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MEMÒRIA ABREUJADA EXERCICI 2020
TANCADA A 31/12/2020 (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

MEMORIA EXERCICI 2020 (ABREUJADA)
FUNDACIÓ EUROPACE
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

La FUNDACIÓ EUROPACE és una entitat de caràcter publico - privat, sense ànim de lucre, que
es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada en els seus estatus així com les
disposicions que estableix el Patronat, sense perjudici de la submissió a les lleis i normes que
l’afecten en el seu funcionament, fonamentalment al Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
La Fundació va ser inscrita amb el núm. 3158 del Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, constituïda el 24 de juliol de 2019 i té C.I.F. G55353775.
La finalitat funcional és la millora del benestar dels habitants del seu àmbit d’ actuació defensant
i protegint el medi ambient mitjançant la promoció i millora de la seguretat, l’ eficiència
energètica i l’ ús de fonts d’ energia renovable dels edificis, promovent la rehabilitació d’ edificis i
la millora de la seva accessibilitat i acreditant i homologant projectes qualificats de millora de la
seguretat i l’ eficiència energètica i l’ ús de fonts d’ energia renovable, així com de l’ accessibilitat
en edificis que promoguin altres entitats públiques i/o privades.
Per a la consecució d’ aquesta finalitat, la Fundació desenvoluparà un programa qualificat de
renovació integral d’ instal·lacions d’ energia i aigua en edificis per assolir la màxima eficiència i
estalvi energètics, l’ ús de fonts d’ energia renovable, així com una millora de la seva
accessibilitat, de tal manera que comporti les màximes garanties i Seguretat en tots els
subjectes interessats en participar en el programa. El programa qualificat es durà a terme
mitjançant totes les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, empreses, institucions o persones, essent l’ activitat principal
la d’ informar i assessorar als usuaris, així com instaurar sistemes de validació i comprovació
dels processos a dur a terme en els projectes.
El domicili social de la Fundació s’estableix al Carrer Tomàs de Lorenzana, número 15, baixos d’
Olot.
El Patronat està format per les següents persones:
-President:
-Vicepresident:
-Vocal:

Pere Macias Arau
Jordi Güell Güell
Eduard Puig MacLean

I, actua com a secretari – tresorer no patró, Jordi Ayats Reixach.
Indicar que d’acord amb el que preveu l’article 18 dels Estatuts de la Fundació l’exercici
econòmic no excedirà els 12 mesos i es tancarà el 31 de desembre de cada any.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals de l’exercici 2020 s’han preparat a partir dels registres comptables de la
Fundació i es presenten d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, que
inclou totes aquelles disposicions legals vigents de caràcter comptable establertes en el
Codi de Comerç, el Llibre tercer del Codi Civil, i el Pla de Comptabilitat de fundacions i
associacions, subjectes a la legislació de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre, a l’objecte de mostrar, en tots els seus efectes significatius, la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2020, dels resultats
de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net.
Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat formulats pel Patronat de la Fundació, amb
caràcter previ a la seva aprovació per part del mateix òrgan de govern.
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D’acord amb el que disposa del Decret 259/2008 i ateses les magnituds més significatives
de la Fundació, aquesta es classifica com a entitat de dimensió mitjana, per tant els comptes
anuals s’han formulat seguint el model abreujat definit a l’esmentat Decret.

b) Principis comptables
En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i
valoració que es descriuen a la nota 4, havent aplicat els principis comptables obligatoris
que puguin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En opinió de l’òrgan de govern de l’entitat, no es donen supòsits claus sobre el futur ni
tampoc dades rellevants sobre la estimació de la incertesa a la data de tancament de
l’exercici, tals que portin associat un risc important que pogués suposar canvis significatius
en el valor dels actius o passius a l’exercici següent.
En opinió de l’òrgan de govern de l’entitat no existeixen incerteses importants que puguin
aportar dubtes significatius sobre la possibilitat de que l’entitat segueixi funcionant
normalment. Per tant, els comptes anuals s’han elaborat sota la hipòtesis fonamental del
Principi d’empresa en funcionament.
d) Comparació de la Informació
Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat formulats mitjançant l’aplicació de criteris
uniformes de valoració, agrupació i classificació, de manera que, la informació que es
presenta és homogènia i comparable.
De totes maneres, degut a que la Fundació es va constituir amb data 24/07/2019, l’ exercici
2019 va ser inferior a 12 mesos i, per tant, la informació del 2020 no és comparable amb la
del 2019.

