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GASOL FOUNDATION 
 

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 D´AGOST DE 2019 

 
 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT 605.795,89 639.751,85

I. Immobilitzat intangible 5.3 276.892,14 282.478,89

2. Aplicacions informàtiques 2.099,97

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 274.792,17 282.478,89

II. Immobilitzat material 5.1 328.903,75 357.272,96

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 286.712,67 309.207,77

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 17.973,38 19.300,27

4. Altre immobilitzat material 24.217,70 28.764,92

B) ACTIU CORRENT 214.286,34 218.719,82

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 6.2, 10.1 7.590,05 30.032,65

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 25.720,20

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 6.2, 10.1 7.590,05 4.312,45

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.1 206.696,29 188.687,17

1. Tresoreria 206.696,29 188.687,17

TOTAL ACTIU (A+B) 820.082,23 858.471,67

2018ACTIU 2019
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GASOL FOUNDATION 
 

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 D´AGOST DE 2019 

 
NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET 797.398,73 806.052,74

A-1) Fons propis 7 96.435,95 95.302,03

I. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

1. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

III. Excedents d'exercicis anteriors 65.302,03 61.315,08

1. Romanent 65.302,03 61.315,08

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3, 16 1.133,92 3.986,95

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 8 700.962,78 710.750,71

2. Donacions i llegats de capital 700.962,78 633.250,71

3. Altres subvencions, donacions i llegats 77.500,00

C) PASSIU CORRENT 22.683,50 52.418,93

II. Deutes a curt termini 9.1 1.875,10 2.025,44

1. Deutes amb entitats de crèdit 3.400,10 2.025,44

3. Altres deutes a curt termini -1.525,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 9.1 20.808,40 50.393,49

1. Proveïdors

2. Creditors varis 1.413,35 6.772,14

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 7.008,61 3.107,16

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 10.1 12.386,44 40.514,19

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 820.082,23 858.471,67

PATRIMONI NET I PASSIU 2019 2018
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GASOL FOUNDATION 
 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 
31 D´AGOST DE 2019 

 
NOTES

DE LA

MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats 421.960,68 489.746,91

a) Vendes i prestacions de serveis 5.047,14 28.247,37

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 11.4 126.000,00 187.500,00

f) Altres subvencions, donacions, i llegats incoporats al resultat de l'exercici 16 290.913,54 273.999,54

2. Ajuts concedits i altres despeses 11.1, 16 -640,50 -55.735,67

a) Ajuts concedits -640,50 -55.735,67

5. Aprovisionaments 11.2, 16 -533,52 -262,08

a) Consums i deteriorament d'existències -533,52 -262,08

b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats 2.690,00 6.520,00

b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 2.690,00 6.520,00

7. Despeses de personal 11.3, 16 -172.522,85 -221.021,88

8. Altres despeses d'explotació 16 -213.838,76 -169.248,78

a) Serveis exteriors -189.785,69 -143.228,78

   a.3) Reparacions i conservació -967,91 -905,44

   a.4) Serveis professionals independents -65.658,77 -29.473,58

   a.6) Primes d'assegurances -2.992,72 -2.882,68

   a.7) Serveis bancaris -26,59 -86,48

   a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -10.937,35 -17.889,57

   a.10) Altres serveis -109.202,35 -91.991,03

b) Tributs -24.053,07 -26.020,00

9. Amortització de l'immobilitzat 16 -35.981,13 -43.950,92

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3,16 1.133,92 6.047,58

17. Diferències de canvi -60,53

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 -60,53

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 3,16 1.133,92 5.987,05

19. Impostos sobre beneficis 10 -2.000,10

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 3, 16 1.133,92 3.986,95

(Deure) Haver

2019 2018
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GASOL FOUNDATION 
 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 D´AGOST DE 2019 

 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 30.000,00 56.243,36 5.071,72 400.060,32 491.375,40

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 30.000,00 56.243,36 5.071,72 400.060,32 491.375,40

I. Excedent de l'exercici 3.986,95 3.986,95

IV. Altres variacions de patrimoni net 5.071,72 -5.071,72 310.690,39 310.690,39

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 30.000,00 61.315,08 3.986,95 710.750,71 806.052,74

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 30.000,00 61.315,08 3.986,95 710.750,71 806.052,74

I. Excedent de l'exercici 1.133,92 1.133,92

IV. Altres variacions de patrimoni net 3.986,95 -3.986,95 -9.787,93 -9.787,93

E. SALDO FINAL 31.08.2019 30.000,00 65.302,03 1.133,92 700.962,78 797.398,73

Subvencions, 

donacions i 

llegats rebuts

Fons

TOTALTotal

Excedents 

d'exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici
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GASOL FOUNDATION 
 

MEMÒRIA ABREUJADA 

 
CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 

 
EL 31 D’AGOST 2019 

 
 
 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
 
Gasol Foundation (en endavant l’Entitat), es va constituir el 29 d’abril de 2014, com a fundació 
privada. Té el seu domicili social al carrer Jaume I 26-28, Local 1er Pis 08830 Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona).  
 
L’Entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i els seus estatuts. 
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els 
recursos afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general 
previstes en els seus estatuts. 
 
L’Entitat té per objectiu principal promoure l’adquisició d’hàbits saludables en infants i joves, 
amb l’objectiu de reduir els factors de risc que afavoreixen el desenvolupament de malalties 
cròniques greus, com l’obesitat infantil. 
 
L’Entitat té previst perseguir les següents finalitats: 

1r. Promoure en l’àmbit familiar, escolar i comunitari, una nutrició adequada, així com una 
alimentació equilibrada i saludable. 

2n. Fomentar i potenciar la realització d’activitat física a través de l’esport, el joc, l’exercici físic 
i activitats recreatives, en els àmbits familiar, escolar i comunitari, entre altres. 

3r. Promocionar la formació i capacitació d’aquelles persones que tenen influència en els 
infants i joves en edat escolar i crear un entorn que afavoreixi els fins de l’Entitat. 

4t. Conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre els fins de l’Entitat. En aquest sentit es 
treballarà per tal de promoure canvis legislatius, administratius i socials que afavoreixin 
l’assoliment dels fins de l’Entitat i sempre amb la voluntat de millorar la salut i qualitat de 
vida dels infants i joves. 

