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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1) Dades d’identificació de l’entitat:

DENOMINACIÓ:

Fundació Privada Candi Granés Campasol

ADREÇA:

Av. Països Catalans

NÚM:

116

POBLACIÓ:

Banyoles

CODI POSTAL:

17820

CIF:

G-55295794

Règim jurídic i òrgan de govern:
La FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANES CAMPASOL fou constituïda per temps indefinit mitjançant
escriptura atorgada per l’Il·lustre Notari José Maria Martinez Palmer del Col·legi de Notaris de Catalunya
l’21 d’abril de 2017.
El patronat està format per les persones següents:
President
Vicepresident
Secretari

Sr. Raimon Del Moral Rigau
Sr. Carles Sureda Serrat
Sr. Jordi Bellvehí Muñoz

1.2) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma que es gestionen:
La FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANES CAMAPSOL té com a finalitats fundacionals:

a) La d’assistència social, tant per persones amb una disminució psíquica com física.
b) La d’ajuda a joves per cursar estudis d’especialització o màsters universitaris o estudis
d’investigació.
Per la consecució de les finalitats fundacionals la Fundació pot desenvolupar les activitats que el
Patronat consideri necessàries directament i/o amb col·laboració amb altres entitats, institucions o
persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
L’entitat està INSCRITA a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya Serveis de Fundacions, número d’inscripció 3021 de data 26 de maig de 2017.
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Durant l’exercici 2017, exercici de constitució, la Fundació està construint les seves pròpies estructures
materials i organitzatives, és per aquest motiu que durant l’exercici 2017 no s’han desenvolupat
pròpiament activitats fundacionals.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1) Imatge fidel


Els Comptes Anuals de l'exercici 2017 adjunts han estat formulats pel Patronat a partir dels
registres comptables de l’Entitat a 31 de desembre de 2017 i en elles s'han aplicat els principis
comptables i criteris de valoració recollits en el codi de Comerç, en el Decret 259/2008 de 23
de desembre, així com el Decret 125/2010 i la resta de disposicions legals vigents en matèria
comptable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de tots els estats
resultats de l’Entitat.
Per la confecció dels comptes anuals també s’ha tingut en compte la resta de normativa a la
qual està subjecte la Fundació destacant :
a)

Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 6152, de 19-06-2012).

b)

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques (DOGC núm. 5123, de 02-05-2008)

c)

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge. («BOE» 307, de 24-12-2002.)

d)

Els Estatuts de l’Entitat.



La informació recollida en els presents comptes anuals de l’entitat reflecteix la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.



No existeixen raons excepcionals que hagin fet necessària la no aplicació de la normativa
comptable vigent per mostrar la imatge fidel.



No ha estat necessària la inclusió d’informació addicional a la exigida per la normativa
comptable vigent per mostrar la imatge fidel.

2.2) Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes anuals.

2.3) Aspectes crítics de la valoració i l’estimació de l’ incertesa
A data de tancament de l’exercici no existeixen incerteses que facin preveure canvis significatius en el
valor dels actius o passius en els exercicis següents.
No existeixen incerteses que posin en dubte la continuació de l’activitat de l’empresa en termes de
normalitat.
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2.4) Comparació de la informació
L’exercici 2017 és l’exercici de constitució, per aquest motiu no és possible la comparació amb l’exercici
anterior.

2.5) Agrupació de partides
No ha estat necessària la realització d’agrupacions de partides per mostrar la imatge fidel en els
presents comptes anuals.

2.6) Elements recollits en vàries partides
En els presents comptes anuals no figuren elements recollits en vàries partides.

2.7) Canvis en els criteris comptables aplicats
S’han seguit els mateixos criteris comptables que en l’exercici anterior, és a dir, seguint els principis de
comptabilitat generalment acceptats.

2.8) Correcció d’errors
En el present exercici no ha estat necessària la correcció d’errors procedents d’exercicis anteriors.

