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1) BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI TANCAT

ACTIU

2020

2019

44.401,15

45.518,81

44.401,15

45.518,81

44.401,15

45.518,81

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
V. Periodificacions a curt termini

44.401,15
44.401,15
30.050,61
30.050,61

45.066,69
45.066,69
30.050,61
30.050,61

15.016,08

33.341,57

-665,54

-18.325,49

TOTAL PASSIU (A+B+C)

44.401,15

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliaries
IV. Béns del patrimoni cultural
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Usuaris patrocinadors i deutors activitats i altres comptes a cobrar
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

PATRIMONI NET I PASSIU

452,12

442,56
9,56
9,56
45.518,81
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2) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI TANCAT

2020
1. Ingressos per les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a7) Serveis bancaris
a10) Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

2019
-14.909,37
-14.909,37

-445,21
-357,21
-135,41
-120,00
-101,80
-88,00

-3.416,12
-3.306,92
-1.400,00
-9,56
-95,90
-1.801,46
-109,20

-220,33
-665,54

-18.325,49

-665,54

-18.325,49

-665,54

-18.325,49

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
B) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)
19. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+ 19)
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3) MEMÒRIA ECONÒMICA EXERCICI TANCAT
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
A causa del confinament establert per motiu de la pandèmia de la covid-19 a partir del dia 14 de març
de 2020, la Fundació Alsina i Bofill durant l’any ha mantingut la comunicació amb diferents territoris de
llengua i cultura catalanes mitjançant reunions virtuals, repartiment de correus electrònics i trucades
telefòniques a dies i hores prèviament acordades. L’activitat principal ha estat la difusió dels dos volums
del Llibre d’Actes del 20è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a la ciutat de
Manresa els dies 20 i 21 d’octubre de 2017. (Vegeu els apartats finals: A. Presentació dels CMBLC i B.
Crida al Congrés de Manresa.)
ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Difusió dels continguts del 20è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Tal com es va esmentat en reunions anteriors, el Congrés va tenir lloc a la ciutat de Manresa, els dies 20
i 21 d’octubre de 2017. S’ha de destacar que els CMBLC tenen un caràcter pancatalanistes, a l’igual
que l’atenció a tots els territoris de parla catalana és una de les característiques distintives de la FAB.
Prova d’això és que en el Patronat de la FAB estan presents patrons representants del País Valencià,
Andorra, les Illes i l’Alguer.
Consolidació del patrimoni documental de la Fundació
Durant l’any 2020, diverses persones i entitats han anat donant desinteressadament a la FAB materials
bibliogràfics, documentals i fotogràfics. Aquest fons bibliogràfic està sent digitalitzat amb l’ajut tècnic
del l’IEC, i constitueix un excel·lent recurs per seguir l’evolució de les ciències biomèdiques a Catalunya
durant el segle XX. Diverses institucions catalanes consulten l’arxiu i, en alguna ocasió, han demanat a la
FAB ajut específic per trobar alguns documents produïts en relació als CMBLC i en relació a les ciències
biomèdiques.
Relacions amb Andorra i València
El president del Patronat, Ricard Guerrero, ha mantingut converses telefòniques periòdiques amb el
secretari, Francesc Asensi, en relació a diferents temes sobre la FAB sorgits al llarg de l’any. La
presidenta de la SAC, Àngels Mach, ha discutit telefònicament amb el president del Patronat l’estratègia
de difusió de les activitats dels congressos i de la FAB entre els professionals d’Andorra, especialment
aquells dedicats a les Ciències de la Salut i de la Vida. Quant a les relacions amb València, la FAB dóna
suport i manté un contacte fluid tant amb el setmanari d’informació general El Temps, com també amb
la revista cultural i científica Mètode, de la Universitat de València. El Prof. Guerrero i el seu equip és
col·laborador habitual de la revista Mètode, amb una secció fixa sobre actualització microbiològica,
especialment en el que fa referència a les malalties infeccioses i la necessitat de la vacunació. Atesa la
preocupació actual de la societat per les causes de la pandèmia, les últimes col·laboracions s’han dedicat
als virus. La revista Mètode té edicions impreses en català (l’original), en espanyol i en anglès. A més, té
una web on també han publicat articles relacionats amb la pandèmia.
Digitalització dels llibres dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans, s’ha catalogat la digitalització de les Actes dels Congressos de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana. Aquest material està disponible a través de la pàgina web de la FAB
http://blocs.iec.cat/fab/. A més, s’ha acabat de catalogar la digitalització de la revista Ciència, també
amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i de l’Ateneu
Barcelonès. La revista és accessible des de tot el món a través de l’Hemeroteca Científica de l’IEC
http://revistes.iec.cat. Amb aquestes accions, la FAB dóna compliment a una altre dels seus objectius
fundacionals: la difusió internacional del desenvolupament de les ciències biomèdiques en català i en
tots els territoris de llengua i cultura catalanes.
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APARTATS FINALS
Com a Apèndix a aquesta Memòria de les activitats de la FAB durant 2020, hom afegeix dos documents
relacionats amb el 20è CMBLC, ja recollits en les Memòries anteriors (de 2016 a 2019), atès que han
estat en plena vigència durant la difusió de les activitats del Congrés de Manresa realitzades durant
2020.
Els dos documents esmentats són els següents:
A. Presentació dels CMBLC
B. Crida al congrés de Manresa
A. PRESENTACIÓ DELS CMBLC.
PRESENTACIÓ DELS CONGRESSOS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA (1913 – 2017).
MÉS D’UN SEGLE TREBALLANT PER LES CIÈNCIES BIOMÈDIQUES DELS PAÏSOS CATALANS.
CONCEPTE
Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llegua Catalana són reunions científiques d’alt nivell que
promouen l’ús normal del català en l’entorn sanitari, com a llengua instrumental i de difusió, i posen en
valor els aspectes culturals científics i humanístics de les ciències de la vida i de la salut dels territoris de
parla catalana.
Consideren les ciències de la salut com un aspecte destacat de la cultura catalana i pretenen aprofundir
en la seva finalitat social i projectar-la al món.
Els temes que tracten són interdisciplinaris, amplis i oberts, aptes per a visions diverses des de
perspectives diferents, sota l’empara de la llengua catalana. Tenen poc a veure amb els congressos
mèdics i sanitaris habituals, caracteritzats per la hiperespecialització. La visió holística és la pròpia de
l’humanisme mèdic i dels CMBLC. Des del primer congrés a l’últim, els participants són acadèmics,
científics, professionals i estudiants de tots els àmbits que, directament o indirecta, es relacionen amb la
salut i ciències de la vida.
Pretenen el coneixement de la història i del present, el debat sobre els aspectes científics i assistencials
actuals, i la cerca d’uns objectius de salut i de benestar social comuns per a tota la població sense
excepcions.
MARC HISTÒRIC
Pasteur va dir: “La ciència no té pàtria, però el científic sí.” L’any 1898 es publica la primera revista
mèdica en català, La Gynecologia Catalana, dirigida pel Dr. Queraltó i Ros. A partir del 1900 la
participació dels metges en el moviment cultural català és destacada, amb noms com Bartomeu Robert,
Miquel A. Fargas, Domènec Martí i Julià o Josep M. Roca i Heras. El 1907 apareix la revista Anals de
Medicina. Butlletí de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, que amb canvis de
format, encara perdura.




