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NOTA 1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT. 
 
1.1 Descripció de l’entitat.  
 
Les dades de la Fundació objecte de la memòria son: 
 
Raó social FUNDACIO CARTA  DE LA PAU DIRIGIDA  A L'ONU 
Domicili social: Cr. Pere d’Artés núm. 4     CP 08031 Barcelona 
Domicili fiscal: Av. de Vallvidrera núm. 20  CP 08017 Barcelona  
NIF: G62816889 
 
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU. (d’ara endavant la Fundació) és una fundació privada sense 
afany de lucre, constituïda el febrer de 2002. Inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 
el 13 de juny de 2002, amb el núm. 1.656. 
 
L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a 
les persones jurídiques, i que regula, entre d’altres, les fundacions que exerceixen llurs funcions 
majoritàriament a Catalunya, i a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Régimen Fiscal de las Entidades sin 
Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo”. 
 
L’exercici social correspon al període compres entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2021. 
La moneda de l’entorn econòmic principal en el que opera la Fundació es el Euro. 
 
La finalitat de la Fundació és: 
 
La promoció i difusió de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU, que es duu a terme mitjançant: l’organització 
d’actes solemnes de presentació, l’organització de congressos, campanyes de conscienciació social, els 
mitjans de comunicació social, publicacions, Internet i qualsevol altre mitjà de promoció i difusió que s’ha 
considerat oportú perquè la Carta de la Pau dirigida a l’ONU sigui presentada i donada a conèixer al major 
nombre de persones de tot el món. 
 
La investigació i estudi de la pau, per la qual cosa s’ha impulsat la creació d’instituts de la pau destinats a la 
investigació i estudi de la pau a partir de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU; i la formació i educació de persones 
en el camp de la pau i altres iniciatives i programes d’acció social per la pau. Per donar compliment a 
l’esmentada activitat, la Fundació podrà crear centres d’investigació, impartir cursos acadèmics, oferir i facilitar 
l’accés a beques, residències i altres activitats que consideri necessàries per complir els seus objectius. 
 
L’acció social per la pau, tant a nivell nacional com internacional, i l’impuls, participació i col·laboració en 
projectes d’intervenció social, cohesió social i interculturalitat, especialment en favor dels joves i adults en 
situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social, mitjançant programes de lideratge ètic i transformació social 
i programes d’intervenció comunitària. Així mateix mitjançant la facilitació de diàlegs, la mediació i la resolució 
pacífica de conflictes en relació a possibles vulneracions de rests fonamentals i/o abusos del passat, traumes 
col·lectius històrics i/o memòria històrica, en consonància i afinitat amb els objectius de Desenvolupament 
sostenible de l’Organització de les Nacions Unides 
 
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU té com a missió fer propostes als reptes actuals de convivència, 
pau i cohesió 
social. Realitzar propostes d’impacte i transformadores. 
Treballem per generar propostes per construir convivència i pau en col·lectius, en barris i en ciutats on, o bé 
hi ha unes problemàtiques socials a les que donar respostes o bé hi ha oportunitats que cal potenciar. Amb la 
nostra acció ajudem a transformar realitats socials, a resoldre problemàtiques i a recosir relacions socials 
malmeses, suturar fractures socials. 
A la Fundació Carta de la Pau ens dediquem a pacificar i transformar entorns. 
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1.1 Usuaris o beneficiaris. 
Els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites són totes les persones, sense distinció d’edat, sexe, 
religió o cultura. 
Sempre que tinguin interès o realitzin accions o activitats per la pau en general, i en la Carta de la Pau en 
particular. 
 
1.2 Indicador del compliment de les finalitats fundacionals 
 
La finalitat fundacional de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és doble: per una banda la promoció i 
difusió del document, i per l’altra la investigació i estudi de la pau. En general, els indicadors del compliment 
de les finalitats fundacionals venen donats per les noves signatures i adhesions rebudes a la Carta de la Pau, 
els testimonis i comentaris al document procedents dels cinc continents, per les activitats d’investigació i estudi 
realitzades i pels programes d’acció comunitària dutes a terme, així com el programes d’acció social per la pau 
amb joves en situació de risc social en diferents entorns i territoris. 
 