5è. Impulsar i donar suport a la investigació, recerca i realització d’estudis, així com la difusió 
de coneixements en l’àmbit de la nutrició, hàbits saludables, activitat física i esport, i el seu 
impacte en la salut. 

 

La finalitat de l’Entitat és d’interès general, si bé les activitats que hi estiguin relacionades 
seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que 
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específicament les regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o autoritzacions 
pertinents. 
 
L’Entitat exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya ja que ha establert el seu 
laboratori de proves al municipi de Sant Boi de Llobregat per garantir l’impacte de les seves 
intervencions abans d’expandir-les. Tot i així, ja des de 2018 va començar a estendre les seves 
activitats i actuacions a la resta del territori de l’Estat espanyol. 
 
L’Entitat està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el 
número 2839, com a fundació de caràcter indefinit, amb tots els efectes establerts per les lleis. 
I classificada com a fundació benèfica de tipus cultural i científica.  
 
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’any i la forma com es 
gestionen: 
L’Entitat ha desenvolupat el seu marc teòric d’actuació, basat en l’evidència científica, de 
promoció d’hàbits saludables amb un enfoc holístic, centrat en els quatre principals 
determinants de l’obesitat infantil: esport i activitat física, alimentació saludable, descans i 
hores de son i benestar emocional. Per transmetre millor aquests determinants hem creat la 
metàfora pedagògica de la Galàxia Saludable.  
 
Hem continuat ampliant la nostra acció per arribar a més famílies, nens i professionals i per 
sensibilitzar sobre la promoció dels hàbits saludables i donar a conèixer la nostra missió tant a 
la societat en general com entre diferents entitats públiques i privades. 
 
Des de l’establiment de la seu de la Fundació a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i l’acord amb 
l’Ajuntament, hem identificat diverses institucions i organitzacions clau a la ciutat per dur a 
terme intervencions pilot que ens permetin avaluar l’impacte.  
 
La complexitat de la pandèmia de l’obesitat infantil requereix d’un abordatge integral per la 
seva prevenció, i per això, la Gasol Foundation adopta 3 diferents rols para la consecució de su 
missió, i totes les iniciatives i activitats desenvolupades per l’Entitat en el 2019 (gener-agost) es 
poden agrupar en les següents categories: 
 

1) Rol de sensibilització d'advocacy i sensibilització, per liderar públicament aquesta 
causa i situar l’obesitat infantil al centre de l’agenda política i social.  

 
 

Accions per impulsar la recerca i la difusió de coneixements  
L’any 2019 ha estat clau en impulsar la recerca al voltant de l’obesitat infantil i contribuir a 
generar evidència científica sobre els seus determinants i prevenció. Principalment, hem 
realitzat l’estudi pioner PASOS i hem treballat per tancar la cohort de l’estudi SantBoiSà pel 
proper curs escolar 2019-2020: 
 

A) Amb l’objectiu de conèixer la situació real dels nivells d'activitat física, el grau de 
sedentarisme i el tipus d'activitat que practiquen els nens/es i adolescents espanyols, 
durant aquest 2019 hem liderat i coordinat científicament l’Estudi PASOS, un estudi 
representatiu destinat a aportar dades objectives del nivell d'activitat física i salut per 
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a la població infantil espanyola així com tenir evidència científica de l'associació del 
nivell d'activitat física amb els determinants socials i d'estil de vida.  

 
Per poder realitzar aquest estudi representatiu de la població espanyola de 8 a 16 
anys, han participat un total de 3.887 nens/es i adolescents de 247 centres educatius 
de les 17 comunitats autònomes. La recollida de dades dels infants participants s’ha 
dut a terme a través d’una xarxa de 13 grups d’investigació integrada per 68 
investigadors/es de tot el territori, líders a Espanya en camps de recerca com la 
epidemiologia i la salut pública, l’activitat física i salut, l’educació física o la medicina 
de l’esport. Entre aquests centres, el grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició 
de l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) ha donat suport a la Gasol 
Foundation en la coordinació científica de l’estudi. 
 
A més a més, l’estudi PASOS ha estat possible gràcies al suport de Fundació Probitas, 
com a col·laborador principal; Banco Santander, Fundació Barça, Viena i Grupo IFA, 
com a aliats saludables; i Objetivo Bienestar Junior, com a media partner. Per una altra 
banda, la iniciativa ha rebut el suport institucional del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional; l’AESAN (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició); el 
Ministeri de Cultura i Esport; el Consell Superior d’Esports; l’Alt Comissionat per a la 
Lluita contra la Pobresa Infantil; el Consejo COLEF (Consell General de l’Educació Física 
i Esportiva); i les conselleries d’Educació i/o Salut de les 17 comunitats autònomes. 
 
Els resultats obtinguts mostren una realitat alarmant en quant a l’epidèmia de 
l’obesitat infantil i els seus factors determinants a Espanya i posa en evidència la 
necessitat d’actuar amb urgència de forma eficient i coordinada per part dels sectors 
claus implicats en la promoció de la salut infantil. 

 
 

B) Durant el 2019 hem donat continuïtat a l’estudi SantBoiSà, coordinant-nos amb 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i reunint-nos amb els equips directius dels 22 
centres educatius del municipi. El proper curs escolar 2019-2020 es tancarà la cohort 
amb l’objectiu de: 

 
- Estudiar els estils de vida i l'estat ponderal dels nens (mesures 

antropomètriques: pes, alçada i circumferència) matriculats en una escola de 
Sant Boi de Llobregat. El 2018 es van incloure els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r 
de primària de les escoles del municipi. 

- Seguir l'evolució dels estils de vida i de les dades poblacionals de l'estat 
ponderal dels nens. 

- Estudiar factors ambientals i de l'entorn en què es desenvolupen els nens que 
puguin estar associats amb el seu estat de salut. 

