H.P.DEUTORA DEVOLUCIÓ IMPOST SOCIETATS
H.P.DEUTORA SUBVENCIONS CONCEDIDES

AUGMENTS
DISMINUCIONS
163.793,10 €
167.414,04 €
94.666,14 €
72.601,92 €
0,00 €
1.803,52 €
0,00 €
0,00 €
1.775,43 €
0,00 €
73.843,55 €
60.651,29 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
139.546,31 €
334.078,22 €
442.017,08 €

SALDO FINAL
12.643,78 €
84.455,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
65.649,01 €
0,00 €
0,00 €
22.935,15 €
185.683,78 €

6.Altre tipus d’informació
No hi ha cal altra de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com ara litigis,
embargaments, etc..
11. Passius financers
1. En el quadre següent es revela el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius
financers assenyalades en la norma de registre i valoració desena desglossant cada epígraf
atenent a les categories establertes en aquesta norma. No s'inclouen factures pendents de
formalitzar, periodificacions, bestretes d’ usuàries, ni passius de naturalesa fiscal incloent
imports de subvencions pendents d’executar.
INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de
crèdit

CATEGORIES
2019
2018
Passius
financers a
cost
amortitzat
728.252,09 € 762.342,68 €
Passius
financers
mantinguts
per a
negociar
0,00 €
0,00 €
Total
728.252,09 € 762.342,68 €

Derivats i Altres

2019

2018

CLASSES
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit

2019

2018

TOTAL

Derivats i Altres

2019

2018

2019

2018

0,00 €

0,00 €

35.156,62 €

34.467,30 €

50.377,16 €

74.126,89

813.785,87 €

870.936,87 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
35.156,62 €

0,00 €
34.467,30 €

0,00 €
50.377,16 €

0,00 €
74.126,89 €

0,00 €
813.785,87 €

0,00 €
870.936,87 €

1. Informació sobre:
a) import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de
l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions figuren
separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, conforme al
model de balanç:
Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Altres deutes a curt termini
Creditors varis a curt termini
TOTALS

2020
2021
2022
2023
2024
Resta
0,00 € 35.866,32 € 36.590,26 € 37.328,81 € 38.082,27 € 579.318,32 €
35.156,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.377,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
85.533,78 € 35.866,32 € 36.590,26 € 37.328,81 € 38.082,27 € 579.318,32 €

TOTALS
727.185,97 €
35.156,62 €
40.000,00 €
10.377,16 €
812.719,75 €

b) Només existeix un deute amb garantia real consistent en un préstec hipotecari amb
venciment final el 10 de febrer de 2038 contret amb Caixa Enginyers, SCCL per al
finançament parcial de l’adquisició de la resta de l’immoble descrit en apartats
d’aquesta Memòria. L’ import pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2019 és de
762.342,59 €
2. En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici, s’informa el
següent:
- Durant l’exercici no s’ha produït cap impagament del principal o interessos.
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.
- Per tant, no procedeix informar dl valor en llibres en la data de tancament de l’exercici
d’aquells préstecs en què s’hagi produït un incompliment per impagament.
- Tampoc s’escau informar de si l’ impagament ha estat esmenat o s’han re negociat les
condicions del préstec abans de la data de formulació dels comptes anuals.
12. Fons propis
1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta
agrupació, així com de Patrimoni Net amb indicació dels orígens dels augments i les
causes de les disminucions, com també els saldos inicials i finals.
DISMINUCIONS
(imports
reconeguts en el
causes de les disminucions
SALDO FINAL
compte de
resultats)
100.0.0.000 DOTACIÓ FUNDACIONAL
€ 3.577.612,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.577.612,00
129,0,0,000 EXCEDENTS DE L' EXERCICI
€ 0,00
€ 21.923,50
escedent de l' exercici
€ 0,00
€ 21.923,50
131,0,0,000 DONACIONS DESTINADES A IMMOBLES
€ 769.879,14 € 268.034,76
donacions privades
€ 133.640,17
aplicació a despeses de finançament i cens vitalici € 904.273,73
132.1.0.000 DONACIONS DESTINADES A FINANÇAR DÈFICITS
€ 21.389,50
€ 20.000,00 decisió Patronat sobre donació privada
€ 0,00
sense aplicació en l'exercici
€ 41.389,50
TOTAL FONS PROPIS I ALTRES PARTIDES DE PATRIMONI NET € 4.368.880,64 € 309.958,26
€ 133.640,17
€ 4.545.198,73
FONS PROPIS I ALTRES PARTIDES DE PATRIMONI NET

SALDO INICIAL

AUGMENTS
(importS
rebuts)

origen dels augments

2. Informació sobre:
- No hi ha desemborsaments pendents i per tant no precedeix indicar la data en què s’han de
fer efectius.
- Durant l'exercici s'ha rebut una única aportació no dinerària consistent en un pis al barri del
Poblesec de la ciutat de Barcelona, valorat per taxació oficial en 220.483,07 €.
- No s'han rebut aportacions per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, i per tant no
procedeix indicar els criteris de valoració utilitzats.
- No existeixen Fons especials i per tant no s'escau informar de cap moviment en aquest
concepte (constitució, ampliacions, reduccions i extinció).
13. Subvencions, donacions i llegats
1. En el quadre següent s'indica l' import i les característiques de les subvencions, donacions i
llegats rebuts que figuren en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb
distinció dels vinculats directament amb les activitats de l'entitat i dels rebuts amb caràcter de
capital:
2018:
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TIPUS D'APORTACIÓ
VALOR
SITUACIÓ
DESTINACIÓ
Dotació fundacional 1.082.403,00 €
Balanç
Capital
Dotació fundacional 2.495.209,00 €
Balanç
Immobles activitats fundacionals
Donació
769.879,14 €
Balanç
Immobles activitats fundacionals
Donació
21.389,50 €
Balanç
Compensació dèficits futurs
Subvenció
13.719,29 €
Balanç
Activitats fundacionals
Subvenció
97.184,58 €
Balanç
Activitats fundacionals
Subvenció
350,00 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
2.223,51 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
7.929,59 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
7.805,38 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
49.524,08 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
6.000,00 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
5.471,97 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Donació
42.538,41 € Compte de Resultats Immobles activitats fundacionals
Donació
69.635,68 € Compte de Resultats Compensació dèficits exercici
2019:

TIPUS D'APORTACIÓ
VALOR
SITUACIÓ
DESTINACIÓ
Dotació fundacional 1.082.403,00 €
Balanç
Capital
Dotació fundacional 2.495.209,00 €
Balanç
Immobles activitats fundacionals
Donació
904.273,73 €
Balanç
Immobles activitats fundacionals
Donació
41.389,50 €
Balanç
Compensació dèficits futurs
Subvenció
13.719,29 €
Balanç
Activitats fundacionals
Subvenció
350,00 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Subvenció
97.184,58 € Compte de Resultats
Activitats fundacionals
Donació
133.640,17 € Compte de Resultats Immobles activitats fundacionals
Donació
40.000,00 € Compte de Resultats Compensació dèficits exercici
2. Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i
final com també dels augments i les disminucions informant en particular sobre els imports
rebuts i, si s'escau, tornats:

100
131
132
522

DISMINUCIONS
AUGMENTS
(imports
DISMINUCIONS
PARTIDES DEL BALANÇ
SALDO INICIAL
(import
reconeguts en el
(imports
SALDO FINAL
rebuts)
compte de
retornats)
resultats)
DOTACIÓ FUNDACIONAL
3.577.612,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 3.577.612,00 €
DONACIONS DESTINADES A IMMOBLES
769.879,14 € 268.034,76 €
133.640,17 €
0,00 € 904.273,73 €
DONACIONS DESTINADES A FINANÇAR DÈFICITS
21.389,50 €
80.000,00 €
60.000,00 €
0,00 €
41.389,50 €
0,00
97.184,58
0,00 €
13.719,29 €
DEUTES A C/t TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS
110.903,87 €