3. APLICACIÓ DE RESULTATS
3.1) Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici
La proposta de distribució del resultat de l’exercici és la següent:
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ

Exercici 2017
43.988,64
43.988,64

APLICACIÓ A
Fons dotacional o fons social
Fons especials

Exercici 2017
0,00
0,00

Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

43.988,64
0,00
0,00
43.988,64

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les normes de registre i valoració detallades a continuació no seran d'aplicació per a la formulació de les
comptes anuals quan l'entitat no tingui elements patrimonials, o no realitzi transaccions o fets econòmics
que motivin la seva existència.
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4.1. Immobilitzat Intangible.


L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu
d’adquisició o el cost de producció. El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant
combinacions de negocis és el seu valor raonable en la data d’adquisició.
Després del reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys
l’amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions per
deteriorament registrades.



Els actius intangibles s’amortitzen sistemàticament en funció de la seva vida útil estimada
i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són revisats en
cada tancament d’exercici i, si escau, ajustats de forma prospectiva. Almenys al
tancament de l'exercici, s’avalua l’existència d’indicis de deteriorament, en aquest cas
s’estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que
procedeixin.



En el cas que la vida útil de l’actiu immobilitzat intangible no pugui ser determinada de
manera fiable, els actius s’amortitzaran en un període de 10 anys.



L’Entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor
registrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant com a
contrapartida l’epígraf “Pèrdues netes per deteriorament” del compte de pèrdues i
guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’aquests
actius i, si escau, de les repercussions de les pèrdues per deteriorament registrades en
exercicis anteriors, són similars als aplicats per als actius materials. En el present exercici
no s’han reconegut “Pèrdues netes per deteriorament” derivades dels actius intangibles.



En concret, els elements d’immobilitzat intangible es valoraran segons els criteris
següents:

a) Aplicacions informàtiques
Es consideraran com a actiu tant les adquirides a tercers com les elaborades per la pròpia
societat.
 Es valoren al preu d’adquisició o cost de producció, incloent en aquest epígraf les
despeses de desenvolupament de les pàgines web. La vida útil d’aquests elements
s’estima en 3 anys.
 Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de
manteniment són carregats en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici que es
produeixen.
En l'exercici 2017 l’Entitat no ha registrat pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat intangible.
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4.2. Béns integrants del Patrimoni Cultural


Els Béns del Patrimoni Cultural es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per
l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu
valor.



Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i guanys.

4.3. Immobilitzat Material.


Els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel seu cost d’adquisició, minorats per
l’amortització acumulada, així com per les possibles pèrdues per deteriorament del seu
valor.



Els terrenys no seran objecte d’amortització.



El cost d’adquisició inclourà els costos externs, així com pels costos interns (consums de
materials propis, costos de ma d’obra directa utilitzats en la instal·lació i costos indirectes
necessaris per realitzar la inversió).



El cost d’adquisició inclourà una estimació inicial dels costos de desmantellament o
retirada de l’element quan l’Entitat estigui obligada a realitzar aquestes actuacions.



Els interessos i altres càrregues financeres suportats per l’Entitat que siguin directament
imputables a immobilitzats materials concrets, generats abans de la posada en
funcionament de l’element, pels actius que necessitin més d’un any per estar en
condicions d’ús, es consideraran com a més valor de l’actiu.



Les despeses de conservació i manteniment es recolliran al compte de pèrdues i guanys.

4.4) Inversions Immobiliàries
La Fundació té inversions immobiliaries que destina al lloguer de immobles.

4.5. Arrendaments.


Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatius:

Arrendaments financers.