1.3 Descripció de les activitats desenvolupades  

 
L’any 2021, ha tornat a estar marcat per la Pandèmia del COVID-19; l’evolució d’aquest virus i les seves 
mutacions, han marcat el funcionament i la vida personal i social. 
Focalitzats en el coronavirus i magnificant un futur desastrós ha estat un any viscut amb molta intranquil·litat. 
Des de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, hem volgut mirar endavant i cercar respostes que fossin 
competents i efectives, que contribuïssin a millorar la pau personal, la convivència i la cohesió social. 
Sobretot, hem seguit apostant pels joves, volent millorar les seves habilitats, actituds, aptituds i valors, creant 
esperança, perquè elles i ells hauran de liderar èticament els moments presents, perquè d’aquesta manera 
puguem mirar el futur amb esperança. 
El programa Vitamina: lideratge ètic i transformació social, i el de formació de formadors Vitamina-T, han donat 
resposta a aquesta aposta i hem acompanyat a uns 90 joves i, en paral·lel, les seves respectives famílies, 
perquè esdevinguin referents ètics del canvi social. Que siguin veritables agents de pau en els seus barris i 
ajudin a crear espais de diàleg i convivència , alhora que ofereixin iniciatives a d’altres joves que no troben 
vies de desenvolupament personal i social. Veient el resultat positiu del programa Vitamina, desenvolupat 
bàsicament a Catalunya, el proper curs ens proposem expandir el Programa Vitamina a d’altres territoris de 
Catalunya, la resta de l’estat espanyol i d’Amèrica Llatina. 
Hem avançat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Mataró, per desplegar propostes concretes 
de Transformació Social Comunitària que contribueixin a edificar la pau, a donar resposta a conflictes socials 
i desenvolupar oportunitats per a enfortir la convivència pacífica entre persones i comunitats. 
Hem ofert espais de trobada per seguir dialogant per assumir ombres individuals i col·lectives, posar en valor 
les llums manifestes i emergents i pacificar la convivència, entre persones i institucions en moments de forts 
conflictes socials i polítics mitjançant el programa Ésser en pau, Eep!/ Catalunya_Espanya. I hem seguit 
treballant, per guarir ferides obertes, traumes individuals i col·lectius, provocats per la pandèmia. Eep! 
Pandèmia ha ajudat a asserenar-nos, malgrat les 
pors i la inseguretat que sempre comporta tota inestabilitat, tot projectant nous horitzons que podem recórrer 
en els nostre entorns propers i fins els que semblen llunyans. 
 
 
 

- VITAMINA: LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Aquest és un curs marcat per les restriccions a les que la Pandèmia que ens ha abocat. Tot i que hem pogut 
fer sessions presencials com a servei socio-educatiu, hem hagut de superar els obstacles de les limitacions 
en reunions presencials i el, tancaments de molts espais municipals. Durant el curs 2020-2021 el Programa 
Vitamina ha intervingut en un total de 83 joves i les seves respectives famílies. Han estat 232 sessions de 
treball grupal realitzades de forma setmanal amb cada un dels grups. A més de les sessions ordinàries, s’han 
realitzat 21 sessions d’experts en diferents temàtiques especialitzades que interessa aprofundir amb els grups. 
Dos grups de joves Vitamina s’han graduat en aquest curs. 13 joves que culminen els seus 4 anys de treball 
en grup que volen donar eines a les persones participants per afrontar la seva vida amb força i intenció però  
també per impulsar-los a esdevenir elements de transformació de les realitats. 
El 17 de maig vàrem realitzar l’acte de clausura d’un grup de Mataró i el 15 de juny de realitzem l’acte de 
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clausura d’un grup del poble Gitano de Tarragona. Actes amb presència institucional que ofereixen un 
tancament a l’alçada dels participants del Programa. 
El 2021 es torna a organitzar el VitaCampus, 5 dies cinc dies d’activitats amb pernocta 
en un entorn rural. 5 dies per posar en pràctica les competències treballades al llarg del curs. 
Després de l’any d’activitats restringides per la Pandèmia que tots hem patit i especialment, la joventut, hem 
cregut important tornar a oferir a les i els joves la possibilitat de gaudir de la companyia i socialització 
de qualitat, la natura i el vincle. 
 

- VITAMINA-T: FORMACIÓ DE FORMADORES 
El programa de Formació de Formadors en lideratge ètic i transformació social prepara de forma presencial i 
intensiva i mitjançant l’assessorament continuat a impulsors que apliquin el Programa Vitamina en els seus 
propis entorns. 
El programa Vitamina-T està dirigit a formadors/es, líders i educadors/es, que treballin o estiguin interessats 
en el treball amb grups de joves a partir de 13 anys. 
Durant el 2021 s’ha realitzat formació específica per a les facilitadores dels grups Vitamina de Tarragona i 
Cambrils.  
8 hores de formació per a la facilitació de grups en els 4 eixos que es treballen en els diferents anys del 
programa. 
Es va realitzar una formació específica, repassant el glossari de Vitamina perquè el vocabulari dona una imatge 
precisa del que es treballa i com es treballa. 
També es realitza formació per a la captació de dades i gestió de les avaluacions. 
Volem estendre el Programa Vitamina i per això s’està treballant per portar la formació Vitamina-T a 
organitzacions que treballen amb joves a Xile. 
Al llarg d’aquest any s’ha establert el contacte amb les entitats xilenes que es preocupen per la joventut del 
país 
També s’han realitzat els contactes pertinents per poder trobar els patrocinadors que possibilitin aquest 
projecte. 
 