e) Elements recollits en vàries partides
No hi ha cap element patrimonial que estigui enregistrat en dues o més partides del Balanç.

f)

Canvis en criteris comptables
Els criteris utilitzats al preparar els comptes anuals de l’exercici no han sofert cap canvi,
respecte als que s’havien utilitzat al formular els comptes de l’exercici anterior.
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3. APLICACIÓ DEL RESULTAT
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici és la següent:

Base de repartiment
Excedent de l’exercici (superàvit)

Aplicació
Excedents negatius d’ exercicis anteriors
Romanent

Exercici 2020

Exercici 2019

29.421,32

(-) 45,37

Exercici 2020
45,37

Exercici 2019
(-) 45,37

29.375,95

4. NORMES DE VALORACIÓ
Les normes d’elaboració més significatives que s’han aplicat en l’elaboració dels comptes
anuals es detallen a continuació:

4.1 Immobilitzat intangible

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de
producció. Posteriorment es valoren pel seu cost menys les amortitzacions acumulades i, si
s’escau, per les pèrdues per deteriorament reconegudes.
-

Aplicacions informàtiques: Aquesta partida està formada per:
o l’activació de les despeses de desenvolupament de la plataforma digital de l’entitat
per import de 16.049,00 €. A 31/12/2020 encara no s’havia posat en marxa i per
aquest motiu la seva amortització s’inicia en el 2021.
o Softwares: S’amortitzen de forma lineal en un percentatge anual d’entre el 25 i el
33%.
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament: Es correspon a la cessió gratuïta de l’espai
y equips cedits per l’Ajuntament d’Olot. El seu valor s’ha registrat amb la contrapartida a
Subvencions, donacions i llegats rebuts del Patrimoni Net. S’amortitza al 50% anual donat que
el contracte és per un període de dos anys.
4.2 Immobilitzat material
a) Preus d’adquisició o cost de producció
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de
producció. Posteriorment es valoren pel seu cost menys les amortitzacions acumulades i,
si s’escau, per les pèrdues per deteriorament reconegudes.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del
bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o
prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats,
seguint el principi de meritament, com cost de l'exercici en què s'incorren.
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b) Amortització
L'amortització d'aquests actius s’inicia quan els actius estan preparats per a l'ús per al
qual van ser projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius
menys el seu valor residual,creant un fons en el passiu.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb
contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges
d'amortització determinats en funció dels coeficients autoritzats legalment segons l’annex
del Reial Decret 1777/04 de 30 de juliol del Reglament de l’Impost de Societats.
c) Deteriorament i baixa d’actius immobilitzats
A la data de formulació dels comptes anuals l’Entitat avalua si existeixen indicis de què
algun element de l’immobilitzat pogués estar deteriorat i s’ha conclòs que no es donen les
circumstàncies en grau suficient com per dur a terme correccions valoratives.
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 s’espera obtenir beneficis, monetaris o
socials, o rendiments econòmics futurs d’aquests.

4.3 Instruments financers

a) Actius i passius financers
Un actiu financer es qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni
d’una altra entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a
intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
favorables.
Es consideren actius financers: l’efectiu i altres actius líquids equivalents, els crèdits per
operacions de les activitats, els crèdits a tercers, els valors representatius de deute, els
instruments de patrimoni d’altres entitats adquirits, els derivats amb valoració favorable
per a l’entitat i altres, com dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal,
fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments pendents sobre fons
dotacionals, socials i especials.
Els instruments financers s’han de classificar com a passius financers, total o parcialment,
sempre que d’acord amb la seva realitat econòmica suposin 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.
Es consideren passius financers: els deutes per operacions de les activitats, els deutes
amb entitats de crèdit, els deutes amb característiques especials, i altres, com deutes
amb tercers, préstecs i crèdits financers rebuts de persones o entitats que no siguin
entitats de crèdit, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions.

b) Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria es classifiquen els crèdits per que s’originen en la venda de béns i
la prestació de serveis per les activitats de l’Entitat, i els crèdits per la resta d’operacions
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que, tot i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, 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 el tràfic de l’entitat, els valors representatius de deute
adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal,
les fiances i dipòsits constituïts els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, socials i especials.
Inicialment es valoren pel seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles.
Si més no, els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any
i que no tinguin un tipus d’interès contractual i determinats altres crèdits, l’import dels
quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte
de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment es valoren pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i
guanys els interessos meritats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu
valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.
Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix
evidència objectiva que el valor d’un crèdit, o d’un grup de crèdits, s’ha deteriorat com a
resultat d’un o més esdeveniments que hagin tingut lloc desprès del seu reconeixement
inicial que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs, que
poden venir motivats per la insolvència del deutor.
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen en el compte de pèrdues i
guanys.
c) Baixa d’actius financers
La Fundació dóna de baixa un actiu financer, o una part, quan expiren o s’han cedit els
drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu del corresponent actiu i s’han transferit
substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

d) Passius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s'inclouen els passius financers que s'han originat en la compra de
béns i serveis per operacions de tràfic de l'Entitat i aquells que no tractant-se
d’instruments derivats, no tenen un origen comercial, i no es considerin com a passius
financers mantinguts per a negociar.
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
directament atribuïbles.
Si més no, els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any
i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances i els desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals s’espera pagar a curt termini,
es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és
significatiu.

Posteriorment en el cas que siguin a llarg termini es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.
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Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut.
Les despeses financeres es comptabilitzen segons el principi de meritació en el compte
de resultats. Els préstecs i altres partides a pagar es classifiquen com a passiu corrent o
no corrent en funció que el seu venciment sigui inferior o superior a dotze mesos.

4.4

Impost sobre beneficis

Es calcula en funció del resultat de l'exercici considerant-se les diferències existents entre el
resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable de l'impost); distingint en aquestes
diferències el seu caràcter de permanents i temporals a fi i efecte de determinar l'impost sobre
societats meritat a l'exercici.
La diferència entre l'impost sobre societats a pagar i la despesa per l'impost es registra com
impost sobre beneficis avançat o diferit segons correspongui.
Per les seves característiques, la Fundació es troba acollida al règim fiscal previst al Títol II de
la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
d’incentius Fiscals al mecenatge i al previst en el Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre per al
que s’aprova el seu reglament.
L'exempció de l'Impost sobre Societats afecta als resultats obtinguts en l'exercici de les
activitats que constitueixen el seu objecte social, així com als increments patrimonials derivats
tant d'adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s'obtinguin o
realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

4.5

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.
La totalitat dels ingressos i despeses de la Fundació s’apliquen a l’activitat única que aquesta
desenvolupa.

4.6

Despeses de personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o
voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres,
vacances o havers variables i les seves despeses associades.

4.7

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.
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Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com
passius de la Fundació fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
Les subvencions rebudes a l’exercici per a la realització de l’activitat, es consideren com a
ingressos d’explotació de l'exercici i es recullen de forma separada a l’apartat corresponent del
compte de pèrdues i guanys.

4.8

Transaccions entre parts vinculades

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.

4.9

Provisions i contingències

Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives en les que
existeix una elevada probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre
les conseqüències del succés que les motiven i són novament estimades en ocasió de cada
tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals van
ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial quan aquestes
obligacions deixen d'existir o disminueixen.
5.