Es consideraran arrendaments de tipus financer aquells en què de les condicions econòmiques
del contracte se’n dedueix la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a
la propietat del bé objecte del contracte. Particularment, es presumeix que hi ha transferència
dels riscos i beneficis en els següents casos:
a)

No hi ha dubtes raonables de l’exercici de l’opció de compra

b) En cas de no existir opció de compra, quan el termini pactat en el contracte d’arrendament
cobreixi la major part de la vida econòmica de l’actiu, o bé quan el valor actual dels
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pagaments mínims acordats per l’arrendament suposin la pràctica totalitat del valor
raonable de l’actiu arrendat.
c)

Quan les característiques dels béns arrendats facin que la seva utilitat quedi restringida a
l’arrendatari.

d) Quan l’arrendatari tingui la possibilitat de prorrogar el contracte inicial, per un segon
període, i amb unes quotes per arrendament que siguin substancialment inferiors a les de
mercat.
e) L’arrendatari comptabilitzarà l’actiu arrendat d’acord amb la seva tipologia, i el
corresponent passiu financer pel menor valor entre:
- El valor raonable del bé arrendat.
- El valor actual dels pagaments mínims durant el termini d’arrendament, inclosa
l’opció de compra, i sense considerar els impostos repercutibles.


Les despeses directes inicials seran considerades més valor de l’actiu.



La càrrega financera del contracte s’imputarà a resultats de l’exercici, segons el mètode del
tipus d’interès efectiu.

Arrendaments operatius.


La resta d’arrendaments es consideraran de tipus operatiu.



Els ingressos o despeses derivats d’un contracte d’arrendament operatiu es registraran al
compte de pèrdues i guanys a mesura que es meritin.

4.6) Permutes
No s’han produït permutes durant aquest exercici.

4.7) Instruments financers
Actius Financers.


Els actius financers inclosos dins l’epígraf “Préstecs, partides a cobrar i inversions mantingudes
fins al venciment” es valoraran inicialment al seu valor raonable, incloent les despeses de
transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel seu
valor nominal. Les valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els
corresponents interessos mitjançant el tipus d’interès efectiu. Les possibles pèrdues per
deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.

Passius financers


Els passius financers inclosos dins l’epígraf “Deutes i partides a pagar” es valoraran inicialment
pel seu valor raonable, ajustat per les despeses de transacció. Les partides a cobrar amb
venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les valoracions posteriors es
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faran segons el Cost Amortitzat, calculant els corresponents interessos mitjançant el tipus
d’interès efectiu.

4.8) Cobertures comptables
No figuren en el balanç de l’entitat cobertures comptables.

4.9) Existències
No figuren existències comptabilitzades en aquest epígraf en el present exercici.

4.10) Transaccions en moneda estrangera
No s’han produït transaccions en moneda estrangera.

4.11) Impost sobre beneficis
L’Entitat té concedits, per l'Agència Tributaria, els beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de 23 de desembre
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, quedant exempta
de l'Impost sobre societats.

4.12) Ingressos i despeses


Els ingressos i despeses s’imputaran a resultats en funció del corrent real dels béns i serveis
que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o
financer vinculat.



Els ingressos es valoraran pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, que serà
igual al preu acordat, deduïts tots els descomptes, i els interessos inclosos en el nominal per
crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos repercutibles a tercers i les
quantitats cobrades a compte.



Els ingressos només es registraran en el moment en què s’hagin transmès els riscos i beneficis
inherents a la propietat del bé, amb independència de la seva transmissió jurídica, i només en
el cas que no es conservi el control efectiu o gestió dels béns venuts.



Les despeses es valoraran pel valor raonable de la contraprestació entregada o a entregar, que
serà, amb caràcter general, el preu acordat deduïts tots els descomptes, i els interessos
inclosos en el nominal per crèdits amb venciment superior a 1 any, i exclosos els impostos
repercutibles a tercers.



Pel que fa a la imputació de despeses comunes o que afecten a varies activitats, s'imputen a
cada activitat proporcionalment d'acord a una estimació individualitzada de la utilització del
servei per cadascuna d’elles.

4.13) Provisions i contingències
No figuren ni provisions ni contingències.
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4.14) Elements patrimonials de tipus medi ambiental
Per a la comptabilització, en cas que sigui necessari, dels actius i despeses de tipus medi ambiental, es
seguirà la normativa específica de la Resolució de 25 de març de 2002, així com a la normativa de
valoració de l’immobilitzat material.
Les despeses de tipus medi ambiental es consideraran, en cas d’existir, com a “Altres despeses
d’explotació” en l’exercici en què es produeixin.

