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MEMÒRIA SIMPLIFICADA 

 

1. Activitat de l’entitat 
 

a) Activitats desenvolupades i forma com es gestionen 

a.1 Treball en el projecte d’ubicació d’una futura Llar Residència a Sant Martí de 

Riucorb per a persones amb discapacitat. 

a.2 Accions de captació de fons destinats a portar endavant projectes concrets: 

 2n Festallat, festa solidària per als jardins inclusius de la futura llar residència 
de Sant Martí de Riucorb. 

 Donació La Ninotada: material informàtic per a l’Espígol. 

 Drets d’autor del llibre “Els Arrugats, quina troballa més dolça”: ampliació 
obrador El Rosal. 

 Donació de la cursa SantRunMon de Cervera: per al Club Alba. 

 Donació de la Marxa dels Castells de la Segarra: projecte de caninoteràpia per 
a L’Espígol. 

 Campanya de micromecenatge Giving Tuesday: projecte de caninoteràpia per 
a L’Espígol i l’Escola Alba.  

 Campanya Migranodearena - IronMan Frankfurt: per al Club Alba. 

 Donació repte solidari “Sempre Endavant”: per al Club Alba. 

 Venda de calendaris: organització activitats de Lleure i Respir per als alumnes 

amb necessitats educatives especials. 

 

b) Ajuts atorgats 

La Fundació Alba Futur no ha atorgat cap ajut ni a entitats ni a persones a títol 
individual en l’exercici actual ni en l’exercici anterior.  

 

c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant 

l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació.   

La Fundació Alba Futur no té subscrit cap tipus de conveni de col·laboració amb cap 

entitat.  

 



Av. Onze de Setembre s/n  
25300 Tàrrega (Lleida) 
www.aalba.cat/fundacio  
fundacio@aalba.cat  
T 973 312 221 
 
 

   
 

 

 

 

2 

 

 

 

d) Persones usuàries i beneficiàries de les activitats  

IMPACTE ACCIONS FUNDACIÓ ALBA FUTUR 2016 

BENEFICIARIS 

HOMES DONES 

Treball en el projecte d’ubicació d’una futura Llar Residència a la 

població de Sant Martí de Maldà. 
26 33 

Accions de captació 

de Fons per destinar-

los a tirar endavant 

projectes concrets: 

 

Venda de calendaris: organització 

activitats de Lleure i Respir pels alumnes 

amb necessitats especials d’educació. 

37 19 

Drets d’autor del llibre “Els Arrugats, 

quina troballa més dolça”. 
0 10 

Donació de la cursa SantRunMon. 28 15 

Donació de la Marxa dels Castells. 6 10 

Campanya Migranodearena: IronMan 

Frankfurt. 
28 15 

Campanya Giving Tuesday. 43 29 

Donació repte solidari “Sempre 
Endavant”. 

28 15 

La Ninotada  26 33 

Captació de 

fons per la 

construcció 

d’una nova 

Llar 

Residència 

per persones 

amb 

discapacitat a 

la població de 

Sant Martí de 

Riucorb: 

2n Fes Tallat: 

festa solidària  
26 33 
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e) Igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes  

La Fundació, per a l’acceptació dels seus membres del Patronat, no té en compte cap 

mena de discriminació en raó de gènere.  

 

 

2.  Bases de presentació dels comptes anuals 

 
2.1 Imatge fidel 

 

 Els comptes anuals de l’exercici 2016 adjunts, han estat formulats pel Patronat 

a partir dels registres comptables a 31 de desembre de 2016 i es presenten 

d'acord amb els principis comptables i criteris de valoració recollits 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, la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i per 

tot allò no previst en l’esmentat Decret, el Pla General de Comptabilitat aprovat 

per Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i mostren la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Associació, així com la 

veracitat dels fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu.  

 No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no 

s’hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.  

 Els Comptes Anuals se sotmetran a l’aprovació del Patronat i s’estima que 

seran aprovats sense cap modificació.  

 La informació monetària de la present memòria és expressada en euros.  

 

 

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

 
2.3      Comparació de la informació 

 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de 

situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net, de 

l’estat de fluxos d’efectiu i de la memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de 

l’exercici 2015, les corresponents a l’exercici anterior. Les partides d’ambdós exercicis 

són comparables.  
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2.4    Agrupació de partides 

 

Els comptes anuals no conten cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el 

balanç, en el compte de resultats. 

 

 
2.5    Elements recollits en diverses partides 

 

No es presenten elements patrimonials enregistrats en dues o més partides del balanç. 

 

 
2.6    Canvis en criteris comptables 

 

Durant l’exercici, no s’han produït canvis significatius de criteris comptables respecte 

als criteris aplicats en l’exercici anterior. 

 
 

2.7 Correcció d’errors 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2016 no inclouen ajustaments realitzats com a          

conseqüència d’errades detectades en l’exercici. 