IMMOBILITZAT MATERIAL
a) Moviments de l’exercici
Els moviments enregistrats durant l’exercici 2020 són els següents:

COMPTE
UTILLATGE I EQUIPS
EQUIPS PER AL PROCES D’INF.
AMORT. ACUM. I.M.
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00

ENTRADES
216,14
160,24
-146,24
230,14

Moviments utillatge i equips
SALDO INICIAL BRUT
(+) Adquisicions
(+) Aportacions no dineràries
(+) Ampliacions i millores
(+) Trasp. a/d’actius no corrents mantinguts vda
(+) Traspassos a/de altres partides
(-) Sortides, baixes o reduccions
(-) Trasp. a/d’actius no corrents mantinguts vda
(-) Traspassos a/de altres partides
SALDO FINAL BRUT
Amortització utillatge i equips
AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+) Adquisicions o traspassos
(-) Sortides, baixes o reduccions o traspassos
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL
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Moviments equips processos d’ informació
SALDO INICIAL BRUT
(+) Adquisicions
(+) Aportacions no dineràries
(+) Ampliacions i millores
(+) Trasp. a/d’actius no corrents mantinguts vda
(+) Traspassos a/de altres partides
(-) Sortides, baixes o reduccions
(-) Trasp. a/d’actius no corrents mantinguts vda
(-) Traspassos a/de altres partides
SALDO FINAL BRUT
Amortització equips processos d’ informació
AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+) Adquisicions o traspassos
(-) Sortides, baixes o reduccions o traspassos
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL

2020
0,00
160,24

2019
0,00

160,24

0,00

2020
0,00
9,41

2019
0,00

9,41

0,00

b) Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
ELEMENT
Utillatge i equips
Equips processos informació

% Amortització
100%
25%

c) No hi ha béns totalment amortitzats

6.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
a)

Moviments de l’exercici

COMPTE
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN
ÚS
AMORT. ACUM. I.I.
TOTAL

SALDO
INICIAL
0,00

16.302,75

0,00

SALDO
FINAL
16.302,75

0,00

16.529,28

0,00

16.529,28

0,00
0,00

-9.224,60
23.607,43

0,00
0,00

-9.224,60
23.607,43

ENTRADES

SORTIDES

Moviments aplicacions informàtiques
SALDO INICIAL BRUT
(+) Adquisicions
(+) Aportacions no dineràries
(+) Ampliacions i millores
(+) Trasp.a/d’actius no corrents mantinguts vda
(+) Traspassos a/de altres partides
(-) Sortides, baixes o reduccions
(-) Trasp.a/d’actius no corrents mantinguts vda
(-) Traspassos a/de altres partides
SALDO FINAL BRUT

2020
0,00
16.302,75

Amortització aplicacions informàtiques
AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+) Adquisicions o traspassos
-) Sortides, baixes o reduccions o traspassos
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL

2020
0,00
76,89
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b)

Moviments drets sobre béns cedits en ús
SALDO INICIAL BRUT
(+) Adquisicions
(+) Aportacions no dineràries
(+) Ampliacions i millores
(+) Trasp.a/d’actius no corrents mantinguts vda
(+) Traspassos a/de altres partides
(-) Sortides, baixes o reduccions
(-) Trasp.a/d’actius no corrents mantinguts vda
(-) Traspassos a/de altres partides
SALDO FINAL BRUT

2020
0,00
16.529,28

Amortització drets sobre béns cedits en ús
AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+) Adquisicions o traspassos
(-) Sortides, baixes o reduccions o traspassos
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL

2020
0,00
9.147,71

2019
0,00

16.529,28

0,00
2019
0,00

9.147,71

0,00

Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
ELEMENT
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús

c)

No hi ha béns totalment amortitzats

d)

Drets sobre béns cedits en ús

% Amortització
25% - 33,33%
50%

L’ importat activat durant l’ exercici (16.529,28 euros) fa referència a l’ espai i els equips cedits per l’
Ajuntament d’ Olot per una durada de 2 anys segons el conveni formalitzat entre l’ Ajuntament d’ Olot
i la Fundació Europace amb data 22 de novembre de 2019.

7.

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
No hi ha arrendaments financers ni operatius.

8.

ACTIUS FINANCERS
1.

Valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers

1.a) Llarg termini
No hi ha actius financers a llarg termini.
1.b) Curt termini
Total actius financers curt termini
Actius financers mantinguts per a
negociar
Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
Resta Tresoreria
TOTAL
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La partida de "Préstecs i partides a cobrar" del quadre anterior (402.284,41) està composada
per:
El Grant Agreement i l’ ICAEN pel cobrament de les subvencions pendents. No s’han
tingut en compte altres saldos deutors amb administracions públiques (IVA) al no ser un
actiu financer.
2. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia
Denominació del compte
Saldo inicial
Usuaris deutors
0,00
Altres deutors de l’activitat pròpia
0,00
fundació
Total
0,00

Entrades
1.909,85

Sortides
Saldo Final
-1.909,85
0,00

0,00

0,00

0,00

1.909,85

-1.909,85

0,00

9. PASSIUS FINANCERS

a) Classificació dels passius financers
Els passius financers a efectes de la seva valoració es classifiquen en tots els seus casos
com passius financers a cost amortitzat.

b) Venciment dels deutes pendents
Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que
compleixen a la Fundació. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent:

Venciment en anys

Deutes amb entitats de
9420
crèdit
Altres deutes

9422

1

2

3

4

5

Més de 5

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

211,90

-

-

-

-

-

211,90

-

-

-

-

395.377,67

158.491,40 236.886,27

Creditors comercials i
9425
altres comptes a pagar

-

-

-

-

-

-

-

Proveïdors

9426

-

-

-

-

-

-

-

Altres creditors

9427

6.242,78

-

-

-

-

-

6.242,78

-

-

401.832,35

TOTAL

9429

164.946,08 236.886,27

-

-

A l’apartat “Altres deutes amb Administracions Públiques” no s’han tingut en compte els saldos
pendents amb Administracions Públiques (per IRPF i seguretat social) al no considerar-ho
Passius Financers segons nota 4.3 d).

President: MACIAS ARAU, PERE

Secretari: AYATS REIXACH, JORDI

MEMORIA EXERCICI 2020 (ABREUJADA)
FUNDACIÓ EUROPACE
10. FONS PROPIS
La composició de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent:

Concepte

2020

Fons dotacional o fons social

2019

30.000,00

Fons pendent de desemborsar

30.000,00
-22.500,00

Romanent
Excedents negatius ex.anteriors

-45,37

Excedent de l’exercici

29.421,32

-45,37

Total

59.375,95

7.454,63

A 31/12/2019 quedaven 22.500,00 euros del fons dotacional pendents de desemborsar que
s’han desemborsat durant els primers mesos de l’exercici 2020.
Respecte a la partida de subvencions, donacions i llegats de capital, es tracta de la
comptabilització al Patrimoni Net dels béns i drets cedits en ús explicat anteriorment a la
nota 6.d) d’ aquesta memòria.

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Fundació té concedides dues subvencions:
a) Grant Agreement – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
(programa EuroPACE) per a desenvolupar, fer una prova pilot i crear estàndards d’ un
sistema de finançament per renovar habitatges residencials en matèria d’eficiència
energètica a la ciutat d’ Olot, formalitzat amb data 27 de gener de 2018 i del qual la
Fundació és beneficiaria per import total de 314.143,41 euros. La data de finalització de
la subvenció és el 31 d’agost de 2021.
b) Institut Català de l’ Energia (ICAEN). Subvenció concedida amb data 27/11/2020 per
import de 254.150,00 euros per dur a terme un programa de renovació d’ habitatges
residencials en matèria d’eficiència energètica a la Comarca de la Garrotxa
(GarrotxaDomus). La data de finalització de la subvenció és 31 de desembre de 2022.
Les dues subvencions són reintegrables, fet que significa que la seva concessió definitiva
està condicionada a la justificació de les despeses corresponents. Per aquest motiu, es
comptabilitzen com un passiu financer (compte 172 a ll/t i 522 a c/t) i un cop meritada la
despesa corresponent, es traspassa a patrimoni net (compte 132) i conseqüentment es
traspassa a explotació (compte 726).
El quadre seria el següent:
Projecte / Concessió