3. En el quadre següent s'informa sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats,
especificant la finalitat per a la qual han estat rebudes o acceptades:
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2018:
TIPUS D'APORTACIÓ
VALOR
Dotació fundacional 3.577.612,00 €
Donació
812.417,55 €
Donació
91.025,18 €
Subvenció
350,00 €
Subvenció
2.223,51 €
Subvenció
7.929,59 €
Subvenció
7.805,38 €
Subvenció
49.524,08 €
Subvenció
6.000,00 €
Subvenció
5.471,97 €

SECTOR
privat
privat
privat
públic
públic
públic
públic
públic
públic
públic

ATORGANT

FINALITAT
activitats fundacionals
Adquisició, amortització i finançament immobles activitat
compensació pèrdues inicials
Seguretat Social
Bonificació a la formació
Ajuntament de Barcelona
CAP A LA PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HABITATGE COOPERATIU
Ajuntament de Barcelona
IMPULS SOCIO ECONÒMIC AL TERRITORI
Ajuntament de Barcelona
PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
PROJECTES SINGULARS
Ajuntament de Barcelona
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DIVULGATIVA
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
PROJECTES SINGULARS

2019:
TIPUS D'APORTACIÓ
VALOR
Dotació fundacional 3.577.612,00 €
Donació
904.273,73 €
Donació
41.389,50 €
Subvenció
350,00 €
Subvenció
97.184,58 €

SECTOR
privat
privat
privat
públic
públic

ATORGANT

FINALITAT
activitats fundacionals
Adquisició, amortització i finançament immobles activitat
compensació pèrdues inicials
Seguretat Social
Bonificació a la formació
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
PROJECTES SINGULARS

4. Informació sobre el compliment o incompliment de les condicions associades a les
subvencions, donacions i llegats: S'han complert totes les condicions associades.
5. Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i
llegats:
2018:
TIPUS D'APORTACIÓ
Donació
Donació
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció

VALOR
BÉ O ACTIVITAT FINANÇAT EN L'EXERCICI
42.538,41 € ADQUISICIÓ, AMORTITZACIO I FINANÇAMENT IMMOBLES DESTINATS A L'ACTIVITAT
69.635,68 €
FINANÇAMENT DE LES PÈRDUES DE L'ACTIVITAT
350,00 €
FORMACIÓ DEL PERSONAL
2.223,51 €
CAP A LA PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HABITATGE COOPERATIU
7.929,59 €
IMPULS SOCIO ECONÒMIC AL TERRITORI
7.805,38 €
PROMOCIÓ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
49.524,08 €
PROJECTES SINGULARS
6.000,00 €
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DIVULGATIVA
5.471,97 €
PROJECTES SINGULARS

2019:
TIPUS D'APORTACIÓ
Donació
Donació
Subvenció
Subvenció

VALOR
BÉ O ACTIVITAT FINANÇAT EN L'EXERCICI
133.640,17 €
ADQUISICIÓ, AMORTITZACIO I FINANÇAMENT IMMOBLES DESTINATS A L'ACTIVITAT
40.000,00 € SUBVENCIÓ CREACIÓ COOPERATIVES I CONVENI AMB FUNDACIÓ COOPEBAIX (en constitució)
350,00 €
FORMACIÓ DEL PERSONAL
97.184,58 €
PROJECTES SINGULARS

14. Situació fiscal
14.1. Impostos sobre beneficis
L'entitat està exempta de l' Impost sobre beneficis en els termes establerts per la Llei 49/2002.
a) No hi han diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el balanç al
tancament de l’exercici.
b) No es registra cap crèdit per bases imposables negatives i per tant no procedeix informar
sobre la seva antiguitat i termini previst de recuperació fiscal.

43
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

c) L'entitat està acollida al Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes regulat per la Llei
49/2002 i el seu Reglament, assumint íntegrament les obligacions recollides en aquestes
disposicions.
d) No es registren provisions derivades de l ’impost sobre beneficis ni contingències de caràcter
fiscal, ni sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una modificació de la
normativa fiscal que afecti els actius i passius fiscals registrats D'acord amb la legislació vigent,
els impostos no poden considerar - se liquidats de manera definitiva fins que les declaracions
presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini
de prescripció. Tots els exercicis es troben oberts a comprovació.
e) No existeix cap altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.
14.2. Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs ni, en
particular, cap contingència de caràcter fiscal. D'acord amb la legislació vigent, els impostos no
poden considerar - se liquidats de manera definitiva fins que les declaracions presentades
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció. Tots els exercicis es troben oberts a comprovació.
15. Ingressos i despeses
1. Durant l'exercici no s'han registrat despeses derivades del funcionament de l’òrgan de
govern de l’entitat. No procedeix per tant fer-ne desglossament ni indicar l’ import de cada
partida del compte de resultats que afecta l’ esmentat concepte. En la partida 2. b) del balanç
co consta cap import en concepte de reemborsament de despeses a patrones.

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Ajuts concedits i altres despeses,
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats:
Dels 40.978,89 € recollits en aquesta partida, 20.000,00 € es destinaran a subvencionar les
despeses de creació de noves cooperatives; 20.000,00 € a la signatura d’ un Conveni de
col·laboració amb La Fundació Coopebaix (en constitució); 607,50 € corresponen a la
bonificació d’interessos del préstec participatiu concedit a Habitatges La Borda, S.C.C.L; i
371,39 € a un descompte sobre serveis de consultoria a l’Associació La Petita Massa.
3.Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, Aprovisionaments. La totalitat

d’imports corresponen al consum de béns destinats a les activitats i són compres: No hi ha
consum de primeres matèries i altres matèries consumibles. No hi ha variació d'existències.
2018:
MATERIAL D'OFICINA I OFIMÀTICA
FOTOCÒPÌES I MATERIALS IMPRESSOS
ALTRES PROVEIMENTS

555,97 €
402,08 €
172,04 €

2019:
MATERIAL D'OFICINA I OFIMÀTICA
FOTOCÒPÌES I MATERIALS IMPRESSOS
ALTRES PROVEIMENTS

284,12
1.076,25
788,91
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Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal. No hi ha
aportacions i dotacions per a pensions. Només hi ha altres càrregues socials a l’exercici
2018 en concepte de prevenció de riscos laborals.

2018:
SALARIS
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

46.417,42 €
14.538,50 €
191,27 €

2019:
SALARIS
INDEMNITZACIONS
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

52.358,77
204,34
17.427,70
564,11

Desglossament de la partida 8.c compte de resultats, Pèrdues, deteriorament i variació de
les provisions per operacions de les activitats, amb distinció entre variació de provisions
d'existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i
variació de provisions per a altres operacions de les activitats:
A finals de l’ exercici precedent la partida tenia adjudicat un import de 1.775,43 € per a la
provisió d’insolvència d’una llogatera. A finals de 2019 consta un import total de 104.781,96
euros, dels quals 1.867,37 € per a la provisió d’insolvència d’una llogatera i 102.914,56 €
per a la dotació de la provisió d’ un cens vitalici en favor de la donant d’ un habitatges al
Poblesec. No hi ha variació de provisions d’existències ni per a altres operacions de les
activitats.
3. Durant l'exercici no s‘ha registrat cap import derivat de la venda de béns i prestació de
serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis.
4. Durant l'exercici s'ha registrat un resultat originat fora de l’activitat normal de l’entitat per
import net positiu de 20,50 € inclòs en la partida “Altres resultats” que correspon a petits ajustos
en el saldo de determinats comptes de balanç.
5. Informació sobre:
- Durant l'exercici no s'han registrat Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions.
Per tant, no procedeix fer indicació de les activitats a les quals es destinen ni de les condicions
a què estan subjectes.
- La Fundació no ha efectuat durant l'exercici cap transacció amb entitats del grup i associades,
ja que no té relació amb cap entitat d’aquest tipus i per tant no procedeix especificar-ne cap de
les següents:
- Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels.
- Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats.
- Serveis rebuts i prestats.
- Interessos abonats i carregats.
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- Dividends i altres beneficis rebuts.
- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes
I serveis rebuts i prestats.
16. Provisions i contingències.
1. S’ informa tot seguit de cada provisió reconeguda en el balanç:
a) Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l’exercici, indicant:
PROVISIONS CENS VITALICI SR.A MARIANNE BRULL
A llarg termini
A curt termini