- PLA DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA 
Hem realitzat el conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al desenvolupament del Pla 
local d’acció comunitària inclusiva a la ciutat (PLACI), aprofundint amb la signatura d’aquest nou conveni amb 
la línia d’acció estratègica del Pla de Transformació Comunitària (PTC). 
S’han realitzat 43 reunions semiestructurades amb les entitats i 5 Taules de Diagnòstic com a instruments de 
recollida de dades. 
Elaboració de taula de continguts, fluxgrama i informe previ. Participació de 72 professionals i referents de la 
comunitat de la Serra d’en Mena d’uns 45 recursos, entitats, i institucions de diversos àmbits. 
Estenem el projecte de participació comunitària a Santa Coloma de Gramenet amb la signatura d’un nou 
conveni que s’allarga al 2022. 
Aquest nou conveni compta també amb el suport de la Fundació La Caixa . 
Aquest any també hem signat un conveni amb l’Ajuntament de Mataró per portar el treball amb grups de joves 
a tots els racons de la ciutat i fer-ne una participació en la comunitat. 
 

- ESPAI D’HARMONIA I DIÀLEG: ÈSSER EN PAU 
Aquesta és una iniciativa impulsada com a espai per posar llum a les ombres individuals i col·lectives, per 
generar una ona de compassió i materialitzar l’harmonia, i durant cada una de les sessions que organitzem 
demostra la seva eficàcia. 
Eep! Catalunya-España es realitza el quart divendres de cada mes de 16h a 18h i s’han realitzat 10 sessions 
al llarg del 2021 amb 142 inscrits. 
Eep! Pandèmia es realitza el segon dimarts de cada mes de 17h a 19h i s’han realitzat 10 sessions al llarg del 
2021 amb 137 inscrits. 
 

- POSTGRAU EN CULTURA DE LA PAU I TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Realitzem la 11a edició 2020-2021 d’aquesta formació acadèmica 100% online: ofereix eines teòriques i 
pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una cultura de pau, 
edificar un món en el qual prevalguin valors, comportaments i actituds que transformin la violència i busquin 
gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació i la negociació. 
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10 alumnes titulats el 2021 aconseguint unes notes mitges de notable en la seva titulació. 
 

- PARTICIPACIÓ EN CONGRÉSSOS 
Del 15 al 17 d’octubre es va realitzar II Congrés Internacional de Pau del International Peace Bureau. la 
Fundació com a membre de l’IPB va ser una de les entitats organitzadores de l’Acte. Aquest Congrés 
és una oportunitat perquè diverses persones, grups i causes comparteixin estratègies i articulacions 
alternatives en conjunt. Un espai per crear i renovar eines i discursos, per mobilitzar ciutadans de tot el món a 
favor de la pau i el desarmament. Un lloc on (re)imaginar el nostre món i actuar per la pau i la justícia. 
El 8 de juliol de 2021 vàrem participar al III Congrés de l’Acció social de UVIC presentant el nostre Programa 
Vitamina així com el Pla de Transformació Comunitària desenvolupat per la Fundació Carta de la Pau dirigida 
a l’ONU a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 
Una oportunitat de donar visibilitat als nostres projectes entre especialistes en intervenció social i poder crear 
col·laboracions estratègiques. 
 
1.4 Indicador del compliment de les finalitats fundacionals 
 
La finalitat fundacional de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és doble: per una banda la promoció i 
difusió del document, i per l’altra la investigació i estudi de la pau. En general, els indicadors del compliment 
de les finalitats fundacionals venen donats per les noves signatures i adhesions rebudes a la Carta de la Pau, 
els testimonis i comentaris al document procedents dels cinc continents, per les activitats d’investigació i estudi 
realitzades i pels programes d’acció comunitària dutes a terme, així com el programes d’acció social per la pau 
amb joves en situació de risc social en diferents entorns i territoris. 
 
 
NOTA 2. Bases de presentació dels comptes anuals. 
 
2.1 Imatge fidel 
 
En compliment de la legislació vigent, el Patronat ha formulat els comptes anuals adjunts seguint els principis 
establerts en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les 
fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals 
en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’ Entitat. 
 
2.2 Principis comptables aplicats, no obligatoris. 
 
Els principis comptables i criteris comptables aplicats per l’elaboració d’aquests comptes anuals són els que 
es resumeixen en la nota 4 d’aquesta memòria. 
Tots els principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, situació financera i els resultats s’han 
aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 
 
D’acord amb la legislació, vigent, l’Entitat presenta el seus comptes anuals segons el model simplificat. 
 
2.3 Comparació de la informació. 
 
No hi ha causes que impedeixen la comparació de xifres del present exercici amb les del precedent. 
 
 
2.4 Agrupació de partides. 

 
Determinades partides de balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis al patrimoni net i de 
l’estat de fluxos d’efectiu es presenten de manera agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura 
en què sigui significativa, s’ha inclòs la informació desagregada a la corresponent nota de la memòria. 
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2.5 Canvis en criteris comptables. 
 