Grant Agreement
ICAEN
TOTAL

Import
concedit

314.143,41
254.150,00
568.293,41
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Traspàs a
resultats en
exercicis
anteriors
0,00
0,00
0,00

Traspàs a
resultat a
l’exercici 2020

Pendent de
traspassar a
resultats

155.652,01
17.263,73
172.915,74

158.491,40
236.886,27
395.377,67
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12. SITUACIÓ FISCAL

a) Situació fiscal
La Fundació té pendent de comprovació per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis
dels principals impostos que li són aplicables

b) Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost sobre societats en
2020 és la següent:

CONCILIACIÓ DE L’ IMPORT NET D‘INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI
AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Compte de pèrdues i guanys
Resultat comptable

Ingressos i despeses directament
imputats al patrimoni net

29.421,32

-

Augments /Disminucions

Augments/Disminucions

Impost sobre Societats
Règim fiscal entitats sense ànim de
lucre llei 49/2002

-29.421,32

-

Diferències permanents

-

-

Diferències temporals

-

-

- amb origen en l’exercici

-

-

- amb origen en exercicis anteriors

-

-

Compensació de bases imposables
negatives d’exercicis anteriors

-

-

-

-

Reserva de capitalització
Reserva d’ anivellament
Base imposable (resultat fiscal):

c) Altres tributs
No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.
13. APLICACIÓ
D’ELEMENTS
ESTATUTÀRIES

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

La dotació fundacional o els fons social de la Fundació son per import de: 30.000,00 €, està
vinculat directament al compliment de la finalitat pròpia de la Fundació.
Les despeses d’aplicació a les finalitats de la fundació sumen més del 70% dels ingressos nets,
segons el que estableix la Llei i el Decret 259/2008, de 23 de desembre, i l’article 332-2 del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Càlculs per determinar les finalitats estatutàries del percentatge legalment establert:
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Tots el ingressos que s’han obtingut durant l’exercici estan afectes a l’activitat fundacional o a
activitats complementaries, i imprescindibles, a aquesta.
Totes les compres i treballs realitzats per altres entitats són despeses d’aplicació a la finalitat ja
que són tots els materials i prestacions de serveis que s’han produït per complir la finalitat
pròpia de la Fundació durant l’exercici.
Els sous i salaris i Seguretat Social es consideren com a despeses d’aplicació a al finalitat.
Serveis de professionals independents, primes d’assegurances, lloguers, prevenció de riscos,
telefonia, serveis bancaris, material d’oficina, formació de personal i publicitat s’han produït
durant l’exercici són considerades com serveis necessaris a la finalitat pròpia de la Fundació.
Totes les despeses per reparació i conservació i amortitzacions dels bens d’immobilitzat són
despeses necessàries per dur a terme la finalitat.

+ INGRESSOS
PRESTACIONS DE SERVEIS
SUBVENCIONS OFICIALS
CESSIÓ D’ ÚS, TRASPÀS A EXPLOTACIÓ
- DESPESES NECESSARIES
ALTRES DESPESES NECESSARIES
AMORTITZACIO

2020
183.641,85
1.578,40
172.915,74
9.147,71
32.578,84
23.208,00
9.370,84

= INGRESSOS NETS
* PERCENTAGE MINIM
= MINIM ESTABLERT

151.063,01
70,00%
105.744,11

0,00
70,00%
0,00

- DESPESES FUNDACIONALS
SOUS I SS.SOCIALS
ALTRES DESPESES APLICACIO FUNDACIONAL

121.641,69
112.806,43
8.835,26

0,00

80,52%

-

= % S / INGRESSOS NETS

2019
0,00

45,37
45,37

0,00

1. Explicació de les partides més significatives.
La partida més significativa en l’apartat de despeses són les despeses socials. Representen
entre un 70%-75% del total de les despeses.
En els ingressos, les subvencions atorgades per la Comissió Europea i l’ ICAEN són les
partides més significatives.