Saldo inicial
0,00 €
0,00 €

Dotacions
Aplicacions Altres ajustaments +/79.857,31 € 6.177,24 €
0,00 €
29.100,24 € 21.042,96 €
0,00 €

Saldo final
73.680,07 €
8.057,28 €

PROVISIONS PER MOROSITAT A CURT TERMINI
PROVISIÓ IMPAGATS LLOGATERA

Saldo inicial
1.775,43 €

Dotacions
Aplicacions Altres ajustaments +/0,00 € 1.775,43 €
0,00 €

Saldo final
0,00 €

PROVISIONS PER DETERIORAMENT DE FONS D'INVERSIÓ A LLARG TERMINI
Correcció valorativa CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR A FI
Correcció valorativa FONENGIN ISR A FI
Correcció valorativa VONTOBEL FUND - CLEAN TECHNOLOGU B EUR

Saldo inicial
6.244,85 €
1.990,32 €
2.766,24 €

Dotacions
Aplicacions Altres ajustaments +/0,00 €
0,00 €
-6.244,85 €
0,00 €
0,00 €
-1.990,32 €
0,00 €
0,00 €
-2.766,24 €

Saldo final
0,00 €
0,00 €
0,00 €

b) No procedeix informar de l’augment, durant l’exercici, en els saldos actualitzats al tipus de
descompte per causa del pas del temps, ni tampoc de l’efecte que hagi pogut tenir
qualsevol canvi en el tipus de descompte.
c) No s’han assumit obligacions en relació als elements del balanç en relació als quals s’han
dotat provisions, de les quals calgui descriure la naturalesa
d) Descripció de les estimacions i procediments de càlcul aplicats per a la valoració dels
imports corresponents:
- Les provisions per morositat es doten pels imports impagats amb antiguitat superior a
180 dies.
- La correccions valoratives sobre Fons d’inversió es calculen multiplicant el nombre de
participacions de cada un per la diferència entre el respectiu valor liquidatiu en el
moment de l’adquisició i en la data de tancament de l’exercici en cas de que aquesta
sigui inferior i, si s’escau, detraient d’aquest import les correccions realitzades en
exercicis anteriors.
- No existeixen incerteses que puguin aparèixer en aquestes estimacions ja que es
refereixen a deutes certs i acceptats en el cas de morositat i a preus de mercat en el
cas de fons d’inversió. No s’han de justificar ajustaments ja que no ha calgut realitzarlos..
e) No existeixen drets de reemborsament en relació als quals calgui informar de l’ import ni
assenyalar les quantitats que, si s’escau, s’hagin reconegut en l’actiu del balanç per
aquests drets.
No hi han contingències de les quals calgui informar.
Per tant, no procedeix informar de cap dels següents extrems numerats de l’2 al 4:
2. Llevat que sigui remota la sortida de recursos, per a cada tipus de contingència:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
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c) Una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas de no
poder realitzar-se, informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven,
assenyalant els riscos màxims i mínims.
d) L’existència de qualsevol dret de reemborsament.
e) En el cas excepcional que una provisió no s’hagi pogut registrar en el balanç perquè no pot
ser valorada de forma fiable, addicionalment s’han d’explicar els motius pels quals no es
pot fer aquesta valoració.
3. En el cas que sigui probable l’entrada de beneficis o rendiments econòmics per a l’entitat
procedents d’actius que no compleixin els criteris de reconeixement:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
c) Informació sobre els criteris utilitzats per a la seva estimació, així com els possibles efectes
en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta
impossibilitat i incerteses que la motiven.
4. Excepcionalment, en els casos en què hi hagi un litigi amb un tercer i la informació exigida
en els apartats anteriors perjudiqui seriosament la posició de l’entitat, no és necessari que
se subministri aquesta informació, però s’ha de descriure la naturalesa del litigi i s’ha
d’informar de l’omissió d’aquesta informació i de les raons que han portat a prendre
aquesta decisió.
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1. En els quadres següents s'ofereix Informació sobre els actius corrents i no corrents que
estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries concretant si són o no
són de la dotació fundacional, i detallant-ne els elements més significatius (valor comptable,
vida útil, amortització acumulada,deterioraments). Així mateix, s'especifica l'activitat que s'hi
desenvolupa:
2018:
ACTIU
205.0.0.000 OBRES LOCAL EN LLOGUER MASNOU, 32 BARCELONA
216.0.0.000 MOBILIARI
217.0.0.000 EQUIPAMENT PROCÉS INFORMACIÓ
220.0.0.000 SÒL LOCAL COMERCIAL
220.0.0.001 SÒL PIS 1r 1a
220.0.0.002 SÒL PIS 1r 2a
220.0.0.003 SÒL PIS 3r 1a
220.0.0.004 SÒL PIS 4t 1a
220.0.0.005 SÒL PIS 3r 2a
220.0.0.006 SÒL PIS 4r 2a
220.0.0.007 SÒL PIS 5è 1a
220.0.0.008 SÒL PIS 5è 2a
220.0.0.009 SÒL LOCAL COMERCIAL
220.0.0.010 SÒL LOCAL COMERCIAL
220.0.0.011 SÒL PIS 2n 1a
220.0.0.012 SÒL PIS 2n 2a
221.0.0.000 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
221.0.0.001 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 1a
221.0.0.002 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 2a
221.0.0.003 CONSTRUCCIÓ PIS 3r 1a
221.0.0.004 CONSTRUCCIÓ PIS 4t 1a
221.0.0.005 CONSTRUCCIÓ PIS 3r 2a
221.0.0.006 CONSTRUCCIÓ PIS 4t 2a
221.0.0.007 CONSTRUCCIÓ PIS 5è 1a
221.0.0.008 CONSTRUCCIÓ PIS 5è 2a
221.0.0.009 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
221.0.0.010 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
221.0.0.011 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 2a
221.0.0.012 CONSTRUCCIÓ PIS 2n 2a
ACTIUS FINANCERS, DIVERSOS I DINERS
DINERS
DINERS

VALOR COMPTABLE
4.642,46 €
4.673,46 €
978,83 €
123.312,00 €
87.407,00 €
81.645,00 €
84.758,00 €
82.993,00 €
79.968,17 €
49.968,17 €
85.611,61 €
79.968,17 €
73.704,54 €
76.421,44 €
85.611,61 €
79.968,17 €
129.732,50 €
122.180,72 €
114.126,62 €
120.615,40 €
120.262,32 €
115.061,27 €
115.061,27 €
122.951,32 €
115.061,27 €
106.048,93 €
109.958,06 €
123.181,32 €
115.061,27 €
2.495.209,00 €
313.890,06 €
21.389,50 €
TOTAL ACTIU
5.441.422,46 €

VIDA ÚTIL
5 anys
màxim taules L.I.S.
màxim taules L.I.S.
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
indefinida
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
amortització 100 anys
indefinida
indefinida
indefinida

ORÍGEN
ACTIVITAT DESENVOLUPADA
adquisició
Seu de la Fundació
adquisició
Seu de la Fundació
adquisició
Seu de la Fundació
dotació fundacional llogat a entitat social a preu simbòlic
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
dotació fundacional llogat a entitat social a preu simbòlic
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
dotació fundacional
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
adquisició
llogat
dotació fundacional
a disposició per activitats
donació rebuda
amortització i finançament immobles
donació rebuda
compensació de pèrdues futures
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AMORTITZACIONS ACUMULADES
282.0.0.000 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.001 AMORT. ACUM. PIS 1r 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.002 AMORT. ACUM. PIS 1r 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.003 AMORT. ACUM. PIS 3r 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.004 AMORT. ACUM. PIS 4t 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.005 AMORT. ACUM. PIS 3r 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.006 AMORT. ACUM. PIS 4t 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.007 AMORT. ACUM. PIS 5è 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.008 AMORT. ACUM. PIS 5è 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.009 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.010 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.011 AMORT. ACUM. PIS 2n 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.012 AMORT. ACUM. PIS 2n 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
TOTAL AMORTITZACIONS