 
     

3. Aplicació de resultats 

 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 2.186,48 

 Total base de repartiment = Total aplicació 2.186,48 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 2.186,48 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 2.186,48 

  

 

4. Normes de registre i valoració 

 

 

4.1 Immobilitzat intangible  

 

Els actius intangibles s’enregistren inicialment pel seu cost d'adquisició i, 

posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent 

amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. 

Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.  
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La Fundació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 

d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement 

de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de 

les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als 

aplicats per als actius materials.  

 

No hi ha cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.  

 

En el present exercici no s’han reconegut pèrdues netes per deteriorament, derivades 

dels actius intangibles. 

 

 

4.2 Immobilitzat material 

 

Es valora al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més del 

import facturat 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 funcionament.  

En el seu cas, l’Associació inclou en el cost de l’immobilitzat material que necessita un 

temps superior a l’any per ser en condicions de funcionament, les despeses financeres 

relacionades amb el finançament específic o genèric, directament atribuïble a 

l’adquisició, construcció o producció.  

La Fundació, a la data de tancament no té compromisos de desmantellament, retir o 

rehabilitació per als seus béns d’actiu immobilitzat material. És per aquest motiu que 

no s’han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura de aquestes obligacions 

de futur.  

El Patronat de la Fundació considera que el valor comptable dels actius immobilitzats 

materials no supera el valor recuperable dels mateixos, entenent com valor 

recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el 

seu valor en ús. És per aquest motiu que no s’ha enregistrat cap pèrdua per 

deteriorament.  

Les despeses realitzades durant l’exercici amb motiu del manteniment de les 

instal·lacions són imputades directament al compte de resultats.  

En el arrendaments financers es comptabilitza l’actiu d’acord amb la seva naturalesa, i 

un passiu financer pel mateix import, que es el menor entre el valor raonable de l’actiu 

arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats.  

L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza, des del moment que 

estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva 

vida útil estimada, estimant un valor residual nul, en funció dels següents anys de vida 

útil:  
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Concepte  Coeficients  Any vida útil  

Construccions  2%-3%  33 - 50  

Maquinària, 

instal·lacions i 

utillatge  

8%  12,5  

Elements de 

transport  
10%  10  

Mobiliari  10%  10  

Equips processos 

d’informació  
25%  4  

 

 

4.3 Arrendaments 

 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers, sempre que de les 

condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari 

substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius objecte de 

contracte. Els demés arrendaments es consideren com operatius.  

Els actius enregistrats per aquest tipus d’operacions s’amortitzen amb criteris similars 

als aplicats al conjunt dels actius materials, atenent a la seva naturalesa. També 

s’utilitzen com a la resta d’actius de la seva naturalesa els mateixos criteris de 

deteriorament i baixa. 

En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendant i, 

substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, pertanyen a 

l’arrendador.  

 

 

4.4 Actius financers i passius financers 

 

La Fundació té enregistrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes 

que donen lloc a un actiu financer en una entitat, i simultàniament, a un passiu financer 

o un instrument de patrimoni en una altra entitat. 

 

4.4.1 Actius financers 

 

 Efectiu i altres actius líquids equivalents; 

 Crèdits per operacions derivades de les activitats; 

 Instruments de patrimoni d’altres empreses i instruments de patrimoni adquirits 

per donació; 
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 Altres actius financers com són els dipòsits en entitats de crèdit a llarg i a curt 

termini, les bestretes i crèdits al personal i les fiances i els dipòsits constituïts. 

 

4.4.2 Passius Financers  

 

 Dèbits per operacions derivades de les activitats; 

 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i a curt termini;  

 Altres passius financers com són les remuneracions al personal pendents de 

pagament, els deutes a curt termini amb proveïdors i creditors i les fiances i 

dipòsits rebuts. 

 

4.4.3 Instruments de patrimoni propi 

 

Tots els instruments financers que s’inclouen dins els Fons propis de l’entitat.  

 

 

4.4.4 Impostos sobre beneficis 

 

L’entitat compleix els requisits determinats a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 

règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge.  

No existeixen actius ni passius per impostos diferits. 

 

 

4.4.5 Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de meritació amb 

independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat 

dels mateixos.  

No obstant, l’Entitat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de 

tancament de l’exercici, en tant que els riscos i les pèrdues previsibles, encara que 

eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.  

Els ingressos per venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la 

contrapartida rebuda o a rebre, derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament 

immediat, per volum o altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al 

nominal dels crèdits, cas d’existir, es registren com una minoració dels mateixos. No 

existeixen crèdits comercials el venciment dels quals sigui superior a un any.  

Els descomptes atorgats a clients es reconeixen en el moment en què és probable es 

vagin a complir les condicions que determinen el seu atorgament com una reducció 

dels ingressos per vendes.  
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En qualsevol cas, l’Entitat aplica allò disposat en la norma de valoració 15a. del 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.  

