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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018 
  
 

1. Activitat de la Fundació 
 
  
FUNDACIÓ PRIVADA ECONOMIA I EMPRESA, subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, amb identificació fiscal núm. G-61036794 i amb domicili social a Plaça Gal·la 
Placídia 32, de Barcelona.  
 
La Fundació té per objecte contribuir a impulsar el reforçament del teixit econòmic i del 
teixit empresarial. Per al compliment de les finalitats fundacionals es podran realitzar, 
entre d’altres, les següents activitats: 
 
- Organitzar jornades, seminaris, actes i/o conferències destinades a incrementar la 
sensibilitat respecte a la importància del teixit econòmic i del teixit empresarial d’àmbit 
català. 
 

- Editar, publicar i/o finançar estudis i/o publicacions per tal d’establir pautes d’actuació, 
canals de formació i metodologies d’anàlisi amb l’objectiu d’impulsar el teixit econòmic i 
el teixit empresarial d’àmbit català.  
 
- Atorgar beques i altres ajuts a estudiants universitaris i de post grau per a la realització 
de treballs, estudis i/o investigacions relacionats amb les finalitats fundacionals o per al 
finançament d’estudis relacionats amb la economia i/o la empresa.  
 

- Participar i promoure activitats relacionades amb la emprenedoria i patrocinar estudis 
relacionats.  
 
- Qualsevol altra activitat que permeti assolir les finalitats fundacionals. 
 

El mes de juny de 2018 es van reunir els patrons de manera ordinària per aprovar els 
estats comptables de l’exercici 2017 i aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per 
a l’any 2018.  
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2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

a) Imatge fidel: 

- Els comptes anuals s’han preparat d’acord amb els registres comptables de la 
Fundació Privada Economia i Empresa, amb l’objecte final de presentar una 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Fundació. 

- La Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de 
dimensió reduïda continguts en el Decret 259/08. 

 

b) Principis comptables: 

- S’han aplicat els principis comptables d’acord amb la legislació vigent sense 
haver de fer notar cap incidència.  

 

c) Comparació de la informació: 

- La Fundació presenta Balanç de Situació simplificat, i fem constar que no existeix 
cap causa per no comparar els comptes del present exercici amb l’anterior. 

 

     d) Elements aplegats en diverses partides: 

- No s’han segregat elements patrimonials en diverses partides o en conceptes del 
balanç de situació, ni tampoc del compte de resultats 

 
 
3. Aplicació del resultat 

 
El resultat de l’exercici 2018 va ser de -109,20 euros. 
El resultat de l’exercici 2017 va ser de -109,20 euros.  

 
 
4. Normes de registre i valoració 

 

1.- Immobilitat intangible 

La Fundació no posseeix cap mena d’immobilitzat intangible.  

2.- Béns integrants del patrimoni cultural.  

La Fundació no posseeix cap mena de patrimoni cultural. 

3.- Immobilitzat material. 

La Fundació no posseeix cap mena d’immobilitzat material. 

4.- Terrenys i construccions. 

La Fundació no posseeix cap terreny ni construcció. 
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5.- Arrendaments. 

La Fundació no posseeix cap contracte per arrendament financer, ni de cap altre 
naturalesa similar. 

6.- Permutes. 

La Fundació no ha fet cap mena de permuta. 

7.- Actius financers i passius financers. 

La Fundació no posseeix cap mena d’actius financers ni de passius financers, ni 
d’altres inversions financeres anàlogues . 

8.- Existències.  

La Fundació no posseeix cap mena d’existències. 

9.- Impost sobre beneficis. 

A la Fundació no li es d’aplicació la imposició del Impost de Societats. 

10.- Ingressos i despeses. 

10.1. No hi ha cap  import  de  les  despeses  d'administració  del  patrimoni  de  la  
Fundació. 

10.2 No hi ha cap, «Ajuts monetaris», amb indicació dels reintegraments produïts i 
amb distinció de les activitats. 

10.3. No hi ha  cap partida de «Càrregues socials»,  

10.4. No hi ha ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com tampoc 
de donacions i llegats i tampoc d’ingressos derivats de subvencions. 