-3.285,50 €
-3.094,28 €
-2.890,38 €
-3.054,60 €
-3.045,68 €
-1.107,60 €
-1.107,60 €
-1.185,72 €
-1.107,60 €
-1.020,84 €
-1.058,52 €
-1.185,72 €
-1.107,60 €
-24.251,64 €

2019:
ACTIU
VALOR COMPTABLE
VIDA ÚTIL
ORÍGEN
ACTIVITAT DESENVOLUPADA
205.0.0.000 OBRES LOCAL EN LLOGUER MASNOU, 32 BARCELONA
3.588,14 €
5 anys
adquisició
Seu de la Fundació
216.0.0.000 MOBILIARI
4.658,43 € màxim taules L.I.S.
adquisició
Seu de la Fundació
217.0.0.000 EQUIPAMENT PROCÉS INFORMACIÓ
1.884,10 € màxim taules L.I.S.
adquisició
Seu de la Fundació
220.0.0.000 SÒL LOCAL COMERCIAL
123.312,00 €
indefinida
dotació fundacional llogat a entitat social a preu simbòlic
220.0.0.001 SÒL PIS 1r 1a
87.407,00 €
indefinida
dotació fundacional
llogat
220.0.0.002 SÒL PIS 1r 2a
81.645,00 €
indefinida
dotació fundacional
llogat
220.0.0.003 SÒL PIS 3r 1a
84.758,00 €
indefinida
dotació fundacional
llogat
220.0.0.004 SÒL PIS 4t 1a
82.993,00 €
indefinida
dotació fundacional
llogat
220.0.0.005 SÒL PIS 3r 2a
79.968,17 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.006 SÒL PIS 4r 2a
49.968,17 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.007 SÒL PIS 5è 1a
85.611,61 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.008 SÒL PIS 5è 2a
79.968,17 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.009 SÒL LOCAL COMERCIAL
73.704,54 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.010 SÒL LOCAL COMERCIAL
76.421,44 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.011 SÒL PIS 2n 1a
85.611,61 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.012 SÒL PIS 2n 2a
79.968,17 €
indefinida
adquisició
llogat
220.0.0.013 SOLAR PLA DELS CIRERERS, 1 - BARCELONA
765.770,66 €
indefinida
adquisició
pre adjudicat dret de superfície
220.0.0.014 NUA PROPIETAT SÒL PIS 3r 1a SALVÀ 31
127.376,50 €
indefinida
donació rebuda
cedit en usdefruit vitalici
221.0.0.000 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
131.334,86 € amortització 100 anys dotació fundacional llogat a entitat social a preu simbòlic
221.0.0.001 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 1a
120.927,92 € amortització 100 anys dotació fundacional
llogat
221.0.0.002 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 2a
112.956,38 € amortització 100 anys dotació fundacional
llogat
221.0.0.003 CONSTRUCCIÓ PIS 3r 1a
119.378,68 € amortització 100 anys dotació fundacional
llogat
221.0.0.004 CONSTRUCCIÓ PIS 4t 1a
119.029,20 € amortització 100 anys dotació fundacional
llogat
221.0.0.005 CONSTRUCCIÓ PIS 3r 2a
113.953,67 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.006 CONSTRUCCIÓ PIS 4t 2a
113.953,67 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.007 CONSTRUCCIÓ PIS 5è 1a
121.765,60 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.008 CONSTRUCCIÓ PIS 5è 2a
113.953,67 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.009 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
105.028,09 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.010 CONSTRUCCIÓ LOCAL COMERCIAL
108.899,54 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.011 CONSTRUCCIÓ PIS 1r 2a
121.995,60 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.012 CONSTRUCCIÓ PIS 2n 2a
113.953,67 € amortització 100 anys
adquisició
llogat
221.0.0.013 NUA PROPIETAT NO AMORTITZABLE CONSTRUCCIÓ PIS 3r 1a SALVÀ 31
71.058,26 €
indefinida
donació rebuda
cedit en usdefruit vitalici
ACTIUS FINANCERS, DIVERSOS I DINERS
1.816.027,44 €
indefinida
dotació fundacional
a disposició per activitats
DINERS
313.890,06 €
indefinida
donació rebuda
amortització i finançament immobles
DINERS
41.389,50 €
indefinida
donació rebuda
compensació de pèrdues futures
TOTAL ACTIU
5.734.110,52 €
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AMORTITZACIONS ACUMULADES
280.5.0.000 AMORT. ACUM. LOCAL LLOGAT MASNOU 32
281.6.0.000 AMORT. ACUM. MOBILIARI
281.6.0.000 AMORT. ACUM. INFORMÀTICA
282.0.0.000 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.001 AMORT. ACUM. PIS 1r 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.002 AMORT. ACUM. PIS 1r 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.003 AMORT. ACUM. PIS 3r 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.004 AMORT. ACUM. PIS 4t 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.005 AMORT. ACUM. PIS 3r 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.006 AMORT. ACUM. PIS 4t 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.007 AMORT. ACUM. PIS 5è 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.008 AMORT. ACUM. PIS 5è 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.009 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.010 AMORT. ACUM. LOCAL COMERCIAL CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.011 AMORT. ACUM. PIS 2n 1a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
282.0.0.012 AMORT. ACUM. PIS 2n 2a CTRA BORDETA 58 I C LEIVA 44 BIS
TOTAL AMORTITZACIONS

-1.683,14 €
-385,04 €
-322,45 €
-3.427,70 €
-4.347,08 €
-4.060,62 €
-4.291,32 €
-4.278,80 €
-2.215,20 €
-2.215,20 €
-2.371,44 €
-2.215,20 €
-2.041,68 €
-2.117,04 €
-2.371,44 €
-2.215,20 €
-40.558,55 €

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de l'entitat i
sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut: Durant l’exercici no s’han general
beneficis ni pèrdues en aquest concepte
2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge
legalment establert.
Exercici

Ingressos bruts
(1)

Destinat en l’exercici

Total (4)
Import

2016
2017
2018
2019
2020

Pendents de
destinar en
exercicis
posteriors

Import destinat a Despeses fundacionals

Diferència
Despeses
(Ingressos nets)
necessàries (2)
(3)=(1)-(2)

%

51.984,64 € 51.376,64 €
608,00 €
425,60 €
116.592,42 € 83.023,63 € 33.568,79 € 23.498,15 €
284.629,85 € 142.804,03 € 141.825,82 € 99.278,07 €
456.509,64 € 213.566,19 € 242.943,45 € 170.060,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2016

2017

2018

2019

70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

608,00 €

0,00 €
33.568,79 €

0,00 €
0,00 €
141.825,82 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
221.019,95 €

DESPESES DESTINADES A L'ACTIVITAT FUNDACIONAL EN CADA EXERCICI:

608,00 €

33.568,79 €

141.825,82 €

221.019,95 €

2020

-182,40 €
0,00 €
0,00 € -10.070,64 €
0,00 € -42.547,75 €
0,00 € -50.959,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

No s'escau, per tant, la presentació de cap pla aprovat per l'òrgan de govern per aplicar els
recursos pendents de destinar. Tampoc s'escau informar de l' estat de compliment de cap pla
aprovat per l'òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de
compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.
3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb el
compliment directe de les finalitats:
Durant l’exercici la Fundació ha destinat 221.019,95 € al compliment directe de les seves
finalitats. En el quadre següent es detallen les partides corresponents:
2018:
Despeses subvencions
ALTRES SERVEIS
DESPESES DE PERSONAL
PROVEÏMENTS
REEMBORSAMENT DESPESES PATRONAT