4.15) Pagaments basats en instruments de patrimoni
L’entitat no ha realitzat en el present exercici pagaments basats en instruments de patrimoni.

4.16) Subvencions, donacions i llegats


Les subvencions, donacions i llegats rebuts que siguin reintegrables, es reconeixeran com a un
passiu fins que ho deixin de ser.



Es consideraran com a no reintegrables mentre no existeixin dubtes raonables sobre la
recepció de la subvenció, donació o llegat que hagi estat concedida a l’entitat mitjançant acord
individualitzat a favor de la mateixa.



Es valoraran com a un increment del patrimoni net, imputant posteriorment al compte de
pèrdues i guanys els ingressos en funció del seu meritament.



La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus monetari es valoraran pel
valor raonable de l’ import concedit.



La valoració de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tipus no monetari es valoraran
pel valor raonable del bé rebut.



Les subvencions, donacions i llegats rebuts per assegurar una rendibilitat mínima o per
compensar dèficits d’explotació es consideraran com a ingrés en l’exercici en què s’hagin
concedit.



Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar unes despeses específiques es
consideraran com a ingrés en l’exercici en què es meritin les despeses subvencionades.



Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar actius immobilitzats es consideraran
com a ingrés en proporció a l’amortització d’aquests actius.



La part traspassada a ingressos de les subvencions rebudes es recollirà dins el resultat
d’explotació de l’entitat, classificats dins els epígrafs corresponents.

4.17) Negocis conjunts
En el present exercici l’entitat no té negocis conjunts amb altres entitats.
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4.18) Transaccions entre parts vinculades


En cas que existeixin operacions entre entitats vinculades, amb independència del grau de
vinculació, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de les
transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La
valoració posterior es realitzarà d'acord amb el previst en les normes particulars per als comptes
que correspongui.



Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat d'exercir
directa o indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes o partícips, el control
sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions financeres i d'explotació de
l'altra.

4.19) Actius no corrents mantinguts per la seva venda
No figuren en l’actiu de l’entitat actius no corrents mantinguts per a la venda.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1) Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Immobilitzat material” en el present
exercici són els següents:
Instal·lacions
tècniques, i altre
immobilitzat
material
A) VALOR DE COST INICI 2016

0,00

(-) Sortides, baixes o reduccions

0,00

B) VALOR DE COST FINAL 2016

0,00

C) VALOR DE COST INICI 2017

0,00

(-) Sortides, baixes o reduccions

16.161,25

D) VALOR DE COST FINAL 2017

16.161,25

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2016

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos

0,00

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2016

0,00

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2017

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

-2.370,20

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2017

-2.370,20

IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2017

13.791,05
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5.2) Els coeficients i mètodes d’amortització utilitzats per la Entitat per cada tipus d’element són
els següents:
% amortització
Altres instal·lacions

10,00%

Construccions

2,00%

5.3) No existeixen canvis d’estimació que afectin a valors residuals ni als costos estimats de
desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
5.4) No existeixen correccions valoratives per deteriorament.
5.5) No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda.
5.6) No existeixen circumstàncies de caràcter substantiu que afectin a béns de l’immobilitzat
material.
5.7) No s’han realitzat revaloritzacions comptables voluntàries.
5.8) En el present exercici no s’han efectuat actualitzacions de valor dels elements de l’immobilitzat
material.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
L’entitat té inversions immobiliàries provinents del moment fundacional.
Els moviments de les partides que conformen l’epígraf “Inversions immobiliàries” en el present exercici
són els següents:

Inversions
Immobiliàries
A) VALOR DE COST INICI 2016

0,00

(-) Sortides, baixes o reduccions

0,00

B) VALOR DE COST FINAL 2016

0,00

C) VALOR DE COST INICI 2017

0,00

(-) Sortides, baixes o reduccions

1.039.689,06

D) VALOR DE COST FINAL 2017

1.039.689,06

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2016

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos

0,00

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2016

0,00

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2017

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici

0,00

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2017

0,00

IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2017

1.039.689,06
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Aquestes inversions immobiliaries estan formades per cinc immobles destinats al lloguer i, els ingressos
dels quals es detinent a les activitats fundacionals. Aquestes inversions immobiliaries d’amortitzen al
tipus del 2% anual.
En el balanç de la Fundació hi consten construccions en curs, per import de 8.942,15€, degut a que la
Fundació s’està construint la pròpia seu.

7. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL



Els béns de Patrimoni Cultural corresponen a una col·lecció de quadres que es van aportar dins del
Fons Social per a la constitució de la Fundació.



La valoració la va determinar el Sr. Marià Mascot, de la Galeria d’Art El Claustre en el mateix
exercici 2017.



L’entitat no amortitza aquest fons ja que no perd valor amb el pas del temps.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
L’entitat no té immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS
La Fundació no disposa de l’ús d’actius ni en règim d’arrendaments operatius ni d’arrendament financer.

10. INSTRUMENTS FINANCERS
La informació dels instruments financers es definirà segons la naturalesa i en base al registre i la norma
de valoració desena del Pla General de Comptabilitat vigent.
10.1) Informació referent a Balanç
ACTIUS FINANCERS
Exercici 2017
V. Inversions financeress ll/t
Instruments de patrimoni
Participacions parts vinculades
Crèdits a tercers, dret de cobrament
Fiances constituides
TOTAL LLARG TERMINI
V. Inversions financeres c/t
Inv.Fin. Instr. Patrimoni
Tresoreria
TOTAL CURT TERMINI

131.690,42
1.125.000,00
2.355,96
1.259.046,38
12.493.698,95
1.422.605,25
13.916.304,20
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PASSIUS FINANCERS
Exercici 2017
891.362,86
891.362,86

Deute curt termini
TOTAL CURT TERMINI

10.2) Actius Financers i Passius Financers valorats a valor raonable, amb canvis en el compte de
pèrdues i Guanys:

ACTIU VALORAT
31/12/2017

A

VALOR

RAONABLE

A

PÈRDUA

CARTERA FONS INV. CAIXABANK
CARTERA FONS INV. BANCA MARCH
CARTERA FONS INV. BANCA MARCH GLB
CARTERA FONS INV. SANTANDER
CARTERA FONS INV. SANTANDER
CARTERA FONS INV. SABADELL

GUANY

32.754,31
54.356,77
6.918,35
15.159,86
17.450,73
3.555,58

10.3) Reclassificacions
Durant l’exercici l’entitat no s’ha realitzat reclassificacions d’actius financers entre diferents categories.

10.4) Classificació per venciments:
Partides d’actiu:
1 any
Crèdit parts
vinculades
Crèdit adm
públiques

2 anys

3 anys

4 anys

5anys

Més 5 anys

2 anys

3 anys

4 anys

5anys

Més 5 anys

10.859,56

Partides de passiu:

Altres
deutes
Crèdit adm
públiques

1 any
891.362,86
1.204,36
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10.5) Transferència d’actius financers
L’entitat no ha realitzat cessions de béns que no poguessin ser considerades com a vendes / baixes de
l’exercici.

10.6) Actius cedits i acceptats en garantia
L’entitat no ha rebut actius financers en garantia dels què en pugui disposar.

10.7) Efectiu i altres actius líquids equivalents
El detall és el següent:
Efectiu i altres actius líquids equivalents

31/12/2017

Efectiu amb euros

0,00

Efectiu amb moneda estrangera

0,00

Comptes corrents bancaris amb euros

1.422.605,25

Comptes corrents bancaris amb moneda estrangera
TOTAL

0,00
1.422.605,25

10.8) Correccions de valor per deteriorament originades en el risc de crèdit
No s’han realitzat correccions de valor per deteriorament originades pel risc de crèdit en el present
exercici.

10.9) Impagament i compliment de les condicions contractuals
No s’han produït impagaments ni s’esperen incompliments de les condicions dels contractes que l’Entitat
té vigents.

10.10) Informació referent a Compte de Pèrdues i Guanys i Patrimoni Net
No figura altra informació significativa.