No s’ha aplicat cap canvi de criteri comptable en la formulació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 
2021 respecte als aplicats en la formulació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020. 

 
2. 6 Correcció d’errors. 
 
No hi ha hagut correccions d’errors en els comptes anuals del exercici 2021 ni dels comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2020. 
 
NOTA 3 APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
Proposta de aplicació de resultats de l’exercici, d’acord amb el següent esquema: 
 
 
 

Bases de repartiment            Import Exercici 2021 

Excedent de l’exercici 
 
Total base de repartiment: 

+ 58.160,70 €  
 

58.160,70€ 

Aplicació a      Import Exercici 2021 

Fons dotacional o fons social.                               0,00 € 

Fons especials                                0,00 € 

Romanet                       58.160,70 € 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries 
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 

                               0,00 € 
                               0,00 € 

 

Total aplicació + 58.160,70 €  
 

 
 
 
NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 
 
Els principals principis i normes de valoració aplicats per la preparació dels comptes anuals adjunts són els 
següent: 
 
Les normes de registre i valoració aplicades en l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2021 i d’acord 
amb el Pla General de Comptabilitat han estat les següents: 
 
4.1 Immobilitzacions intangible 
 
Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i s’amortitzen linealment durant el període de 
4 anys en que es preveu la seva utilització. Les despeses relacionades amb el manteniment de programes 
informàtics es reconeixen com a despesa quan s’ incorre en aquestes. 
 
 
 
 
 
4.2 Immobilitzacions material 
 
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals 
directament relacionades amb els elements d’immobilitzat adquirits, incloses les despeses financeres que 
fossin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu. 

Naturalesa Coeficient 

Aplicacions informàtiques 25% 
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Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, capacitat o 
allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzaran com a més valor de cost dels mateixos. Les despeses 
de reparació i manteniment que no milloren la utilització ni allarguen la vida útil dels respectius béns es 
carreguen en    el compte de pèrdues i guanys en el moment en que es produeixen. Les immobilitzacions 
materials es presenten pel seu valor de cost d’adquisició, deduïdes les amortitzacions acumulades 
corresponents. 
 
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza sobre els valors de cost dels elements 
corresponents seguint el mètode lineal, aplicant els coeficients anuals següents, segons la vida útil estimada. 
Faltaria posar una taula com la següent: 
 

Naturalesa Coeficient 

Construccions  3% 

Instal·lacions i maquinària 8% - 10% 

Mobiliari i estris 10% 

Equips informàtics 25% 

Altre immobilitzat 12% 

 
 
4.2.1 Deteriorament de valor de l’immobilitzat.  
 
El valor comptable dels actius no corrents de l’Entitat es revisa a la data del balanç de tancament, amb l’objectiu 
de determinar si hi ha indicis de l’existència de deteriorament. En el cas d’existència es calcula el valor 
recuperable dels actius afectats. 
 
L’import recuperable és el més gran entre el preu net de venda o el valor en ús del bé. Amb la finalitat de 
determinar el valor d’ús, els fluxos esperats de tresoreria es descompten al seu valor present utilitzant el tipus 
de descompte abans d’impostos que reflecteixi les estimacions actuals del mercat de valoració temporal del 
diner i els riscos específics associats a l’actiu. 
Per aquells actius que no generin fluxos de tresoreria altament independents, l’import recuperable es 
determina per les unitats generadores d’efectiu a les quan pertanyin els actius valorats. 
 
4.3 Arrendaments  
 
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps 
determinat, a canvi de pagar un import o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un 
arrendament de caràcter financer, i es comptabilitza com a ingrés o despesa de l’exercici en el que es 
merita. 
 
Es considerarà arrendament financer quan les condicions econòmiques d’un acord d’arrendament, es 
dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu de 
l’objecte de contracte. 
 
4.4 Instruments financers. 
 
4.4.1 Actius financers 
 
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es realitza la seva adquisició i es registren 
inicialment pel seu valor raonable, incloent els costos de l’operació, amb excepció dels actius financers 
mantinguts per negociar pels quals els costos de la transacció es registraran directament al compte de pèrdues 
i guanys. 
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Els actius financers es classifiquen en: 
 
4.4.1.1 Préstecs i partides a cobrar 
 
Corresponen a crèdits (comercials o no comercials) originats per l’Entitat a canvi  del subministrament de 
servies, el cobrament dels quals sigui de quantia determinada i no es negocií en un mercat actiu. 
Posteriorment, es valoren a cost amortitzat reconeixent al compte de pèrdues i guanys els interessos meritats 
en funció del tipus d’interès efectiu. 
 
Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les corresponents 
pèrdues per deteriorament es dotaran en funció dels riscos que representin les possibles insolvències en el 
seu cobrament. Els actius financers es donen de baixa del balanç quan s’han traspassat substancialment tots 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret dels comptes a cobrar s’entén que aquest 
fet es produeix en general si s’han transmès els riscos d’insolvència i mora. 
 