Partida compte de resultats
8. a)
7
5
2

71.838,96 €
50.040,20 €
498,33 €
195,04 €
122.572,53 €

Despeses serveis facturats
ALTRES SERVEIS

19.253,29 €

8. a)
19.253,29 €
141.825,82 €
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2019:
Despeses subvencions
ALTRES SERVEIS
ASSEGURANCES
COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
DESPESES DE PERSONAL
LLOGUERS
PROVEÏMENTS
REPARACIONS I MANTENIMENT
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS
SUBMINISTRAMENTS

Partida compte de resultats
8, a) 10
8, a) 6
8, a) 8
7
8, a) 2
5
8, a) 3
8, a) 4
8, a) 9

64.153,64 €
399,84 €
4.392,55 €
49.653,70 €
4.225,20 €
1.552,69 €
273,04 €
7.500,00 €
175,01 €
132.325,67 €

Despeses serveis facturats
ALTRES SERVEIS (estimació)

47.715,39 €

8, a) 10
47.715,39 €

Subvencions i ajuts concedits
SUBVENCIONS I AJUTS CONCEDITS

40.978,89 €

2
40.978,89 €
221.019,95 €

18. Fets posteriors al tancament
1. No hi ha cap fet posterior que posi de manifest circumstàncies que ja existien en la data de
tancament de l’exercici que no hagin suposat, d’acord amb la seva naturalesa, la inclusió d’un
ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals, però la informació continguda en la
memòria hagi de ser modificada d’acord amb aquest fet posterior.
2. No hi ha cap fet posterior que mostri condicions inexistents al tancament de l’exercici i que
sigui de tal importància que, si no se n’inclou informació, podria afectar la capacitat d’avaluació
dels usuaris dels comptes anuals. Tot i amb això, cal fer esment que està en curs, pendent de
tràmits diversos amb les administracions, una operació d’ adquisició a terços de diversos solars
i finques a Valls en conjunt amb altres dues altres entitats, en relació a les quals consta recollit
un import de 264.423,96 € en la partida B) IV de l’ Actiu corrent (compte 554) pendents de
liquidar a la finalització de les operacions.
Així mateix, es fa constar que dins la partida B) I de l’ actiu corrent, s’ inclou un avançament per
import de 26.500,00 € a Habitatges La Borda, SCCL en el marc d’ un conveni de col·laboració
per a la generació i cessió a Fundació La Dinamo d’ un actiu intangible que sistematitzarà el
conjunt de processos tècnics, econòmics, financers i jurídics, entre altres aspectes amb l’
objecte de la seva aplicació en les activitats de desenvolupament de noves cooperative d’
usuàries d’ habitatge.
El Patronat estima que dels fets posteriors en curs que s’han descrit es deriven en conjunt uns
efectes clarament positius tant pel fet de permetre l’ impuls del Cooperativisme d’Habitatge en
règim d’ ús, objectiu principal de la Fundació, com des del punt de vista d’ una més gran
seguretat i rendibilitat en les inversions del Patrimoni.
3. Atesa la naturalesa i recursos de l’entitat, no es preveu que la seva activitat pugui veure’s
compromesa per la pandèmia COVID-19 i, per tant, els comptes s’han formulat sota el principi
d’ empresa en funcionament. Tot i amb això, caldrà prestar atenció als efectes que pugui
produir l' impacte econòmic i social d’ aquesta crisi. No hi ha altres fets esdevinguts amb
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posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin l’aplicació del principi d’entitat en
funcionament i en conseqüència no cal:
a) Ni descriure el fet posterior i la seva naturalesa (factor que generi dubte respecte a l’aplicació
del principi d’entitat en funcionament).
b) Ni informar de cap impacte potencial del fet posterior sobre la situació de l’entitat.
c) Ni descriure cap factor mitigant relacionat, en el seu cas, amb el fet posterior.
19. Operacions amb parts vinculades
1. Informació sobre operacions amb parts vinculades:
a) Entitat dominant. No existeix tal entitat
b) Altres entitats del grup. La Fundació no forma part de cap grup.
c) Negocis conjunts en què l’entitat sigui un dels partícips. La Fundació no pren
part en cap negoci conjunt amb parts vinculades
d) Entitats associades. La Fundació no està associada a cap part vinculada
e) Entitats amb control conjunt o influència significativa sobre l’entitat. La
Fundació no forma part de cap entitat d’aquesta mena.
f)

Personal clau de la direcció de l’entitat o de l’entitat dominant: Durant l’exercici,
i dins el marc dels contractes i les corresponents declaracions responsables
presentades en el seu dia al Protectorat de Fundacions, s’han realitzat
operacions amb dues parts vinculades a la Presidenta de la Fundació, en un
cas per estar participada pel seu cònjuge i en l’altre per parentiu directe en
primer grau.
Així mateix, i prèvia declaració responsable al Protectorat, s’han realitzat
operacions amb una persona jurídica membre del Patronat

g) Altres parts vinculades. Durant l’exercici, la Fundació no ha realitzat operacions
amb cap altra part vinculada.
2. Tot seguit es facilita la informació necessària per a comprendre les operacions amb les
parts vinculades descrites en les lletres anteriors i els seus efectes sobre els seus estats
financers:
a) Identificació de les persones o entitats amb les quals s’han realitzat les operacions
vinculades, expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada.
x

Croma Studio Design, S.L. NIF B67249946 (abans Croma Studio, S.C.P), Societat de
Responsabilitat Limitada de la qual és sòcia una filla de la Presidenta de la Fundació

x

Estudi Mirall, S.C.P. NIF J59641209 Societat Civil de la qual és soci el cònjuge de la
Presidenta de la Fundació

x

FGC advocats, S.C.C.L. NIF F64077274 Societat Cooperativa membre del Patronat
representada per la Sra. Cristina Rosa Grau López

b) Detall de l’operació i la seva quantificació, informant dels criteris o mètodes seguits per a
determinar el seu valor.

51
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

x

Croma Studio Design, S.L. i Croma Studio, S.C.P. Les operacions realitzades han
consistit en serveis de disseny i imatge corporativa, per import d’ 5.900,00 € (IVA no
inclòs) a valors de mercat.

x

Estudi Mirall, S.C.P. Les operacions realitzades han consistit en serveis de consultoria
tècnica arquitectònica i prospecció del mercat immobiliari, per import de 3.501,06 €
(IVA no inclòs) a valors de mercat.

x

FGC advocats, S.C.C.L. Les operacions realitzades han consistit en serveis d’ estudi
del marc legal propi de les cooperatives d’habitatge en règim d’ús, i d’ un dictàmen
relatiu a la constitució d’ un cens vitalici associat a la donació de la nua propietat de
pisos a la Fundació, per import total de 13.700,00 € (IVA no inclòs) a valors de mercat.

c) Benefici o pèrdua que l’operació hagi originat a l’entitat i descripció de les funcions i riscos
assumits per cada part vinculada respecte de l’operació:
Els costos i les funcions de les tres entitats separadament han estat indicats en la lletra b)
anterior. No s’han assumit riscos més enllà de la simple operativa comercial.
d) A 31 de desembre de 2019 no hi ha saldos actius amb cap de les tres entitats. No
procedeix per tant agrupar els actius i passius en els epígrafs que apareixen en el balanç
de l’entitat, ni informar de garanties atorgades o rebudes, ja que no existeixen.
e) No s’han fet correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els
saldos pendents anteriors.
f)

No hi ha despeses reconegudes en l’exercici com a conseqüència de deutes incobrables o
de cobrament dubtós de parts vinculades.