10.5. L’import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la Fundació 

és, per al període objecte d’avaluació, de zero euros. 

11.- Subvencions, donacions i llegats. 

La Fundació no ha rebut cap subvenció durant aquest exercici. 

12.- Transaccions entre parts vinculades. 

La Fundació no ha fet cap mena de transacció entre parts vinculades. 

 

5. Actiu immobilitzat material i intangible.  
 
La Fundació no té cap mena d’immobilitzat, ni material ni intangible. 

 

6. Inversions immobiliàries.  
 
La Fundació no ha fet cap mena d’inversió. 
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7. Béns del patrimoni cultural. 
 

7.1. La Fundació no té cap partida assignada en béns del patrimoni cultural. 
 

7.2.La Fundació no té moviment de la provisió per a reparacions i conservació de béns del 
patrimoni cultural . 

 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.  
 
La Fundació no ha tingut cap ingrés ni per arrendaments ni per cal altre operació de 
naturalesa similar. 
 
 
9. Actius financers.  
 
La fundació disposa d’un dipòsit a termini per import de 35.000 euros constituït al Banc 
de Sabadell des de el 4 d’abril de 2017, amb venciment 4 d’octubre de 2019 i un tipus 
d’interès del 0,05%, el pagament d’interessos es realitzarà a venciment. La signatura 
habilitada per aquest producte és la del President i el Secretari de la Fundació, sent 
aquesta mancomunada. 
 
 
10. Passius financers.  
 
La Fundació no te cap mena de passius financers. 
 
 
11. Tresoreria 
 
La Fundació manté un saldo de 909,90 euros a l’exercici 2017 (1.019,10 euros a l’exercici 
2017) en un compte corrent amb el Banc de Sabadell. La signatura habilitada de la 
compte corrent correspon al President i el Secretari de la Fundació, sent aquesta 
mancomunada. 
 
La Fundació també manté una caixeta de 10,05 euros en efectiu. Per disposar d’aquest 
import es necessari la signatura mancomunada del President i Secretari de la Fundació. 
 
12. Fons propis. 
 
La composició dels Fons propis es la següent: 
 

Fons dotacionals 30.050,61 

Excedents d'exercicis anteriors   5.978,54 

Resultat de l’exercici     -109,20 

Total Fons Propis 35.919,95 
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13. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació no ha rebut cap subvenció  durant aquest exercici. 
 
 
14. Situació fiscal 
 
Com a Fundació no té cap impost a declarar per activitats; les retencions que ens són 
efectuades sobre els interessos bancaris es comptabilitzen com a més despesa de 
l’exercici. 
 
 
15. Ingressos i despeses  

 
15.1. No hi ha cap  import  de  les  despeses  d'administració  del  patrimoni  de  la  

Fundació. 

15.2 No hi ha cap, «Ajuts monetaris», amb indicació dels reintegraments produïts i amb 
distinció de les activitats. 

15.3. No hi ha  cap partida de «Càrregues socials»,  

15.4. No hi ha ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com tampoc de 
donacions i llegats, però sí que hi ha ingressos derivats de subvencions. 

15.5. L’import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la Fundació és, 
per al període objecte d’avaluació, de zero euros. 

15.6. Detall de les despeses de l’exercici:  

 - Dipòsit Comptes Anuals             109,20 euros 

   

 
16. Aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats estatutàries. 
 

Ingressos   0,00 
Despeses necessàries   0,00 
Despeses reunions  0,00  
Base de càlcul (ing.-desp.necess.)  0,00 

70 % d'aplicació mínima obligatòria  0,00 

Aplicació realitzada   0,00 

Col·laboració…….  0,00  

Compliment o incompliment  0,00 
(Aplic. realitz.- aplic. mínima)   
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17. Operacions amb parts vinculades 
 

La Fundació no posseeix cap entitat vinculada a les seves activitats, no obstant coordina la 

majoria d’activitats amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

 
 
18. Informació segmentada. 
 
En el punt 16 (Aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats estatutàries), 
s’explica la distribució dels ingressos i despeses, no existint cap mena de distribució per 
categoria de treball, ni per àrea geogràfica d’actuació.  
 