4.4.2 Passius financers 

 
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos atribuïbles de la 
transacció. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius financers es comptabilitzen al seu valor 
amortitzat essent la diferència entre el cost i el valor de rescat registrat al compte de pèrdues i guanys sobre 
el període de duració del préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu. No obstant, els dèbits per 
operacions comercials amb venciment no superior a un any, que no tinguin un tipus d’interès contractual, 
inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu nominal. 
 
4.5 Efectiu i altres mitjans líquids equivalents. 
 
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs i els dipòsits i altres actius 
financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no 
estiguin subjectes a variacions de valor significatives per les seves característiques intrínseques. 
 
 
4.6 Registre i valoració de despeses de personal 
 
Les despeses de personal es registren en el moment de meritar-ne l’obligació, amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. L’entitat merita la despesa i du a terme les 
corresponents provisions segons els convenis col·lectius de referència. 
 
4. 7 Impost Sobre Beneficis. 
 
La fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst a la Llei 49/2002, i queden 
exemptes de tributació tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament de seu objecte social o finalitat 
fundacional, sempre que compleixi amb la resta de requisits previstos a la Llei. La fundació ha rebut el certificat 
anual acreditatiu d’hisenda amb el corresponent reconeixement. 
 
 
4.8 Altres impostos. 
 
L’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels 
serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l’impost. Les posteriors rectificacions en l’import de 
l’IVA suportat no deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen 
les valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d’inversió. L’IVA repercutit no forma part de l’ingrés derivat 
de les operacions gravades per aquest impost o de l’import net obtingut en la venda o disposició per altra via 
en el cas de baixa de l’actiu no corrent. 
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Les regles sobre l’IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat en 
l’adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. Les regles sobre 
l’IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades per l’Entitat 
i que siguin recuperables a través de la Hisenda Pública. 
 
 
4.9 Subvencions, donacions i llegats 
 
L’Entitat utilitza els següents criteris per la comptabilització de les subvencions que se li han concedit: 
 
Subvencions d’explotació: S’abonen a resultats en el moment en el qual, després de la seva concessió, l’Entitat 
estima que s’han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes raonables 
sobre el seu cobrament, s’imputen a resultats de forma que s’asseguri a cada període una adequada correlació 
comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses subvencionades. 
 
Subvencions de capital: Les que tenen caràcter de no reintegrables, es registren com ingressos directament 
imputats al patrimoni net, per l’import concedit un cop deduït l’efecte impositiu. Es procedeix al registre inicial, 
un cop rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment en el qual s’estima que no existeixen dubtes 
raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions individuals de concessió. 
 
En el reconeixement inicial, l’Entitat registra, per un banda els béns o serveis rebuts com un actiu, i per l’altra, 
el corresponent increment en el patrimoni net. A partir de la data del seu registre, les subvencions de capital 
s’imputen a resultats en la mateixa proporció que la depreciació experimentada, durant el període, pels actius 
financers subvencionats, llevat que es tracti d’actius no depreciables; en aquest cas s’imputaran al resultat de 
l’exercici en el qual es produeixi l’alienació o baixa dels mateixos. 
Les subvenciones de caràcter reintegrable es registren com a passiu fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 
 
 
4. 10 Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de meritament, amb independència 
de la data de cobrament o pagament. 
 
 
4.11 Criteris emprats en part vinculades. 
 
Com s’indica en la norma d’elaboració de comptes anuals catorzena a l’efecte de presentació dels comptes 
anuals, s’entendrà com a part vinculada, entre altres;  El personal clau de l’entitat entenent per aquest les 
persones físiques amb autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i control de les activitats de 
l’entitat, ja sigui directament o indirectament. Les transaccions es valoraran a valor raonable. 
 
 
NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 
 

El moviment dels saldos que formen l’epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de situació durant 
l’exercici 2021 ha estat el següent: 
 

 
a) Estat de moviments de l'exercici actual 

Immobilitzat Intangible 

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2021 5.258,00 

[+] Altes 0,00 

[-] Baixes 0,00 

Saldo final, al tancament de l'exercici 2021 5.258,00 
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El moviment dels saldos que formaven l’epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de situació durant 
l’exercici 2020 va ser el  següent: 
 

 
 
NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

El moviment dels saldos que formen l’epígraf d’immobilitzat material del balanç de situació durant 
l’exercici 2021 ha estat el següent: 
 

 

El moviment dels saldos que formaven l’epígraf d’immobilitzat material del balanç de situació durant 
l’exercici 2020 va ser el  següent: 
 
 
 