14. INGRESSOS I DESPESES
a) Despeses de l’Òrgan de Govern
Durant l’exercici 2020 no s’han meritat despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de
Govern de la Fundació.

b) Aprovisionaments
Aprovisionament
Treballs realitzats per altres empreses
a) Prestacions, netes devolucions i descomptes
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c) Despeses de personal
Concepte
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues Socials
Altres càrregues socials

2020
112.806,43
83.266,28
29.540,15
0,00

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

d) Pèrdues , deteriorament i variació de les provisions per a insolvències
No hi ha pèrdues, deterioraments ni variacions de les provisions per insolvències.

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Durant l’ exercici 2020 no s’ha meritat cap tipus de remuneració (sous, dietes, i qualsevol altre
mena de remuneració) pels membres que formen part del Patronat de la Fundació.
Així mateix, no s’ ha efectuat cap aportació a plans de pensions, ni pagaments d’ assegurances
de vida ni cap altre prestació a llarg termini, ni tampoc ha estat concedit cap crèdit ni bestreta
als membres del Patronat de la Fundació.

16. ALTRE INFORMACIÓ
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici és el següent:
Any 2020

Gerència
Tècnics
Administratiu
Total

HOMES
0,9753
1,4657
2,441

DONES

0,0876
0,0876

TOTALS
0,9753
1,4657
0,0876
2,5286

Durant l’ exercici 2019 no hi havia personal propi.
La direcció de la Fundació ha percebut una retribució per import de 46.325,45 euros durant
l’exercici 2020 per les seves funcions de gerent.
2. Afectació a l’ entitat de la crisis sanitària provocada pel covid-19
Amb data 14 de març de 2020 es va decretar mitjançant el Real Decret 463/2020 l’ estat d’
alarma a tot el territori espanyol com a conseqüència de la pandèmia mundial provocada pel
coronavirus (covid-19).
La Fundació ha pogut seguir amb les seves activitats durant l’ exercici 2020, encara que ha vist
reduït el número d’ actuacions publicitàries i de màrqueting previstos pel desenvolupament dels
programes que sostenen l’ activitat fundacional.
3. Provisions i contingències.
No s’han produït durant l’exercici.
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17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
Durant l’exercici 2020 la Fundació no ha dut a terme activitats que tinguin un efecte sobre el
medi ambient, en conseqüència, no s’han generat despeses ni inversions per aquest concepte,
no existint compromisos ni passius derivats d’aquest concepte.

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La totalitat dels ingressos i les despeses corresponen a l’ activitat de la Fundació.
Distribució d’ ingressos per activitats:
Comptes i denominació
705 Prestació de serveis
724 Subvencions oficials a les activitats
726 Cessió d’ ús, traspàs a explotació
TOTAL INGRESSOS

Import
1.578,40
172.915,74
9.147,71
183.641,85

Activitat Fundacional
%
Euros
100%
1.578,40
100%
172.915,74
100%
9.147,71
100%
183.641,85

Distribució de despeses per activitats:

Comptes i denominació
607
623
626
627
629
631
640
642
680
681

Treballs realitzats per altres empreses
Serveis professionals independents
Serveis bancaris i similars
Publicitat
Altres serveis
Tributs
Sous i salaris
Seguretat Social
Amortització immobilitzat intangible
Amortització immobilitzat material
TOTAL DESPESES

Import
8.835,26
20.094,85
84,50
584,97
2.229,38
214,30
83.266,28
29.540,15
9.224,60
146,24
154.220,53

Activitat Fundacional
%
Euros
100%
8.835,26
100%
20.094,85
100%
84,50
100%
584,97
100%
2.229,38
100%
214,30
100%
83.266,28
100%
29.540,15
100%
9.224,60
100%
146,24
100%
154.220,53

19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Des de la data de tancament de l’exercici fins a la data de formulació dels presents comptes
anuals no s’ha produït cap fet de rellevància digne de menció que pugui afectar o modificar de
forma significativa el seu contingut.
A Olot, el Patronat de la Fundació Europace formula els comptes anuals de l’exercici 2020
tancat el 31 de desembre de 2020, els quals són signats pel Secretari de la Fundació amb el
vistiplau del President (Veure nota 1 de la present memòria) amb data 31 de març de 2021.
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