10.11) Comptabilitat de cobertures
L’entitat no ha utilitzat en el present exercici comptabilitat de cobertures.

10.12) Actius o passius a valor raonable a fi d’exercici
No existeixen actius o passius a valor raonable a fi d’exercici.
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10.13) Entitats del grup, multigrup i associades
No existeixen entitats del grup, multigrup i associades.

10.14) Usuaris i altres deutors
No n’hi ha.

10.15) Compromisos ferms de compra o venda d’instruments financers


A data de tancament de l’exercici no existien compromisos en ferm de compra d’actius
financers, així com tampoc de venda dels mateixos.



No existien a data de tancament contractes de compra o venda d’actius no financers que
calgués fossin valorats com a instruments financers.

10.16) Litigis, embargaments, etc que afectin els instruments financers
No existien a data de tancament litigis, embargaments ni fets similars a ser considerats en l’elaboració
dels comptes anuals.

10.17) Línies de Descompte i pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici
L’entitat no en té.

10.18) Saldos amb administracions públiques
Deutes amb administracions públiques
Hisenda pública, creditora per Impost de societats

31/12/2017
0,00
10.859,56

Hisenda pública, deutora per IVA
Hisenda pública, creditora per Retencions practicades

0,00

Hisenda pública, creditora per subvencions a reintegrar

0,00

Organismes de la S.S., Creditores

0,00

10.19) Deutes amb el personal
No n’hi ha.

10.20) Deutes amb garantia real
No n’hi ha.
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11. EXISTÈNCIES
No figuren existències comptabilitzades en aquest epígraf en el present exercici.

12. MONEDA ESTRANGERA




La moneda funcional de l’entitat és l’Euro.
No existeixen elements de l’actiu o del passiu en moneda estrangera.
No s’han realitzat durant l’exercici compres, vendes o serveis en moneda diferent a la funcional.

13. FONS PROPIS
13.1) Moviments de l’exercici

Saldo a
01/05/2017

Fons Dotacionals o Fons Socials
Romanent
(Excedents
negatius
d’exercicis
anteriors)
Excedent de l’exercici
Aportacions per a compensar pèrdues

Altes

Baixes

Saldo a
31/12/2017

15.280.918,34
0,00
0,00

15.280.918,34
0,00
0,00

0,00
0,00

43.988,64
0,00

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
14.1) Subvencions de capital
No se n’han rebut.

14.2) Subvencions i donacions a l’explotació
No se n’han rebut.

15. SITUACIÓ FISCAL
Per tal de complir amb la normativa que descriu l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, l’entitat facilita la
següent informació:

17

FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANES CAMPASOL

Comptes Anuals a 31/12/2017

15.1) Detall de la liquidació de l’Impost de Societats

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS
Resultat abans impostos
R.F.E. Sense ànim de lucre (llei 49/2002)
Diferències permanent
Base imposable de l’impost de societats
Tipus de gravamen
Quota íntegra
Deduccions aplicades
Quota líquida
Pagaments acompte
Retencions
Líquid a ingressar o recuperar

Exercici 2017
43.988,64
-43.988,64
0,00
0,00
10%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.2) Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats
La classificació en exemptes i no exemptes de les rendes obtingudes en l’exercici es detalla a continuació:

2017
Art. 6 i 7 de la Llei 49/2002
Donatius i donacions incloses les de
concepte “dotació patrimonial”).
Quotes d’associats, col·laboradors o
benefactors
Ajudes a altres Fundacions
Ingressos financers , dividends
Capital Immobiliari
Serveis diversos necessaris
TOTAL