 
Per contribuir a generar evidència científica durant el 2019 hem participat a 2 articles 
científics:  
 

1) Revista Española de Salud Pública. “Implementation of the World Physical Activity Day 
in Catalonia”.Authors: Angelina Gónzalez Viana, Ruth Ripoll Redortra, Santiago Felipe 
Gómez, Mariona Violán, Maica Rubinat, Carmen Cabezas. 
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2) BMC Medical Informatics and Decision Making, “Promoting healthy teenage behaviour 

across three European countries through the use of a novel smartphone technology 
platform, PEGASO fit for future: study protocol of a quasi-experimental, controlled, 
multi-Centre trial” Authors:  Elisa Puigdomenech, Anne Martin, Alexandra Lang, Fulvio 
Adorni, Santiago Felipe Gómez, Brian McKinstry, Federica Prinelli, Laura Condon, 
Rajeeb Rashid, Maurizio Caon, Sarah Atkinson, Claudio L Lafortuna, Valentina Ciociola, 
Janet Hanley, Lucy McCloughan, Conxa Castell, Mireia Espallargues, PEGASO Fit For 
Future Consortium.  

 

Paral·lelament a les activitats realitzades directament amb nens, joves i famílies, des de 
l’Entitat s’han impulsat les següents accions de sensibilització: 

 
- Coorganització de l’esdeveniment “The Family Run” a Barcelona per promoure el 

temps d’oci en família i gaudir d’una jornada saludable on van participar al voltant de 
3.000 persones.  
 

- Campanya en televisió de Grupo IFA amb la Gasol Foundation que, sota el lema “Hay 
cosas muy nuestras”, persegueix promoure una alimentació saludable. 

 
- Campanya “Juntos por la Educación” amb la Fundación Atresmedia (Grupo Antena 3) 

amb Pau Gasol com a protagonista per sensibilitzar durant tot el curs 2018-2019 sobre 
la importància dels hàbits saludables.  
 

- Iniciativa de promoció d’hàbits saludables organitzada pel centre educatiu I.E.S Tirant 
lo Blanc (Elx, Alacant) entre els alumnes de 2n de la ESO. Sota el lema “Valores 
Olímpicos”, un total de 210 alumnes van participar en un concurs de disseny de 
pòsters centrats en la temàtica de l’obesitat infantil a través del treball dels quatre 
planetes que conformen la metàfora pedagògica de la Galàxia Saludable. 

 
- Realització d’un taller d’hàbits saludables amb showcooking per 50 infants de 3er i 4rt 

de primària de l’Escola de Sant Feliu de Llobregat implementat a la seu de la fundació. 
 

- Presentació de la nova guia d’alimentació “Petits canvis per menjar millor” de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya a la seu de la Gasol Foundation en la que hi van 
participar 40 professionals.  

 
- Durant 2019 també hem participat activament en nombroses taules rodones, 

seminaris i simpòsiums per explicar la problemàtica de l’obesitat infantil i com 
promoure hàbits de vida saludable.  
 

A més a més, la Gasol Foundation ha donat suport a accions de captació de fons que han 
organitzat altres entitats o individus particulars a benefici de la lluita contra l’obesitat infantil: 
 

- Amb la campanya “Moving is fun”, el centre comercial La Maquinista va organitzar 
entre el maig i el juliol de 2019 diverses activitats esportives, entre elles la 12a edició 
de la Cursa de La Maquinista.  
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- A iniciativa de Chucho Mozimán, entrenador del club de rugby de Santander que pateix 
obesitat, la I Marxa Try Again celebrada a Santander.  
 

- La 7a edició de la cursa de la Moxina (Olot) va escollir la lluita contra l’obesitat infantil 
com a fi solidari d’aquesta edició.  
 

- El repte “42 km de trail per la salut infantil” de Migranodearena.org va ser creat per 
un particular, en Joan, amb l’objectiu de donar suport al projecte FIVALÍN de promoció 
d’hàbits saludables entre famílies en situació de vulnerabilitat.  
 

- Amb la campanya “Cèntim a Cèntim” de Viena, en col·laboració amb l’empresa social 
Worldcoo, els clients de Viena van poder contribuir durant 4 mesos amb el seu 
arrodoniment solidari a favor de la fundació.  
 

Durant el 2019 hem augmentat la participació de l’equip de la Gasol Foundation en sessions de 
formacions a professionals, com és el Màster de Promoció de la Salut de la Universitat de 
Lleida. 

 
2) Rol d’implementació de programes e iniciatives, fonamentats en l'evidència científica i amb 
metodología robusta i protocols d’avaluació per garantir que estem contribuint a millorar 
l’estat de salut dels col·lectius amb els que treballem.  

 
 
Accions d’intervenció realitzades amb col·lectius vulnerables.  

L’obesitat infantil afecta de forma multifactorial i multinivell i els determinants socials juguen 
un paper molt important: L'Enquesta Nacional de Salud a España 2017 mostra una clara 
diferència en el sobrepès, i especialment en l'obesitat infantil, en funció de la classe social 
(basada en l'ocupació professional dels seus pares). Els nens/es i adolescents que viuen en llars 
on la persona de referència és un treballador no qualificat (VI) gairebé tripliquen la proporció 
d'obesitat d'aquells en què la persona de referència és un directiu (I). En aquest sentit, la Gasol 
Foundation centra els seus esforços de promoció d’hàbits saludables en proporcionar activitats 
d’oci a col·lectius en risc d’exclusió social i contribueix a disminuir les desigualtats en salut, 
garantir el seu benestar i desenvolupament i s’han fet les següents accions: 

 
- Segona edició del Programa SAFALIN (Salut, Infància i Família) gràcies a la col·laboració 

de Serveis socials, Esport, Salut comunitària i Educació de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, diverses entitats socials i el suport de Nike a través de la seva iniciativa 
Community Impact Fund Barcelona. En aquest programa de promoció d’hàbits 
saludables en família han participat un total de 43 nens/es i les seves famílies. En 
aquesta segona edició hem comptat, de nou, amb un grup control per tenir dades 
comparatives dels resultats obtinguts. 

 
- Dotació d’una beca per a la Pau Gasol Academy 2019 perquè una jove en situació de 

vulnerabilitat tingués accés a una formació de qualitat i pogués gaudir d’una 
experiència saludable única. 

 
- Amb la col·laboració de l’Euroleague, s’ha desenvolupat d’un projecte pilot amb un 

grup de 18 infants; hem implicat a les seves famílies que van participar en un dels 
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tallers. El projecte pilot s’ha emmarcat en el Casal d’estiu de l’Esplai Exidia de Sant Boi 
de Llobregat (juliol 2019).  

 
Accions realitzades amb entitats esportives i de lleure. 