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2021 5.258,00 

[+] Dotació 0,00 

[+] Augments per adquisicions o traspàs 0,00 

[-] Disminucions por sortides o baixes 0,00 

Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2021 5.258,00 

 
b) Estat de moviments de l'exercici anterior 

Immobilitzat Intangible 

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2020 5.258,00 

[+] Altes 0,00 

[-] Baixes 0,00 

Saldo final, al tancament de l'exercici 2020 5.258,00 

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2020 5.258,00 

[+] Dotació 0,00 

[+] Augments per adquisicions o traspàs 0,00 

[-] Disminucions por sortides o baixes 0,00 

Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2020 5.258,00 

 
a) Estat de moviments de l'exercici actual 

Immobilitzat Material 

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2021 25.131,55 

[+] Altes 0,00 

[-] Baixes 0,00 

Saldo final, al tancament de l'exercici 2021 25.131,55 

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2021 25.131,55 

[+] Dotació 0,00 

[+] Augments per adquisicions o traspàs 0,00 

[-] Disminucions por sortides o baixes 0,00 

Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2021 25.131,55 

 
b) Estat de moviments de l'exercici anterior 

Immobilitzat Material 
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NOTA 7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
Dins de l’epígraf “Arrendaments i cànons” no s’ha enregistrat cap despesa per arrendament, segons el següent 
detall: 
 

 Import 

Objecte 2021 2020 

Arrendament oficina Sta. Coloma de Gramenet 0,00 € 514,75 € 

 
  
 
NOTA 8 . BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
La Fundació no disposa de béns que puguin ser considerats com patrimoni històric en el seu actiu. 
 
 
NOTA 9. ACTIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de cada una de les categories dels instruments financers, a excepció de les inversions en 
patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, de l’efectiu i altres actius líquids equivalents i els 
saldos amb les administracions públiques, és el següent: 
 

 
 
Actius financers a 
curt termini 

CLASSES 

Instruments de 
Patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

TOTAL 

Ex. 2021 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. 2020 

Actius financers a 
cost amortitzat 

0,00 0,00 0,00 0,00 45.773,42 32.639,20 45.773,42 32.639,20 

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2020 25.131,55 

[+] Altes 0,00 

[-] Baixes 0,00 

Saldo final, al tancament de l'exercici 2020 25.131,55 

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2020 25.131,55 

[+] Dotació 0,00 

[+] Augments per adquisicions o traspàs 0,00 

[-] Disminucions por sortides o baixes 0,00 

Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2020 25.131,55 
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9.1 Detall de “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar”. 
 
El detall dels usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar es com segueix: 
 

 
 
 
 
NOTA 10. PASSIUS FINANCERS 
 
Un detall de la composició d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt a 31 de desembre de 2021  i  2020, 
és el següent: 
 

 
Classes 

- 
Categories 

b) Passius Financers a curt termini 

Deutes amb entitats de 
crèdit 

 
Derivats i altres 

 
TOTAL 

Ex. 2021 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. 2020 Ex. 2021 Ex. 2020 

Passius financers a cost 
amortitzat 

0,00 0,00 0,00 57.050,00 0,00 57.050,00 

 
 
NOTA 11. FONS PROPIS 
 
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent: 
 

 Fons Propis Exercici 2021 Exercici 2020 

I. Fons dotacional 30.389,55 30.389,55 

1. Fons dotacional 30.389,55 30.389,55 

II. Fons especials 0,00 0,00 

III. Excedents d'exercicis anteriors 7.226,01 28.951,72 

IV. Excedents pendents d'aplicació en act. 
Estatutaries 

0,00 0,00 

V. Excedent de l' exercici (positiu o negatiu) + 58.160,70 - 21.725,71 

 TOTAL 95.776,26 37.615,56 

 
 
NOTA 12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent: 
 

a) Subvencions, donacions i llegats Exercici 2021 Exercici 2020 

- Que consten al Patrimoni Net 0,00 € 0,00 € 

- Imputats a la compte de pèrdues i guanys 304.935,55 € 260.469,50 € 

 
a) Estat de moviments de l'exercici actual Patrocinadors. 

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2021 32.639,20 

[+] Altes 22.066,99 

[-] Baixes -8.932,68 

Saldo final, al tancament de l'exercici 2021 13.134,22 
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L’Entitat ha realitzat totes les actuacions exigides pel compliment de les condicions de la concessió, i en relació 
amb les condicions de manteniment futur, l’entitat, a la data de formulació de les Comptes Anuals esta portant 
a terme el comportament exigit amb condició i no existeixen deutes raonables de que s’alterarà el seu 
comportament en el període exigit. 
 
Es relacionen les entitats subvencionadores: 
 

Entitat Import Finalitat 

Subvencions oficials   

Diputació de Girona 8.000,00 €  
 

Promoció de la Carta 
de la Pau dirigida a 

l'ONU i accions 
d’intervenció social  de 
la Fundació Carta de la 

Pau dirigida a l'ONU 

Diputació de Tarragona 10.000,00 € 

Generalitat de Catalunya 33.226,72 € 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 13.966,75 € 

Ajuntament de Mataró 4.999,00 € 

Diputació de Barcelona 3.766,54 € 

Ajuntament de Manresa 134,68 € 

Donacions i llegats  

Donacions privades 224.815,11 

 
 
 
NOTA 13. Situació fiscal 
 
D’acord amb la legislació vigent, les liquidacions d’impostos no es poden considerar definitives fins que no han 
estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 
 
L’ Entitat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals tots els impostos corresponents als anys no 
prescrits. El Patronat considera que no existeixen contingències fiscals que puguin alterar significativament el 
passiu de la Fundació. 
 