3. S’informa tot seguit dels següents tipus d’operacions amb parts vinculades:
a) Vendes i compres d’actius corrents i no corrents. No s’han realitzat
b) Prestació i recepció de serveis. No s’han prestat serveis. S’han rebuts serveis de les tres
entitats descrites en els anteriors apartats en els termes en què així mateix s’han detallat.
c) Contractes d’arrendament financer. No s’han realitzat
d) Transferències de recerca i desenvolupament. No s’han realitzat
e) Acords sobre llicències. No s’han realitzat
f)

Acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en efectiu o en
espècie. En les operacions d’adquisició i alienació d’instruments de patrimoni, s’ha
d’especificar el nombre, valor nominal, preu mitjà i resultat de les mateixes operacions,
especificant la destinació final prevista en el cas d’adquisició. No s’han realitzat

g) Interessos abonats i carregats, així com els meritats però no pagats o cobrats. No
existeixen
h) Dividends i altres beneficis rebuts. No existeixen
i)

Garanties i avals. No existeixen

j)

Remuneracions i indemnitzacions. No existeixen

k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida. No s’han realitzat
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l)

Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments que puguin
implicar una transmissió de recursos o d’obligacions entre l’entitat i la part vinculada. No
existeixen

m) Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis que seran
utilitzats per diverses parts vinculades. No s’han realitzat
n) Acords de gestió de tresoreria. No existeixen
,i
o) Acords de condonació de deutes i prescripció d’aquests deutes. No existeixen.
4. La informació anterior s’ha presentat de forma detallada i s’ha facilitat informació de
caràcter individualitzat sobre les operacions vinculades tot i que no són significatives per la
seva quantia ni rellevants per a una comprensió adequada dels comptes anuals. Durant
l’exercici no s’ha meritat cap import en concepte de sous, dietes i remuneracions de
qualsevol classe pel personal d’alta direcció i pels membres de l’òrgan de govern, qualsevol
que sigui la seva causa, ni tampoc existeixen obligacions contretes en matèria de pensions
o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals
de l’òrgan de govern i personal d’alta direcció. No hi ha indemnitzacions per cessament. A
31 de desembre de 2019 tots els membres de l’òrgan de govern eren persones físiques
llevat un: FGC advocats, S.C.C.L. NIF F64077274 Societat Cooperativa representada per
la Sra. Cristina Rosa Grau López.
5. Durant l’exercici no s’han concedit bestretes ni crèdits al personal d’alta direcció i als
membres de l’òrgan de govern. No s’escau, per tant, indicar el tipus d’interès, les seves
característiques essencials ni els imports eventualment tornats, així com tampoc les
obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia. FGC advocats, S.C.C.L. NIF
F64077274 Societat Cooperativa membre del Patronat representada per la Sra. Cristina
Rosa Grau López
6. La Fundació no pertany a cap grup d’entitats, i per això no cal descriure la seva estructura
financera.
20. Altra informació
1. Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes:
Nombre mitjà de persones empleades
Categoria
tècnica administrativa
tècnica comercial
auxiliar administrativa
tècnica acompanyament projecte
Total

2019
Homes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
personal fix
Dones
Homes
1,00
0,00
0,75
0,50
0,00
0,04
0,00
0,25
1,75
0,79

2019
Dones
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Homes
0,00
0,50
0,04
0,75
1,29

2018
personal eventual
Dones
Homes
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,34
0,00
0,37
0,00
1,11

Dones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent:
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Persona
Càrrec
Variació en l'exercici
Carmen Borrell Thio
Presidenta
sense canvi
Pol Massoni Mangues
Secretari
sense canvi
Josep M. Tur Meijide
Tresorer
sense canvi
FGC Advocats, SCCL R: Criistina Rosa Grau López
Vocal
sense canvi
Guillem Fernández Evangelista
Vocal
baixa
Mara Ferreri
Vocal
sense canvi
Xavier Julve Villena
Vocal
sense canvi

Vigència
Indefinida
12/07/2020
12/07/2020
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

El Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya va comunicar durant l’ exercici la
inscripció dels canvis.
3. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència
econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les
resolucions corresponents: No existeixen.
4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas,
assenyalant les limitacions de disponibilitat existents: Ja han estat informades
detalladament en apartats anteriors d’aquesta Memòria.
5. L’entitat no és la de major actiu d’un conjunt d’entitats sotmeses a una mateixa unitat de
decisió, perquè estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o diverses persones
físiques o jurídiques, no obligades a consolidar, que actuïn conjuntament, o perquè es
trobin sota una direcció única per acords o clàusules estatutàries. Per tant, no cal incloure
una descripció de les citades entitats i assenyalar el motiu pel qual es troben sota una
mateixa unitat de decisió, ni tampoc cal informar sobre l’ import agregat dels actius,
passius, patrimoni net, xifra de negocis i resultat del conjunt de les citades entitats.
S’entén per entitat de major actiu aquella que en el moment de la seva incorporació a la
unitat de decisió presenta una xifra major en el total de l’actiu del model del balanç.
6. L’entitat no és la de major actiu del conjunt d’entitats sotmeses a una unitat de decisió en
els termes assenyalats en el punt anterior. Per tant, no s’escau indicar la unitat de decisió a
la qual pertany ni el registre públic on estiguin dipositats els comptes anuals de l’entitat que
conté la informació exigida en el punt anterior.
7. L’ import dels honoraris d’auditoria dels comptes de l’exercici 2019 seran 2.254,37 €. L’
import dels corresponents a l’exercici 2018 va ser també 2.254,37 €
8. No hi ha cap altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria i que ajudi a
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de
l’entitat.
21. Informació segmentada
Tot seguit s’informa, quan s’escau, de la distribució de l’ import d’ingressos i despeses
corresponent a les activitats ordinàries de la Fundació:
1) per categories d’activitats
2018:
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SUBVENCIONS
DONACIONS PER COMPENSAR PÈRDUES
LLOGUERS
DONACIONS PER IMMOBLES
SERVEIS FACTURATS
FINANCERS I VARIS
TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS
79.304,53 €
69.635,68 €
43.383,19 €
42.538,41 €
38.904,94 €
10.863,10 €
284.629,85 €

27,86%
24,47%
15,24%
14,95%
13,67%
3,82%

SUBVENCIONS
GESTIÓ DEL PATRIMONI
FIXES FUNCIONAMENT I ESTRUCTURA
DESPESES DE SERVEIS FACTURATS
TOTAL DESPESES

DESPESES
122.572,53 €
73.802,25 €
69.001,78 €
19.253,29 €
284.629,85 €

43,06%
25,93%
24,24%
6,76%

SUBVENCIONS
DONACIONS PER COMPENSAR PÈRDUES
LLOGUERS I CÀNONS
DONACIONS
SERVEIS FACTURATS
FINANCERS I VARIS
TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS
97.534,58 €
- €
55.375,27 €
173.640,17 €
82.169,50 €
47.790,12 €
456.509,64 €

21,37%
0,00%
12,13%
38,04%
18,00%
10,47%

SUBVENCIONS
GESTIÓ DEL PATRIMONI
FIXES FUNCIONAMENT I ESTRUCTURA
SUBVENCIONS I AJUTS CONCEDITS
DESPESES DE SERVEIS FACTURATS
TOTAL DESPESES

DESPESES
132.325,67 €
144.569,71 €
68.996,48 €
40.978,89 €
47.715,39 €
434.586,14 €

30,45%
33,27%
15,88%
9,43%
10,98%

2019:

2) per centres de treball: La Fundació gestiona un únic centre de treball.