L’evidència científica apunta que cada vegada més la promoció d’hàbits saludables en el temps 
de lleure i amb un enfoc comunitari és essencial per contribuir a reduir les xifres cada cop més 
elevades d’obesitat infantil. Aquest enfoc coordinat amb institucions clau, com son les entitats 
esportives, és essencial per construir comunitats saludables i que les accions tinguin un 
impacte major en els hàbits de salut de les famílies i nens/es. En aquest sentit s’han fet les 
següents accions:   

 
- El projecte COACH+ s’ha implementat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat (Barcelona), en tres clubs del municipi: Unió Esportiva de Rugby, Club 
Voleibol Sant Boi i Beisbol Sant Boi. 216 jugadors, juntament amb les seves famílies i 
els equips tècnics (42 persones) han participat, des del mes de maig fins el desembre, 
en tallers de promoció d’hàbits saludables. 
 

- La iniciativa COACH+ ha seguit tenint acollida dintre del Bàsquet Girona, on s’han 
realitzat 6 tallers dirigits a millorar el benestar emocional dels 70 jugadors del club. 
També s’han dut a terme tres tallers amb les seves famílies i un amb 15 entrenadors.  
 

- El COACH+ també s’ha dut a terme a Lloret de Mar (Barcelona) en la setmana 
esportiva de Globasket, en la qual s’ha realitzat un taller de promoció d’hàbits 
saludables amb 35 jugadors/es, un taller amb 12 famílies i un altre dirigit a 
entrenadors. 
 

- Activitats de promoció d’hàbits saludables dins la Pau Gasol Academy (420 infants i 
joves), entre d’altres: tallers nutricionals i de motivació per als participants, activitats 
de promoció dels valors de l’esport  i xerrada informativa saludable a les seves 
famílies, així com formació en hàbits per l’equip tècnic i els entrenadors del campus 
(equip de 35 professionals). 
 

- Clínic de bàsquet NBA Junior amb entrenadors de primer nivell en el qual van 
participar 420 joves esportistes.  

 
- Clínic de bàsquet Made To Play de Nike en el qual van participar 50 jugadors/es, 20 

dels quals provenen de la Pau Gasol Academy. 
 

- La iniciativa solidària Basket4All ha permès dotar de material esportiu 300 equips 
infantils de bàsquet amb pocs recursos econòmics per a la temporada 2019 – 2020.  

 
Accions realitzades en l’àmbit escolar 

 
L’escola, pel seu propi caràcter educatiu i per la quantitat de temps que els alumnes romanen 
en ella, és un dels llocs més efectius per modificar els estils de vida i comportaments d’infants i 
joves. Per promoure en l’àmbit escolar una alimentació equilibrada, adequada i variada i la 
promoció de l’activitat física a través de l’esport, l’exercici i la diversió lúdica, hem realitzat 
diferents tallers de sensibilització adreçats a pares, mares i nens. També col·laborem en un 
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consorci europeu guanyador d’una beca de la Comissió Europea, amb el Projecte Europeu 
Miles – “Movement Improves Learning Experience in Schools” que es realitza de forma 
pionera a 6 països europeus per millorar els resultats acadèmics gràcies a la pràctica esportiva 
diària i el moviment dins de l’aula. La Gasol Foundation lidera el protocol d’avaluació a més 
d’organitzar tallers amb els estudiants dels 6 països europeus participants en aquest projecte. 
 
a) Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès 
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament: 
 
Els ajuts que proporciona l’Entitat són de caràcter assistencial, i s’integren dins dels programes 
que duu a terme. El detall dels ajuts d’aquest exercici 2019 és el següent:  
 

- Beques Pau Gasol Academy 2019 dirigides a concedir ajuda econòmica a famílies amb 
menors d'edat i destinades a abonar les despeses derivades de la inscripció i 
participació en la Pau Gasol Academy. 
 

 
Ajut 

 

 
Import 

 
GANG EVENTS AND INVESTMENTS, S.L. 
 

 
640,50 

 

 
Total 

 
640,50 

 
 
b) 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, i concretant de 
quina manera el compliment de cada conveni coajuda al millor compliment de les finalitats 
fundacionals: 
 
Iniciar relacions amb diverses entitats que tenen com a prioritat en la seva RSC la promoció 
dels hàbits saludables i la salut infantil i familiar amb la finalitat d'obrir noves futures vies de 
captació de fons i sinergies col·laboratives amb altres empreses. 
 
Durant 2019 es tanquen també convenis estratègics amb entitats que ens ajudaran a 
promoure la nostra missió en diferents àmbits: 
 

- Worldcoo 
- A.R. Motors 
- Objetivo Bienestar Junior 
- La Maquinista 

 

Nous convenis signats amb universitats i centres d’estudis per a la realització de pràctiques 
acadèmiques:  
- INEF Instituto Nacional de Educación Física 
- CEA 
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c) Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites, desglossant la 
informació per sexes i detallant l’impacte diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i 
dones: 
 
Amb la finalitat de maximitzar l’impacte dels recursos invertits en cadascuna de les activitats 
desenvolupades per l’Entitat, s’ha posat especial èmfasi en la identificació dels beneficiaris, 
que s’ha portat a terme mitjançant organitzacions i entitats clau en el territori on hem portat a 
terme cadascuna de les accions. 
 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
 
a) Imatge fidel 

 
Els comptes anuals abreujats adjunts s’han obtingut dels registres comptables de la Fundació 
i es presenten d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 
23 de desembre i el Decret 125/2010 de 14 de desembre de modificació del Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats de la Fundació i dels fluxos d’efectiu haguts durant l’exercici corresponent. 
 
Aquests comptes anuals abreujats es troben pendents d’aprovació per la Junta Directiva 
corresponent; no obstant s’estima que seran ratificats sense canvis significatius. 

 
b) Principis comptables aplicats 

 
Per l’elaboració dels comptes anuals abreujats adjunts s’han seguit els principis comptables i 
normes de valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi 
comptable obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals, s’hagi 
deixat d’aplicar. A tal efecte, han estat aplicats els principis de comptabilitat continguts en el 
Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions. 

 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
La preparació dels comptes anuals abreujats exigeix l'ús per part de la Fundació de certes 
estimacions i judicis en relació amb el futur que s'avaluen contínuament i es basen en 
l'experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs que es 
creuen raonables sota les circumstàncies conegudes. 