13. 1 Impost sobre Societats. 

 
La Fundació té la obligació de presentar anualment la declaració a efectes de l’Impost de Societats. Els 
beneficis determinats conforme a la legislació fiscal estan sotmesos a un gravamen del 10% sobre la base 
imposable. De la quota resultant poden aplicant-se certes deduccions. 
 
A continuació, s’inclou una conciliació entre el resultat comptable de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 
2021 i la base imposable del mateix exercici: 
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Conciliació rtat. comptable amb 
la base imposable de l'Impost de Societats 

Compte de pèrdues i guanys 

Augments Disminucions 

Ingressos i despeses de l'exercici 58.160,70   

Diferències permanents 254.158.78 312.319.48 

Base imposable (resultat fiscal) 312.319,48 312.319148 

 
Informació a subministrar en el compliment del RD 1270/2003, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge. 
 
Identificació de les rendes exemptes i no exemptes. 
 
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’impost sobre Societats. 
 

 
INGRESSOS 

Llei 49/2002 Ingressos Depeses Renda obtinguda 

 

Número Lletra       2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Donacions 6.1 a)  0,00 0,00 0,00  0,00 

Subvencions 6.1 c) 80.120,77 63.087,00 0,00 0,00 80.120,77 63.087,00 

Cursos Formació 7.7  7.383,60 17,128,99 0,00 0,00 7.383,60 17,128,99 

Promocions, 
patrocinadors i 
col·laboracions 

7.8  224.815,11 197.382,50 0,00 0,00 224.815,11 197.382,50 

TOTAL   312.319,48 277.598,49 0,00 0,00 312.319,48 277.598,49 

 
 
13.2 Impost sobre el valor afegit IVA 
 
La normativa de l’IVA contempla l’existència d’una sèrie d’activitats o situacions en les quals no s’ha de 
repercutir l’IVA, ja que es considera que aquestes activitats per la seva naturalesa són activitats exemptes 
d’acord amb l’article 20 de la Llei d’IVA. Es preveuen les segúents exempcions: 
- Serveis d’ assistència social prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.8 Llei iva) 
- Serveis de caire cultural prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14 Llei de l'IVA) 
- Serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport o l'educació física, prestats per entitats 
de caràcter social (art. 20.1.13 Llei iva) 
 
En la mesura que es duen a terme activitats considerades exemptes de repercutir l’IVA, es perd la 
possibilitat de deducció de l’IVA suportat de les adquisicions, esdevenint aquest un cost per a l’entitat. 
 
 
13. 3 Saldos amb administracions públiques. 
 
El detall dels saldos deutors amb l’administració pública de l’exercici 2021 i 2020 és el següent: 
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 EUROS 

                   Actiu corrent        Passiu corrent 

2021 2020 2021 2020 

Hisenda Pública, deutora per 
subvencions concedides: 

           39.273,42           27.905,00 0,00 0,00 

Generalitat de Catalunya 20.023,20 5.976,00 0,00 0,00 

Diputació de Girona 0,00 8.000,00 0,00 0,00 

Diputació de Barcelona 3.766,54 3.751,00 0,00 0,00 

Diputació de Tarragona 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

Institut Català de la Dona 350,00 178,00 0,00 0,00 

Ajuntament de Mataró 4.999,00 0,00 0,00 0,00 

Ajuntament de Manresa 134,68 0,00 0,00 0,00 

 

Hisenda Pública, acreedora per 
retencions practicades: 

0,00 0,00 3.862,51 5.534,55 

Seguridad social 0,00 0,00 3.360,51 5.194,06 

 
 
NOTA 14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES. 
 

La fundació ha de destinar el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts a les finalitats 
fundacionals en un període màxim de quatre anys des del tancament en què s’hagin obtingut les 
respectives rendes. La despesa fundacional ha superat, amb escreix, l’aplicació mínima establerta. 
Les rendes aplicades i pendents de destinar s’indiquen en el següent quadre: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingressos 183.835,13 307.864,59 365.813,76 277.598,49 312.319,48 

Despeses necessàries 832,03 
2.830,00 

 
0,00 0,00 0,00 

Base de càlcul 183.003,10 
305.034,59 

 
365.813,76 277.598,49 312.319,48 

70% d'aplicació min. 
Obligatòria 

128.102,17 
213.524,21 

 
256.069,63 

 
194.318,94 218.623,64 

Aplicació realitzada 193.137,25 
282.191,69 

 
359.743,76 299.324,20 254.158,78 

% 100,00% 92,51% 98,34% 100,00% 81,00 % 

 
 