55
La Dinamo Fundació | G66823659 | C/ del Masnou, 32, bx. 08014 Barcelona | ladinamofundacio.org

Memòria abreujada de l’exercici 2019 / La Dinamo Fundació

3) per àrees geogràfiques d’actuació.
2018:

BARCELONA CIUTAT
CATALUNYA (actuacions distribuïdes en tot el territori)

MONTORNÈS DEL VALLÈS
ESKORIATZA
VALLS
MIERES
ST.PERE DE RIBES
MANRESA
MOLINS DE REI
SABADELL
MADRID CIUTAT

INGRESSOS
207.462,10 €
54.996,05 €
6.000,00 €
3.435,54 €
3.310,54 €
3.125,00 €
2.244,04 €
2.128,07 €
1.273,60 €
504,91 €
150,00 €

72,89%
19,32%
2,11%
1,21%
1,16%
1,10%
0,79%
0,75%
0,45%
0,18%
0,05%

284.629,85 €

TOTAL INGRESSOS
BARCELONA CIUTAT
CATALUNYA (actuacions distribuïdes en tot el territori)

MONTORNÈS DEL VALLÈS
ESKORIATZA
VALLS
MIERES
ST.PERE DE RIBES
MANRESA
MOLINS DE REI
SABADELL
MADRID CIUTAT

TOTAL DESPESES

DESPESES
246.178,58 €
27.403,52 €
2.989,69 €
1.711,87 €
1.649,58 €
1.557,13 €
1.118,16 €
1.060,38 €
634,61 €
251,59 €
74,74 €
284.629,85 €

86,49%
9,63%
1,05%
0,60%
0,58%
0,55%
0,39%
0,37%
0,22%
0,09%
0,03%
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2019:

TOLEDO CIUTAT

INGRESSOS
249.620,49 €
99.102,58 €
60.000,00 €
29.362,26 €
4.039,31 €
3.864,00 €
2.894,60 €
2.550,00 €
2.215,01 €
1.935,86 €
400,00 €
200,00 €
175,54 €
150,00 €

TOTAL INGRESSOS

456.509,64 €

BARCELONA CIUTAT
CATALUNYA (actuacions distribuïdes en tot el territori)

BAIX LLOBREGAT
MANRESA
MOLINS DE REI
SABADELL
EL MASNOU
CARDEDEU
CERDANYOLA DEL VALLÈS
VALLS
ESKORIATZA
MANACOR
CASTELLÓ DE LA PLANA

BARCELONA CIUTAT
CATALUNYA (actuacions distribuïdes en tot el territori)
BAIX LLOBREGAT
MANRESA
MOLINS DE REI
SABADELL
EL MASNOU
CARDEDEU
CERDANYOLA DEL VALLÈS
VALLS
ESKORIATZA
MANACOR
CASTELLÓ DE LA PLANA
TOLEDO CIUTAT

TOTAL DESPESES

DESPESES
290.900,52 €
69.006,56 €
41.778,87 €
20.445,36 €
2.812,63 €
2.690,56 €
2.015,55 €
1.775,60 €
1.542,34 €
1.347,97 €
278,53 €
139,26 €
122,23 €
104,45 €
434.594,49 €

54,68%
21,71%
13,14%
6,43%
0,88%
0,85%
0,63%
0,56%
0,49%
0,42%
0,09%
0,04%
0,04%
0,03%

66,94%
15,88%
9,61%
4,70%
0,65%
0,62%
0,46%
0,41%
0,35%
0,31%
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%

22. Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
La Fundació no te drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats, ni s’han produït
moviments de drets durant l’exercici. Tampoc figuren comptabilitzades despeses derivades
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ni s’han dotat previsions per aquest concepte.
23. Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició
addicional tercera “deure d’informació” de la llei 15/2010, de 5 de juliol
L’entitat no ha incorregut en 2019 en aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors que a
data de tancament sobrepassin els terminis legals establerts.
D'acord amb allò que disposa l'art.333-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, els presents comptes anuals 2019 han
estat formulats el dia
6 de març de 2020.
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NIF G66823659
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2991
Classificada com a Fundació Benèfica de tipus cultural
MEMÒRIA ECONÒMICA 2019 ELABORADA EN COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS
DE LA LLEI 49/2002

A) En el quadre següent s'identifiquen les rendes exemptes i no exemptes de l'Impost sobre
Societats, senyalant el número i lletra de l'article de la Llei 49/2002 que empara l'exempció i
indicant els ingressos i despeses corresponents a cada una d'aquelles:
ZĞŶĚĞƐĞǆĞŵƉƚĞƐ

ŽŶĐĞƉƚĞŝŶŐƌĞƐƐŽƐ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶƐƌĞďƵĚĞƐ
WƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝ
WƌĞƐƚĂĐŝſĚĞƐĞƌǀĞŝƐ
ŽŶĂĐŝŽŶƐƌĞďƵĚĞƐŝƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐĐŽŶĐĞĚŝĚĞƐ
ZĞŶĚĞƐŶŽĞǆĞŵƉƚĞƐ

ŽŶĐĞƉƚĞ
EŽƐΖŚĂŶŽďƚŝŶŐƵƚƌĞŶĚĞƐŶŽĞǆĞŵƉƚĞƐ

/ŶŐƌĞƐƐŽƐ
ŽŶĐĞƉƚĞĚĞƐƉĞƐĞƐ
ĞƐƉĞƐĞƐ
ϵϳ͘ϱϯϰ͕ϱϴΦ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶƐĂůΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
ϭϯϮ͘ϯϮϱ͕ϲϳΦ
ϭϬϯ͘ϭϲϱ͕ϯϵΦ ŝǀŝĚĞŶĚƐ͕ďĞŶĞĨŝĐŝƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐŝůůŽŐƵĞƌƐ
ϭϵϳ͘ϳϳϮ͕ϴϳΦ
ϴϮ͘ϭϲϵ͕ϱϬΦ ŽƐƚĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐƉƌĞƐƚĂƚƐ;ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůͿ
ϲϯ͘ϱϬϴ͕ϳϭΦ
ϭϳϯ͘ϲϰϬ͕ϭϳΦ ŵŽƌƚŝƚǌĂĐŝŽŶƐŝĐŽƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞƌƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ
ϰϬ͘ϵϳϴ͕ϴϵΦ
ϰϱϲ͘ϱϬϵ͕ϲϰΦ
^hdKd>ZE^yDWd^
ϭϬ͘ϭϳϵ͕ϮϲΦ ϰϯϰ͘ϱϴϲ͕ϭϰΦ

ZĞŶĚĂŽďƚŝŶŐƵĚĂ ŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂ>ůĞŝ
;/ŶŐƌĞƐƐŽƐͲ
ϰϵͬϮϬϬϮƋƵĞĞŵƉĂƌĂ
ĞƐƉĞƐĞƐͿ
ůΖĞǆĞŵƉĐŝſ
Ͳϯϰ͘ϳϵϭ͕ϬϵΦ ƌƚ͘ϲ͘ϭǑĐ͘
Ͳϵϰ͘ϲϬϳ͕ϰϴΦ ƌƚ͘ϲ͘ϮǑ
ϭϴ͘ϲϲϬ͕ϳϵΦ ƌƚ͘ϲ͘ϭǑĂ͘
ϭϯϮ͘ϲϲϭ͕ϮϴΦ ƌƚ͘ϲ͘ϰǑ͖ƌƚ͘ϳ͘ϭǑŝ͘
Ϯϭ͘ϵϮϯ͕ϱϬΦ

ZĞŶĚĂŽďƚŝŶŐƵĚĂ
;/ŶŐƌĞƐƐŽƐͲ
/ŶŐƌĞƐƐŽƐ
ŽŶĐĞƉƚĞĚĞƐƉĞƐĞƐ
ĞƐƉĞƐĞƐ
ĞƐƉĞƐĞƐͿ
Ϭ͕ϬϬΦ EŽƐΖŚĂŶĞĨĞĐƚƵĂƚƐĚĞƐƉĞƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐĂƌĞŶĚĞƐŶŽĞǆĞŵƉƚĞƐ
Ϭ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
^hdKd>ZE^EKyDWd^
Ϭ͕ϬϬΦ

dKd>ZE^Kd/E'h^

Ϯϭ͘ϵϮϯ͕ϱϬΦ

Per a la imputació de despeses a cada una de les rendes s’han seguit els següents criteris i realitzat els
següents càlculs:
1.

En el cas de despeses directa i exclusivament aplicades a una determinada renda, s’han
imputat directament a aquesta.

2.

En el cas de despeses de caràcter general, encara que com a norma general s'apliquen de
forma proporcional a l’import d’ingressos de cada renda respecte del total d’ingressos, vista la
situació de dèficit, s'han considerat costos d'activitat preparatòria i s' han atribuït globalment a
les donacions rebudes per compensar pèrdues.