 
A aquest efecte, no es detecta l'existència d'incerteses importants relatives a esdeveniments 
o condicions que aportin dubtes significatius sobre la possibilitat que la Fundació segueixi 
funcionant normalment. 
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Així mateix, tot i que les estimacions realitzades per la presidència de la Fundació s'han 
calculat en funció de la millor estimació disponible al tancament de l'exercici, és possible que 
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificacions en els propers 
exercicis. L'efecte en els comptes anuals abreujats de les modificacions, que si s'escau, es 
derivessin dels ajustos a efectuar durant els propers exercicis es registraria de manera 
prospectiva. 

 
Els comptes anuals abreujats de l'exercici han estat preparats sota el principi d'empresa en 
funcionament. 

 
d) Comparació de la informació 

 
Els comptes anuals abreujats de GASOL FOUNDATION es presenten en Euros i d’acord amb 
el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions aprovat pel Decret 259/2008, de 23 
de desembre i d’acord amb les modificacions aprovades pel Decret 125/2010 de 14 de 
desembre tant els imports corresponents a l’exercici actual com els corresponents a l’exercici 
anterior. 
 
A data de 19 de juny de 2019, el Patronat va acordar el canvi d’exercici social, passant de 
l’any natural a curs econòmic. El nou període de l’exercici social començarà l’1 de setembre i 
acabarà el 31 d’agost.  
 
Les xifres de l’exercici actual corresponen al període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 d’agost de 2019 (9 mesos). Les xifres de l’exercici anterior corresponen al període 
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 (12 mesos). Per aquest 
motiu, les xifres del període actual no son comparables amb les del període anterior. 
 
La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat de la Presidència de 
la Fundació.  
 

e) Agrupació de partides 
 
Les desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanç de situació abreujat, el 
compte de resultats abreujats i l’estat de canvis en el patrimoni net es presenten en els 
diferents apartats de la present memòria abreujada. 
 

f) Elements recollits en diverses partides 
 
La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada 
en els diferents apartats de la memòria. 

 
g) Canvis en criteris comptables 
 

No s’ha procedit a cap canvi en els criteris comptables. 
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h) Correcció d’errors 
 

Els comptes anuals abreujats de l’exercici no presenten ajustaments per correcció d’errors 
dignes de ser mencionats. 

 
 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
a) Informació sobre la proposta d’aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici actual, que proposarà la presidència de la 
Fundació serà la següent: 
 

Base de repartiment Import

Excedent de l 'exercici 1.133,92

Total 1.133,92

Aplicació Import

A romanent 1.133,92

Total 1.133,92

Proposta d'aplicació de resultat de l'exercici actual

 
 

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2018, que va aprovar el Patronat de la 
Fundació fou la següent: 
 

Base de repartiment Import

Excedent de l 'exercici 3.986,95

Total 3.986,95

Aplicació Import

A romanent 3.986,95

Total 3.986,95

Proposta d'aplicació de resultat de l'exercici anterior

 
 
 
 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes 
anuals abreujats de l’exercici, han estat les següents: 
 
a) Immobilitzacions intangibles 
 

Els criteris relatius a l'immobilitzat material descrits en l'epígraf b) s'aplicaran als elements 
de l'immobilitzat intangible. 

 

DocuSign Envelope ID: 53F4F6CC-4F51-45AE-8108-925F36F03D0DDocuSign Envelope ID: 4C3649C9-2AB4-47F2-A088-474E240715AB



 

 20 

Aplicacions informàtiques 
 
Es valoren al seu cost d'adquisició o producció. No s'inclouen les despeses de manteniment de les 
aplicacions informàtiques. 
 
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 
 
Correspon a la cessió gratuïta d'un local per l'Ajuntament de Sant Boi. Va ser comptabilitzat com a 
drets d'ús adquirits a títol gratuït, seguint el que disposa la Resolució ICAC 2013.05.28 sobre 
immobilitzat intangible. L'import del valor inicial correspon a el valor de l'edificació cedida de 
406,10 metres, actualitzat amb el coeficient 1,4 aplicable a Sant Boi. S'amortitza en 25 anys. 
 
b) Immobilitzat material 

 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el 
preu d'adquisició o el cost de producció. 
 
a.1) Preu d’adquisició 
 

En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a 
l'entrada en funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per 
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de 
l'element. 

 
a.2) Altres consideracions de valoració 
 

Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de 
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirament i altres 
associades a l’actiu esmentat. 
 
Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es 
capitalitzen com major cost dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els 
elements, si s’escau, substituïts. 
 
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de 
l'exercici en què s'incorren. 
 
No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil 
d'algun dels seus elements. 

 
a.3) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 

 
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil 
dels actius. 
 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de 
què algun element de l’immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora 
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d'efectiu puguin estar deteriorats, aquests càlculs s’efectuen d'una manera 
individualitzada element per element, o, en cas de no poder, a través de la unitat 
generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu. 
 
La determinació de l’import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de 
l'actiu, sent aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les 
despeses de venda, i el valor en ús del mateix. 

 
Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa 
en el compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies 
del deteriorament haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en 
el compte de resultats, i s’efectua fins al límit del deteriorament prèviament reconegut. 

 
c) Actius i passius financers 
 

La valoració inicial dels actius i passius financers de la Entitat s'efectua al valor raonable 
dels mateixos el que equival, excepte evidència en contra, al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. 

Així mateix, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de 
valorats a valor raonable amb efecte en pèrdues i guanys, els costos de la transacció 
directament atribuïbles a l'operació s'ajusten a l'import d'aquests actius i passius o 
s'imputen directament al compte de pèrdues i guanys. 

A fi de la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la 
categoria de l'actiu o passiu. 

Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor 
nominal continuen valorant per aquest import, llevat de les correccions per 
deteriorament que poguessin patir. 

 
b.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les 

diferents categories d’instruments financers 
 

En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories, 
de la següent manera: 
 

• Préstecs i partides a cobrar: 
 

Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts 
per a negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en el compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no 
comercials, que no sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a 
actius els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable i que 
no es negocien en un mercat actiu. 
 
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen, 
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el 
mètode de tipus d'interès efectiu. 
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• Dèbits i partides a pagar:  
 
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts 
com Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable 
amb canvi en el compte de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits 
per operacions comercials, o aquells dèbits per operacions no comercials, que no 
corresponguin a instruments derivats. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es 
valorin inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import. 
Igualment, els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import 
de les quals s'espera liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal, per 
ser l'actualització de fluxos d'efectiu poc significativa. 
 