 

 

4.4.6 Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import atorgat i es 

reconeixen inicialment com ingressos directament imputats al patrimoni net i s’imputen 

a resultats en proporció a la depreciació experimentada durant el període dels actius 

finançats per aquestes subvencions. Quan les subvencions s’atorguen per finançar 

despeses específiques, s’imputen com ingressos en l’exercici en que es meriten les 

despeses que estan finançant. 

 

 

4.4.7 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

 

Aquesta norma de valoració afecta a les parts vinculades que s’expliciten en la Norma 

de registre i valoració 13a. del Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial Decret 

1514/2007.  

En aquest sentit:  

 

S’entén que una entitat forma part del grup quan ambdues estan vinculades per una 

relació de control directa o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 del Codi de 

Comerç, o quan les empreses controlades per qualsevol mitjà per una o vàries 

persones jurídiques, actuen conjuntament o es troben sota direcció única, per acords o 

clàusules estatutàries.  

S’entén que una empresa o entitat és associada quan, sense que es tracti d’una 

empresa del grup en el sentit assenyalat en el punt a) anterior, l’empresa o entitat o les 

persones físiques dominants, exerceixen sobre aquesta empresa o entitat una 

influència significativa, tal i com es desenvolupa detalladament en l’esmentada norma 

13 de registre i valoració.  

Una part es considera vinculada a un altra, quan una d’elles exerceix o té la possibilitat 

d’exercir directa o indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes, socis 

o partícips, el control sobre altra o una influència significativa en la presa de decisions 

financeres i d’explotació de l’altra, tal com defineix detalladament la norma de registre i 

valoració 15a.  
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5. Immobilitzat material i intangible 

 

La fundació no disposa de cap immobilitzat material i intangible 

 

 

6. Inversions immobiliàries 

 

La Fundació no disposa de  immobles classificats com a inversions immobiliàries.  

 

 

7. Béns del patrimoni cultural 

La Fundació no disposa de  cap béns del patrimoni cultural. 

 

 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

Arrendaments operatius 

 

La Fundació no és arrendatària de cap bé.  

 

 

9. Instruments financers i altres passius financers  

 

Usuaris i altres deutors (epígraf B.III del balanç de situació)  

 

Moviments en l’exercici 2016 

Concepte 
Saldo 

inicial 
Augments Disminucions Saldo Final 

Usuaris i deutors per 
vendes i prestació de 
serveis 
 

7.951,38   3.320 

Sumes 7.951,38   3.320 
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10. Subvencions, donacions i llegats 

 

Import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren 

en el balanç. 

Característiques Exercici 2016 Exercici 2015 

Que apareixen al balanç, 

imputades al compte de 

resultats  

  

Donatius i altres ingressos a 

les activitats  

16.133,61 7.267,38 

 

11. Situació fiscal 

 

11.1. Impostos sobre beneficis 

 

L’entitat compleix els requisits determinats a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 

règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge.  

 
 

11.2. Altres tributs 

 

No hi ha informació substancial per a comentar en aquest apartat.  

 

 

12. Ingressos i despeses 

 

1. No hi ha  despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.  

 

 
13. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

1. L’entitat no té patrimoni fundacional. 

 

 

14. Operacions amb parts vinculades 

 

Saldos amb parts vinculades 

 

SALDOS amb parts  vinculades en l’exercici 2016: 

ACTIU NO CORRENT: 23.000€ 

PASSIU CORRENT : 60.000€ 
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Sous, dietes i remuneracions del personal d’alta direcció i de l’òrgan de govern  

 

El Patronat no ha percebut en l’exercici present ni en l’anterior, remuneració de cap 

mena. D’acord amb els seus estatuts, l’exercici del seu càrrec és gratuït. 

 
 

15. Altra informació 

 

S’ha d’incloure informació sobre: 

 

1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 

categories i desglossat per sexes. 

Actualment i degut a la seva fase inicial, la Fundació Alba Futur no disposa de cap 

persona contractada per la Fundació en sí. 

Tot i això, hi ha un equip de professionals de l’Associació Alba que fa el seguiment i 

dedica part de la seva jornada laboral al bon funcionament de la fundació. Aquests 

són: 

NOM SEXE FUNCIÓ 
HORES/ 

SETMANA 

Maite Trepat Burgués Dona Captació de fons i direcció 6 

Sandra Oriola Albareda Dona Comunicació 4 

Núria Castellà Planes Dona Gestió jurídica 5 

Esther Farreny Torné Dona Comptabilitat 1 

Xavier Marco Castellà Home Projecte Nova Llar 10 

 

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. 

S’adjunta document notarial amb renovació de càrrecs i entrada i canvi dels nou 

membres al Patronat. 

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. 

4. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria que ajudi 

a justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició 

financera de l’entitat. 
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