 
 
NOTA 15. INGRESSOS I DESPESES 
 
15.1  Ingressos. 
 
15.1.1. Ingressos per les activitats. 
 

El detall dels ingressos de les activitats dels exercicis 2021 i 2020 es detalla a continuació: 
 

Detall del compte de Pèrdues i Guanys 2021 2020 

Ajudes monetàries 0,00 1.320,00 

Ajuts monetaris individuals - Beques 0,00        0,00 
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Ajust monetaris a entitats 0,00 1.320,00 

 
15.1.2 Periodificacions a curt termini. 
 
L’import de les periodificacions a curt termini correspon a ingressos anticipats que es traspassaran a resultat 
seguint els criteris de les normes de registre i valoració, i tindrà en compte el desenvolupament de l’activitat. 
 
 
 

Periodificacions a curt termini 2021 2020 

Subvenció Gen Cat ( Cospe F3) any 2022. 20.000 0 

Import no executat conveni amb la Fundació “ La Caixa” (ABC) 6.500  0 
 
15.2  Càrregues socials.  
 
El detall de les càrregues socials dels exercicis 2021 i 2020 es detalla a continuació. 

 
Càrregues Socials 2021 2020 

Despeses de personal 151.741,13 192.849,26 

Sous i salaris 113.840,87 144.340,85 

Càrregues socials 37.900,26 47.641,65 

Altres despeses socials 0,00 866,76 

 
 
Dins de l’epígraf “Càrregues socials” no s’inclou cap import corresponent a aportacions i dotacions per 
pensions. 
 

 
15. 3 Serveis Exteriors. 
 
El detall dels serveis exteriors dels exercicis 2021 i 2020 es detalla a continuació. 

 

Serveis exteriors 2021 2020 

Arrendaments 0,00 514,75 

Reparació i conservació 0,00 787,82 

Serveis professionals independents 63.241,55 65.146,81 

Assegurances 1.322,96 1.808,78 

Serveis bancaris 304,18 321.18 

Subministres 1.540,25 4.290,56 

Altres depeses 30.538,84 33.561,46 

Total 97.735,50 104.961,54 

 
15. 4 Despeses derivades de l’òrgan de govern. 
 
Els membres del patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret de ser 
compensats per les despeses acreditades per al compliment de la seva funció. 
 
 
NOTA 16 . OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 
. 
El detall de les despeses, a valor raonable, amb persones físiques considerades com a parts vinculades durant 
l’exercici 2021 ha estat el següent: 
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Operacions amb parts Vinculades 

Parts Vinculades. 2021 2020 

Jordi Palou – Loverdos ( Director i Vocal) 31.911,73 30.430,80 

Jordi Cussó Porredon  (President)  1.450,00 1.450,00 

 
 
 
 
NOTA 17. Membres de l’òrgan d’administració. 
 
No s’ha satisfet, en els exercicis 2021 i 2020, cap import en concepte de sous, dietes o altres remuneracions 
als membres de l’òrgan de govern. Tampoc se’ls ha atorgat cap bestreta ni crèdit, ni existeixen compromisos 
en matèria de pensions o assegurances. 
 
A la data d’aprovació dels comptes de l’exercici 2021 els membres del patronat són els següents: 
 

President:  Jordi Cussó  
Vicepresident:  Francesc Torralba  
Secretaria:  Maria Viñas  
Tresorer:     David Martínez  
Vocal:          Gemma Manau  
Vocal:          Ulrich Franken  
Vocal:          Teresa Alsina  
Vocal:          Jordi Palou 
Vocal:          Jose Ignacio Casanovas 

 
 
NOTA 19. ALTRE INFORMACIÓ. 
 
Nombre mig de personal. 
 
El número mig de personal distribuït per categories de l’Entitat durant l’exercici ha estat el següent: 
 
 

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, 
per categories 

Exercici 2021 Exercici 2020 

Personal laboral 5,09 6,00 

TOTAL 5,09 6,00 

 
 
 

Grups professionals 
Exercici 2021 Exercici 2020 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Comandaments        

Diplomats assistencials       

Facultatius       

Personal d’administració       

Personal assistencial no qualificat (treball familiar)       

Personal de direcció       

Formació professional i/o tècnica       

Personal de grau mitjà       
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Personal de grau superior 5,08 0,01 5,09 6,00 0,00 6,00 

Personal de serveis generals (neteja, cuina, ...)       

Personal de suport       

Total       

 
 
 
 
NOTA 20. Fets posteriors al tancament. 
 
No s’ha produït cap fet significatiu posterior al tancament de l’exercici que afecti els comptes anuals de 
l’exercici 2021. 
 

 
  
 
I, perquè així consti, signen: 
 
El/la secretari/ària                El/la president/a 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms       Nom i cognoms 
MARIA VIÑAS PICH      JORDI CUSSÓ PORREDON 