La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat, 
comptabilitzant els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el 
mètode d'interès efectiu. 
 

b.2) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa 
 
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no 
d'indicis de què algun element dels actius considerats dins les categories de 
Préstecs i partides a cobrar, Inversions mantingudes fins al seu venciment i 
Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades presentin 
indicis de deteriorament. 
 
A aquest efecte es considera que existeix deteriorament sempre que el valor en 
llibres és superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es 
generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i 
la seva corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar el 
deteriorament hagin desaparegut, es consideren, fins al límit del deteriorament 
original, com un ingrés en el compte de resultats. 
 
En el cas d'Inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de 
l’import de correcció per deteriorament es determina en funció del valor de mercat 
dels actius, si aquesta informació és més fiable que l'obtinguda a través del 
descompte dels fluxos de caixa comentada anteriorment. 
 
La determinació i quantificació del deteriorament en el cas dels actius financers 
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant 
l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra 
informació disponible que permeti conèixer la possible insolvència del deutor, 
comptabilitzant la corresponent provisió específica. 
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b.3) Criteris de baixa d’actius i passius financers 
 
Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la 
realitat econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació 
dels contractes. 
 
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què 
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de 
l'efectiu de l'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix. 
 
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció 
atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i 
el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi 
reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida en 
donar de baixa aquest actiu, i formarà part del resultat de l'exercici en què aquesta es 
produeix. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que 
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció 
atribuïbles i en la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o 
passiu assumit, es reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 
Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes 
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import 
com deutes amb entitats de crèdit. 
 
Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el 
compte de resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de 
venciment dels respectius efectes a causa de l'escassa repercussió que tal diferiment 
tindria en la determinació dels resultats de cada exercici. 
 
Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles 
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un 
preu de venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals 
l'Entitat retingui finançaments subordinats o un altre tipus de garanties que 
absorbeixin substancialment totes les pèrdues esperades. 

 
d) Impostos sobre beneficis 
 

La Fundació, com entitat sense ànim de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge, és una entitat subjecte a l'Impost sobre Entitats i està subjecta al règim d'entitats 
parcialment exemptes. 
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e) Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 
 
d.1) Ingressos per prestacions de serveis 

 
Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el 
grau de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la 
mateixa pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan 
l’import dels ingressos, el grau de realització, els costos ja incorreguts i els pendents 
d'incórrer poden ser valorats amb fiabilitat i fos probable que es rebessin els beneficis 
econòmics derivats de la prestació del servei. 

 
d.2) Despeses 

 
Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles. 

 
f) Subvencions, donacions i llegats 

 
Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una 
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al 
cobrament de les mateixes. 

 
e.1) Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris 

 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor 
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran 
pel valor raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu 
reconeixement. 
 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter 
de no reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat. 
 
Criteris d’imputació a resultats: 
 
a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el 

dèficit d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es 
concedeixin, tret que es destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; 
en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. 

 
b) Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com 

ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin 
finançant. 
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c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius: 
 

- Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: 
s'imputen com ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització 
efectuada en aquest període per als citats elements. 

- Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial: 
s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

- Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi 
la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 

- Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es 
produeixi la cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un 
finançament específic, en aquest cas, la imputació es realitzarà en funció de 
l'element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica 

s'imputen com ingressos de l'exercici en què es reconeguin. 
 
 
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 
 
5.1 Evolució de l’immobilitzat material 
 

Concepte

Insta·lacions 

tècniques i altres Total

Cost

Saldo inicial 397.463,23 397.463,23

Entrades per ampliacions o millores 2.501,25 2.501,25

Sortides, baixes o reduccions -3.086,08 -3.086,08

Saldo final 396.878,40 396.878,40

Amortització acumulada

Saldo inicial -40.190,27 -40.190,27

Dotacions -27.784,38 -27.784,38

Saldo final -67.974,65 -67.974,65

VALOR NET COMPTABLE 328.903,75 328.903,75

2019
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Concepte

Insta·lacions 

tècniques i altres

Immobilitzat en 

curs Total

Cost

Saldo inicial 81.912,86 232.834,56 314.747,42

Entrades per ampliacions o mil lores 82.715,81 82.715,81

Traspassos 232.834,56 -232.834,56 0,00

Saldo final 397.463,23 0,00 397.463,23

Amortització acumulada

Saldo inicial -2.407,70 -2.407,70

Dotacions -37.782,57 -37.782,57

Saldo final -40.190,27 0,00 -40.190,27

VALOR NET COMPTABLE 357.272,96 0,00 357.272,96

2018

 
 

5.2 Informació addicional 
 

Vides útils o coeficients d’amortització 
 

Concepte 2019 2018

Instalaciones técnicas y maquinaria 10% 10%

Otras instalaciones, util laje y mobiliario 10% 10%

Equips per a processament d'informació 25% 25%

Coeficient d'amortització 

 

 
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil dels 
actius. 
 
Imports i característiques dels béns totalment amortitzats en ús 
 
No existeixen béns totalment amortitzats en ús.  
 
Cobertura d’assegurances 
 
La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per a cobrir els possibles riscos als 
que estan subjectes els diferents elements del seu immobilitzat.  
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5.3 Evolució de l’Immobilitzat Intangible 

Concepto

Aplicaciones 

informáticas

Otro inmovilizado 

intangible Total

Coste

Saldo inicial 39,17 288.647,24 288.686,41

Entradas por ampliaciones o mejoras 2.610,00 2.610,00

Saldo final 2.649,17 288.647,24 291.296,41

Amortización acumulada

Saldo inicial -39,17 -6.168,35 -6.207,52

Dotaciones -510,03 -7.686,72 -8.196,75

Saldo final -549,20 -13.855,07 -14.404,27

VALOR NETO CONTABLE 2.099,97 274.792,17 276.892,14

2019

 
 

Concepte

Aplicacions 

informàtiques

Altre immobilitzat 

intangible Total

Cost

Saldo inicial 39,17 39,17

Entrades per ampliacions o millores 288.647,24 288.647,24

Saldo final 39,17 288.647,24 288.686,41

Amortització acumulada

Saldo inicial -39,17 -39,17

Dotacions -6.168,35 -6.168,35

Saldo final -39,17 -6.168,35 -6.207,52

VALOR NET COMPTABLE 0,00 282.478,89 282.478,89

2018

 
 
L'altre immobilitzat intangible correspon a local en cessió d’us on la Fundació té les seves oficines.  
 