RENDES EXEMPTES
INGRESSOS DESPESES

151.640,19
19.008,00
126.659,55
170.648,19 126.659,55

Les rendes no exemptes han de tributar a l’Impost de Societats, però en el present exercici, com es
detalla a l’apartat anterior, han estat totes les rendes exemptes.
15.3) Rendes destinades a fins d’interès general (article 3.2. – Llei 49/2002)
La totalitat dels béns i drets que formen part del fons social es troben vinculats
directament al compliment de les finalitats pròpies de la Fundació.
La llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, en el seu article 33, estableix l’aplicació obligatòria
d’almenys el 70% dels ingressos en el termini de tres exercicis, a comptar des de l’inici del següent al
de l’acreditació comptable.
En aquest primer exercici, any de constitució, s’estant destinant les rendes obtingudes a la pròpia
organització i construcció d’estructures. Un cop construides les pròpies estructures organitzatives
podran escollir projectes on destinar els ingressos obtinguts segons les finalitats fundacionals.
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15.4) Retribucions satisfetes a patrons
No s’han satisfet retribucions per l’exercici del càrrec de Patró.

15.5) Participació en societats mercantils i retribucions rebudes pels administradors que representen
a l’entitat en societats participades
La FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANES participa directamenten les següents societats
mercantil:
INOXPA ITALIA, S.R.L.
BOXADRID XXI, S.L.

15.5) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge realitzades per l’entitat
L’Entitat no ha realitzat cap de les activitats prioritàries del mecenatge.

15.6) Indicació del destí del patrimoni de la societat en cas de dissolució de l’entitat
En cas de dissolució de l’entitat, el seu actiu i passiu es destinarà a favor d’una altra fundació o entitat
sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que tingui el seu domicili a Banyoles o a
la comarca del Pla de l’Estany. En cas d’inexistència d’una entitat beneficiaria del mecenatge d’anàlogues
finalitats en els territoris indicats, la cessió global d’actius i passius es podrà fer a favor d’una fundació o
entitat sense afany de lucre de la Província de Girona i si tampoc hi hagués cap entitat que reunís les
característiques necessàries, el beneficiari de la cessió serà l’Ajuntament de Banyoles.

16. INGRESSOS I DESPESES

Ingresos:
Import 2017
Lloguer immobles

19.008,00

Ingressos activitats pròpies
Diferències positives de canvi

0,00

Ingressos financers

151.640,19

Ingressos excepcionals

8,50

TOTAL

170.648,19
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Despeses:
Import 2017
Lloguer
Reparacions i conservació
Serveis professionals

72.081,36

Transports
Primes d’assegurances

1.998,70

Serveis bancaris

360,99

Subministraments

837,79

Difusió i publicitat
Altres serveis

1.179,66

Altres tributs

94,50

Despeses de personal
Altres despeses financeres

6.361,00

Despeses excepcionals

7.008,09

Dotacions amortització immobilitzat

2.370,20

Dotacions valor F.I.

34.367,26

TOTAL

126.659,55

17. PROVISIONS i CONTINGÈNCIES
S’han aprovisionat com a despesa i ingrés els diferencials de valoració d’actius financers valorats a
31/12/2017.

18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES
Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment
establert dels beneficis
La totalitat dels béns i drets que formen part del fons social es troben vinculats compliment dels fins
propis de la Fundació.
La llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
estableix a l’article 333-2 que les fundacions han d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels
altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha
d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats (4 anys des de l’acreditació comptable) o a
l'increment dels fons propis de la fundació.

En aquest primer exercici, any de constitució, s’estan destinant les rendes obtingudes a la pròpia
organització i construcció d’estructures. Per l’anterior motiu, la Fundació no ha destinat cap quantitat
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durant l’exercici 2017 a finalitats fundacionals. No obstant, l’import obtingut del càlcul realitzat es
destinarà les finalitats fundacionals dins un màxim de 4 anys, de conformitat amb les activitats i
projectes que el Patronat decideixi executar.

S’acompanya com Annex I, el full que resumeix el càlcul realitzat.

19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT


No existeixen en l’epígraf de l’Immobilitzat Material i Intangible, actius de naturalesa
mediambiental que, atenent a la Resolució de 25 de març de 2002, en relació a la informació
sobre els aspectes mediambientals en les Comptes Anuals, hagin de exposar-se de forma
detallada.



Tampoc s’han generat despeses ni provisions derivades de l’impacte mediambiental.