B) En el quadre següent s’especifiquen les despeses i inversions destinades directament a les
finalitats estatutàries de la Fundació classificades per categories realitzades per la Fundació
durant l’exercici 2019 finançades amb els ingressos descrits el l'anterior apartat:
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ĞƐƉĞƐĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐ
>dZ^^Zs/^
^^'hZE^
KDhE//M/Z>/KE^Wj>/Yh^
^W^^WZ^KE>
>>K'hZ^
WZKs4DEd^
ZWZ/KE^/DEdE/DEd
^Zs/^WZK&^^/KE>^/EWEEd^
^hD/E/^dZDEd^

WĂƌƚŝĚĂĐŽŵƉƚĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƐ
ϴ͕ĂͿϭϬ
ϴ͕ĂͿϲ
ϴ͕ĂͿϴ
ϳ
ϴ͕ĂͿϮ
ϱ
ϴ͕ĂͿϯ
ϴ͕ĂͿϰ
ϴ͕ĂͿϵ

ϲϰ͘ϭϱϯ͕ϲϰΦ
ϯϵϵ͕ϴϰΦ
ϰ͘ϯϵϮ͕ϱϱΦ
ϰϵ͘ϲϱϯ͕ϳϬΦ
ϰ͘ϮϮϱ͕ϮϬΦ
ϭ͘ϱϱϮ͕ϲϵΦ
Ϯϳϯ͕ϬϰΦ
ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϳϱ͕ϬϭΦ
ϭϯϮ͘ϯϮϱ͕ϲϳΦ

ĞƐƉĞƐĞƐƐĞƌǀĞŝƐĨĂĐƚƵƌĂƚƐ
>dZ^^Zs/^;ĞƐƚŝŵĂĐŝſͿ

ϰϳ͘ϳϭϱ͕ϯϵΦ

ϴ͕ĂͿϭϬ
ϰϳ͘ϳϭϱ͕ϯϵΦ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶƐŝĂũƵƚƐĐŽŶĐĞĚŝƚƐ
^hsE/KE^/:hd^KE/d^

ϰϬ͘ϵϳϴ͕ϴϵΦ

Ϯ
ϰϬ͘ϵϳϴ͕ϴϵΦ
ϮϮϭ͘Ϭϭϵ͕ϵϱΦ

Les anteriors despeses no inclouen les generals de funcionament de l’entitat, ni tampoc les
d’activitats econòmiques o d’altra mena no coincidents amb l’activitat estatutària sinó purament
auxiliars i complementàries d’aquesta
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐŝŶŐƌĞƐƐŽƐ͕ĚĞƐƉĞƐĞƐŝŝŶǀĞƌƐŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐĂůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĨŝŶĂůŝƚĂƚƐĞƐƚĂƚƵƚăƌŝĞƐ
WƌŽũĞĐƚĞ

/ŶŐƌĞƐƐŽƐ
ĞƐƉĞƐĞƐ /ŶǀĞƌƐŝŽŶƐ
ϭϳϯ͘ϲϰϬ͕ϭϳΦ ϰϬ͘ϵϳϴ͕ϴϵΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
ϴϮ͘ϭϲϵ͕ϱϬΦ ϰϳ͘ϳϭϱ͕ϯϵΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
ϵϳ͘ϱϯϰ͕ϱϴΦ ϭϯϮ͘ϯϮϱ͕ϲϳΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
dKd>WZK:d^ ϯϱϯ͘ϯϰϰ͕ϮϱΦ ϮϮϭ͘Ϭϭϵ͕ϵϱΦ
Ϭ͕ϬϬΦ

ŽŶĂĐŝŽŶƐƌĞďƵĚĞƐŝƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐĐŽŶĐĞĚŝĚĞƐ
WƌĞƐƚĂĐŝſĚĞƐĞƌǀĞŝƐ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶƐƌĞďƵĚĞƐ

ĂƚĞŐŽƌŝĞƐĚĞůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐ
^ĞƌǀĞŝƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ
WĞƌƐŽŶĂů
WƌŽǀĞŢŵĞŶƚƐ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶƐĐŽŶĐĞĚŝĚĞƐ
dKd>^W^^

ϭϮϴ͘ϴϯϰ͕ϲϳΦ
ϰϵ͘ϲϱϯ͕ϳϬΦ
ϭ͘ϱϱϮ͕ϲϵΦ
ϰϬ͘ϵϳϴ͕ϴϵΦ
ϮϮϭ͘Ϭϭϵ͕ϵϱΦ

C) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a què es refereix l’article 3.2n de la
Llei 49/2002:
Exercici

Ingressos bruts
(1)

Diferència
Despeses
(Ingressos nets)
necessàries (2)
(3)=(1)-(2)

Import destinat a Despeses fundacionals

2016
2017
2018
2019
2020

Destinat en l’exercici

Total (4)
Import

51.984,64 € 51.376,64 €
608,00 €
425,60 €
116.592,42 € 83.023,63 € 33.568,79 € 23.498,15 €
284.629,85 € 142.804,03 € 141.825,82 € 99.278,07 €
456.509,64 € 213.566,19 € 242.943,45 € 170.060,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

%

2016

2017

2018

2019

70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

608,00 €

0,00 €
33.568,79 €

0,00 €
0,00 €
141.825,82 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
221.019,95 €

DESPESES DESTINADES A L'ACTIVITAT FUNDACIONAL EN CADA EXERCICI:

608,00 €

33.568,79 €

141.825,82 €

221.019,95 €

2020

Pendents de
destinar en
exercicis
posteriors

-182,40 €
0,00 €
0,00 € -10.070,64 €
0,00 € -42.547,75 €
0,00 € -50.959,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Les rendes i ingressos estan constituïts per la diferència entre la totalitat d'ingressos obtinguts i les
despeses necessàries per a la seva obtenció. Les despeses necessàries per a l'obtenció dels ingressos és
la diferència entre el total de despeses efectuades i la part d'aquestes despeses destinades de forma
directa i específica al compliment de la finalitat fundacional.
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La Fundació ha destinat a la realització de les finalitats fundacionals durant el mateix exercici 2019 la
totalitat de les rendes i ingressos a què es refereix l’article 3.2n de la Llei 49/2002, import que
excedeix en 50.959,53 € l'obligació legal del 70%.
Les activitats fundacionals a que ha estat destinat aquest import són 26 consultories gratuïtes en fase
inicial, 9 consultories remunerades, un estudi de viabilitat de projecte, gestió d' un projecte
subvencionat, realització de quatre accions pròpies i conc estudis propis sobre diferents formes de
mobilització d'immobles, seixanta-sis sessions divulgatives, formatives i xerrades per a grups i
institucions, publicació d' un llibre, colylaboració en la redacció d'un altres llibre, desenvolupament
d`un document divulgatiu; realització de cinc altres diversos estudis i, finalment, participació en un
quinze accions de cooperació amb altres entitats, contactes amb Administracions Públiques,
actuacions totes relacionades, igual que les consultories i formacions a la promoció de cooperatives d'
usuàries d' habitatge.
D) Durant l'exercici 2019, la Fundació no ha satisfet cap retribució, dinerària ni en espècie a cap
de les seves patrones, representants o membres de l’òrgan de govern.
E)
F)

L’entitat no posseeix cap participació en societats mercantils.
No hi ha representants en cap societat mercantil ni es rep cap percepció de retribucions en
aquest concepte; tampoc ningú no s’ha rebut cap import ni efectuat cap reintegrament de
quantitats rebudes.

G) Durant l’exercici 2019 la Fundació no ha subscrit convenis de colylaboració empresarial en
activitats d’interès general.
H) Durant l’exercici 2019 la Fundació no ha desenvolupat cap activitat prioritària de mecenatge.
I)

Els estatuts de la Fundació estableixen en el seu article 35.2 que, en cas de dissolució (que no
ha tingut lloc en l’exercici 2019) “.../...s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o
entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o be a entitats
públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries
del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent..../...” (sic).
Barcelona, 6 de març de 2020
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