Vides útils o coeficients d’amortització 
 
Coeficient d’amortització d’altre immobilitzat intangible és 25%.  
 
Imports i característiques dels béns totalment amortitzats en ús 
 

Tipus d´element Descripcio Element 2019 2018

Equips proces d´informació ORDENADOR LENOVO 13 - 2015 - 593,12

Equips proces d´informació REPLICADOR-2016 239,46

TOTAL 832,58 0,00  
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6. INVERSIONS FINANCERES 
 

6.1 Efectiu 
 

Concepte 2019 2018

Bancs 206.696,29 188.687,17

Total 206.696,29 188.687,17

 
 
6.2 Desglossament de categories dels actius financers  

 
El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici en els diferents comptes d’actius 
financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, és com 
segueix: 
 

Instruments financers 

a curt termini

Categories

Credits, derivats i 

altres

7.590,05 7.590,05

7.590,05 7.590,05

2019

Total

Actius financers a cost

Total

 

Instruments financers 

a curt termini

Categories

Credits, derivats i 

altres

30.032,65 30.032,65

30.032,65 30.032,65

2018

Total

Actius financers a cost

Total

 
 
 

Els saldos d’Administracions Públiques no es consideren instruments financers, però s’han 
inclòs dins d’aquest epígraf per a facilitar la comprensió de la informació financera. 
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Desglossament de deutors i altres comptes a cobrar 
 

Concepte 2019 2018

Usuaris i  deutors per vendes i  prestació de serveis    25.720,20

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 7.590,05 4.312,45

7.590,05 30.032,65

Total 7.590,05 30.032,65

 
 
 

7. FONS PROPIS 
 

Concepte Saldo inicial

Aplicació del resultat 

d'exercicis anteriors

Resultat de 

l'exercici Saldo final

Fons Social  30.000,00 30.000,00

Romanent 61.315,08 3.986,95 65.302,03

Resultat de l'exercici 3.986,95 -3.986,95 1.133,92 1.133,92

Total 95.302,03 0,00 1.133,92 96.435,95

 
 

La dotació inicial de l’Entitat es de 30.000 EUR, que han estat aportats pels fundadors.  
 
 
 

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
8.1 Subvencions de capital 
 

Entitat Saldo inicial

Rebut en 

l'exercici

Subvencions 

traspassades 

a resultats Saldo final

Donacions 710.750,71 402.102,35 -411.890,28 700.962,78

Total 710.750,71 402.102,35 -411.890,28 700.962,78

2019
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Entitat Saldo inicial

Rebut en 

l'exercici

Subvencions 

traspassades 

a resultats Saldo final

Donacions 400.060,32 581.358,74 -270.668,35 710.750,71

Total 400.060,32 581.358,74 -270.668,35 710.750,71

2018

 
 
 
 

9. PASSIUS FINANCERS 
 
9.1 Desglossament 
 

Categories
Deutes amb 

entitats de crèdit

Derivats,  Altres
Total

Passius financers a cost amortitzat 3.400,10 19.283,40 22.683,50

Total 3.400,10 19.283,40 22.683,50

2019

Instruments financers a curt termini

 

Categories
Deutes amb 

entitats de crèdit

Derivats,  Altres
Total

Passius financers a cost amortitzat 2.025,44 50.393,49 52.418,93

Total 2.025,44 50.393,49 52.418,93

2018

Instruments financers a curt termini

 
 
Els saldos d’Administracions Públiques i les remuneracions pendents de pagament no es 
consideren instruments financers, però s’han inclòs dins d’aquest epígraf per a facilitar la 
comprensió de la informació financera. 
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Desglossament dels instruments financers a curt termini 
 

Categories 2019 2018

Deutes amb entitats de crèdit 3.400,10 2.025,44

Altres passius financers -1.525,00

Total deutes 1.875,10 2.025,44

Creditors 1.413,35 6.772,14

Personal 7.008,61 3.107,16

Altres deutes amb les Administracions Públiques 12.386,44 40.514,19

Total Creditors per activitats i altres comptes a pagar 20.808,40 50.393,49

Total 22.683,50 52.418,93

 
 
Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició adicional tercera “Deber 
de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
 

 
2019 2018

Concepto Dies Dies

Periode mig de pagament a proveïdors 4,41 51,73  
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10. SITUACIÓ FISCAL 
 
 
10.1 Desglossament 

 

Administracions Públiques deutores 2019 2018

Actius per impost corrent 720,04

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

      - Hisenda Pública deutora per IVA 6.509,99 3.592,41

      - Hisenda Pública deuddora per retencions practicades 360,02 720,04

6.870,01 4.312,45

Total 7.590,05 4.312,45

Administracions Públiques creditores 2019 2018

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

      - Hisenda Pública deutora per IVA 1.717,11 26.316,45

      - Hisenda Pública deuddora per retencions practicades 5.589,59 9.266,36

      - Organismes de la Seguretat Social creditors 5.079,74 4.931,38

12.386,44 40.514,19

Total 12.386,44 40.514,19

 
 
10.2 Impostos sobre beneficis 

 
La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert a 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
D’acord amb aquest règim, totes les rendes de la Fundació estàn exemptes de l’Impost sobre 
Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per 
la normativa tributària i les derivades de les explotacions declarades exemptes però no 
incloses al seu objecte fundacional o finalitat específica. Durant l’exercici 2019 no s’ha rebut 
cap renda que no estigués exempta. 
 
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos no es poden considerar 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. 