Les tasques de l’Entitat amb relació a la conservació del medi ambient corresponen a l’aplicació
de criteris d’estalvi d’energia; al tractament i reciclatge de residus que es generen i la posada
en funcionament de sistemes de regulació energètica i impacte mediambiental.

20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL
L’entitat no té compromisos de retribució a llarg termini amb el seu personal.

21. NEGOCIS CONJUNTS
L’Entitat no ha participat en el present exercici en l’explotació de negocis conjuntament amb altres
Entitats.

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER LA VENDA
L’entitat no té actius no corrents mantinguts per la seva venda.

23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
A judici del Patronat de la Fundació no és necessari donar més informació per la comprensió d’aquests
comptes anuals, i amb posterioritat al tancament de l’exercici no s’ha produït cap fet significatiu que
modifiqui el contingut dels mateixos.

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
En l’exercici, hi ha hagut les operacions vinculades que es reflecteixen en la declaració responsable
presentada en data 7 de juny de 2017 (referència 30000260238).
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25. ALTRA INFORMACIÓ
25.1) Informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, GEI
No existeix cap partida que s'hagi d'incloure en el document sobre informació mediambiental previst a la
normativa reguladora dels mateixos, especialment el Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel
qual es va aprovar el PNA (Pla nacional d'assignació) de drets d'emissió de GEH, pel període 2008-2012, i
l'Ordre PRE/3420/2007, que recollia l'assignació individual de GEH a les instal lacions incloses en el PNA
2008-2012, així com la Decisió 2011/278/UE de la Comissió Europea i la seva transposició a la normativa
espanyola, segons el RD 1722/2012, de 28 de desembre, que regulen l'assignació de drets pel període
2013/2020.

25.2) Informació sobre els aplaçaments dels pagaments efectuats a proveïdors
Amb l’objectiu de lluitar contra la morositat en les operacions comercials, la societat d’acord a la LLei
15/2010, de 5 de juliol, que modifica a Llei 3/2004, de 29 de desembre, informa que no existeix cap
saldo que al tancament de l’exercici acumuli un ajornament superior al termini legal de pagament.

25.3) Canvis en el Patronat
No s’han produït canvis en la composició del Patronat en el present exercici.25.4) Dades sobres nombre
mig de treballadors
L’entitat no té personal contractat.

25.5) Acomptes concedits al conjunt dels membres de l’òrgan de govern
Durant l’exercici econòmic a què es refereix la present memòria no s’han abonat acomptes a l’òrgan de
govern.

25.6) Informació relativa a les declaracions responsables formalitzades durant l’exercici
Durant l’exercici 2017 s’han presentat les següents declaracions responsables:
a) Declaració responsable d’operacions amb patrons i persones vinculades presentada en data 7 de
juny de 2017 (referència 30000260238) relativa a la prestació de serveis jurídics a la Fundació per
part de Bellvehí Advocats.
b) Declaració responsable d’actes de disposició de béns mobles amb valor superior a 15.000,00.-€
presentada en data 14 de juny de 2017 (referència 30000260900) relativa a la transmissió de les
participacions d’INOXPA SOLUTIONS FRANCE SAS per valor de 29.291,06 a favor de l’entitat
INOXPA, SA
c)

Declaració responsable d’actes de disposició de béns mobles amb valor superior a 15.000,00.-€
presentada en data 14 de juny de 2017 (referència 30000260901) relativa a l’aportació de les
participacions de SARL INOXPA ALGERIA per valor de 128.912,85.-€ en favor de la societat
BOXADRID XXI, SL.
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d) Declaració responsable d’actes de disposició de béns immobles amb valor superior a 100.000,00.-€
presentada en data 22 de desembre de 2017 (referència 30000271188) relativa a la permuta del
25% de l’habitatge unifamiliar situat a Usall, Porqueres (finca 2.313 Registre Propietat Banyoles)
valorat en 177.620,38.-€.

Banyoles, 4 de febrer de 2019.

Signat,

Raimon Del Moral Rigau
(President)

Carles Sureda Serrat
(Vicepresident)

Jordi Bellvehí Muñoz
(Secretari)
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