L'Entitat té pendent d'inspecció tots els impostos pels que està subjecte pel termini de 
prescripció de cadascun d’ells. No s’estima que existeixin contingències d’imports significatius 
que poguessin derivar-se de la revisió dels impostos dels exercicis oberts a inspecció. 
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Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre beneficis 
 

Concepte Ingressos Despeses Total

Excedent de l’exercici 1.133,92

Augments Disminucions Total

Despeses imputables a rendes exemptes 423.516,76 423.516,76

Rendes exemptes -424.650,68 -424.650,68

Base imposable (resultat fiscal) 0,00

Compte de pèrdues i guanys

2019

 
 

Concepte Ingressos Despeses Total

Excedent de l’exercici 3.986,95

Augments Disminucions Total

Diferències permanents

Despeses imputables a rendes exemptes 492.279,96 492.279,96

Rendes exemptes -496.266,91 -496.266,91

Base imposable (resultat fiscal) 0,00

Compte de pèrdues i guanys

2018
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Aplicació de tipus de gravamen 
 

Concepte 2019 2018

Excedent de l’exercici 1.133,92 3.986,95

Diferències permanents -1.133,92 -3.986,95

Resultat comptable ajustat 0,00 0,00

Impost brut (al 25%) 0,00 0,00

Deduccions

Impost sobre societats meritat 0,00 0,00

 
 
 
 
11. INGRESSOS I DESPESES 

 
11.1. Ajuts concedits i altres despeses 
 

Concepte 2019 2018

Ajuts monetaris a Entitats 640,50 55.735,67

Total 640,50 55.735,67

 
 

11.2 Aprovisionaments 
 

Concepte 2019 2018

Consums 533,52 262,08

Total 533,52 262,08

 
 
11.3 Despeses de personal 
 

Concepte 2019 2018

Sous i  salaris 133.885,42 169.795,10

Seguretat Social a càrrec de l 'Entitat 35.947,43 44.706,78

Altres despeses socials 2.690,00 6.520,00

Total 172.522,85 221.021,88
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11.4 Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 
 

Concepte

import 

rebut

import 

imputat al 

resultat import rebut

import 

imputat al 

resultat

Contracte col·laboració amb IFA Española, S.A. 187.500,00 187.500,00

Contracte col·laboració amb Fundació Probitas 56.000,00 56.000,00

Contracte col·laboració amb King Baudoin Foundation 10.000,00 20.000,00

Contracte col·laboració amb Fundació Barça 50.000,00 50.000,00

Total 116.000,00 126.000,00 187.500,00 187.500,00

20182019

 
 
 
12. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al  
compliment de les finalitats estatutàries: 

La dotació fundacional s’aportà íntegrament en forma de tresoreria per part dels fundadors de 
l’Entitat. 

 

Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge 
legalment establert: 

 
Tal i com estableix la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 
de la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, l’Entitat té l’obligació de 
destinar al menys el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos nets al compliment 
dels fins fundacionals en el termini de quatre anys a partir de la seva obtenció. 
 
L’aplicació de les rendes i dels ingressos a la destinació de les finalitats fundacionals es la 
següent: 
 

Exercici

Ingressos bruts 

computables

Despeses necessàries 

computables Diferència

Despesa 

fundacional

% de l'aplicació de les 

rendes obtingudes 

2016 264.660,17 41.010,26 223.649,91 203.662,96 91,06%

2017 318.997,51 0,00 318.997,51 313.925,79 98,41%

2018 496.266,91 0,00 496.266,91 492.279,96 99,20%

2019 424.650,68 0,00 424.650,68 423.516,76 99,73%

1.504.575,27 41.010,26 1.463.565,01 1.433.385,47 95,27%

 
 
 

13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
 
No hi ha cap esdeveniment significatiu posterior al tancament de l'exercici digne d’esment. 
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14. SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
 

14.1 Saldos amb parts vinculades 
 
No hi ha cap saldo amb parts vinculades al tancament de l’exercici 2019 ni tampoc havia al 
tancament 2018.  
 

 
 
14.2 Transaccions amb parts vinculades 
 

Concepte Subvencions per a les activitats Total

Socis fundadors 189.000,00 189.000,00

Altres 87.300,00 87.300,00

2019

 
 

Concepte Subvencions per a les activitats Total

Socis fundadors 189.000,00 189.000,00

Altres 87.300,00 87.300,00

2018

 
 
 
 
 

14.3 Informació sobre l’Alta Direcció i l’Òrgan d’Administració 
 
Transaccions mantingudes amb l’Alta Direcció o l’Órgan d’Administració inexistents o poc 
significatives 
 
No es presenten sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de 
l’exercici pel personal de l’òrgan de govern ni existeixen obligacions contretes en matèria de 
pensions o de pagament d’assegurances de vida respecte als membres antics o actuals de 
l’òrgan d’administració, i no s’han assumit obligacions per compte d’ells a títol de garantia. 
 
Així mateix, no existeixen crèdits o acomptes significatius concedits al personal de l’òrgan 
d’administració. 
 
Durant l’exercici els membres de l’òrgan d’administració no han realitzat amb l’Entitat ni amb 
les companyies del grup operacions alienes al tràfic ordinari o en condicions diferents a les de 
mercat. 
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15. ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
Número mig de persones empleades durant l’exercici 
 

Concepte 2019 2018

Director 1,00 1,00

Gestor projectes 4,37 3,55

Total 5,37 4,55
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16. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
 
La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries. Per categories d’activats, es la següent:  
 
 

Concepte

Accions realitzades 

amb col·lectius 

vulnerables

Accions realitzades 

en l’àmbit extra 

escolar i comunitari

Accions de 

sensibilització i 

mobilització

Altres 

accions TOTAL

Donatius i  ingressos de promocions, 

patrocinadors i  col·laboradors 35.709,92 42.715,82 338.134,62 353,19 416.913,54

Altres ingressos 0,00 3.670,10 4.067,04 0,00 7.737,14

Ajuts assistencials 0,00 -640,50 0,00 0,00 -640,50

Aprovisionaments -44,52 -58,11 -430,74 -0,15 -533,52

Despeses de personal -22.356,61 -19.687,54 -130.460,19 -18,51 -172.522,85

Altres despeses d'explotació -9.986,62 -21.892,19 -181.866,82 -93,13 -213.838,76

Amotització de l 'immobilitzat -2.949,03 -3.849,61 -29.172,31 -10,18 -35.981,13

Excedent 373,14 257,96 271,60 231,22 1.133,92
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GASOL FOUNDATION 
 

FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 

 
 
 
El Patronat de la Fundació formula els presents Comptes Anuals Abreujats, de la pàgina 6 a la 38, 
ambdues incloses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pau Gasol Sáez 
(President) 

Marc Gasol Sáez 
(Vicepresident) 

Antoni Vilanova Casals 
(Secretari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2019 
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