El 1903 se celebra el Primer Congrés Universitari Català, del qual en resulten els Estudis
Universitaris Catalans, amb la participació dels metges.
El 1906 tenen lloc el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el Primer Congrés
d’Higiene de Catalunya.
El 1907 es funda l’Institut d’Estudis Catalans, amb tres Seccions; la de Ciències crea, el 1912,
la Societat de Biologia de Barcelona, en la qual personatges com August Pi i Sunyer, Ramon
Turró, Jesús Bellido i d’altres treballen temes de biologia i medicina.
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La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, a instàncies del Dr. Lluís Comenge, accepta les
memòries científiques escrites pels metges en llengua catalana.
El 1910 té lloc a Barcelona el Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis, en què
s’impedeix l’ús lliure i cooficial del català.
El 1913 se celebra el PRIMER CONGRÉS dels Metges de Llengua Catalana, a Barcelona,
presidit per Miquel A. Fargas i Roca. L’any següent, el 1914, es constitueix l’Associació General
de Metges de Llengua Catalana (el nom passa a ser «de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana» a partir de 1933), que alenarà aquests esdeveniments fins la guerra civil i en serà
l’entitat convocant.
El 1917, se celebra el Segon, a Barcelona, i s’hi presenta la Bibliografia Medical de Catalunya.
El presideix Joan Freixas i Freixas.
El 1919, el Tercer, a Tarragona, presidit per Josep M. Roca i Heras.
El 1921, el Quart Congrés de Metges de Llengua Catalana es du a terme a Girona, sota la
presidència de Josep Pascual i Prats.
El 1923, el Cinquè, a Lleida, que presideix Josep Tarruella i Albareda.
El 1930, després del parèntesi de la dictadura de Primo de Rivera, el Sisè, a Barcelona, i el
presideix August Pi i Sunyer.
El 1932, el Setè, a Palma de Mallorca, presidit per Enric Ribas i Ribas.
El 1934, el Vuitè, torna a Barcelona i adopta el nom de Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, i el presideix Hermenegild Puig i Sais.
El 1936, el Novè, just abans de la guerra civil, se celebra a Perpinyà i el presideix Joan PuigSureda i Sais.
El 1976, finalitzada la dictadura de Franco, quaranta anys després es reprenen a Perpinyà,
on s’havien acabat. Les noves entitats convocants seran l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de Biologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans).
Presideix el Desè Congrés Josep Alsina i Bofill.
El 1980, l’Onzè, se celebra a Reus sota la presidència de Josep Laporte i Salas.
El 1984, el Dotzè, a Castelló i Benicàssim, presidit per Emili Balaguer i Perigüell.
El 1988, el Tretzè, a Andorra; fou presidit per Oriol Casassas i Simó.
El 1992, el Catorzè, tornà a Palma de Mallorca i el presidí Francesc Bujosa i Homar.
El 1996, el Quinzè, el convoquen a Lleida les dues entitats ja citades, juntament amb l’Acció
Cultural del País Valencià, la Societat Andorrana de Ciències i la Universitat de València. Fou
presidit per Ricard Guerrero i Moreno.
El 2000, el Setzè, que se celebrà a Barcelona sota la presidència de Màrius Foz i Sala, essent
la Fundació Alsina Bofill, des de 1998, l’entitat convocant dels congressos.
El 2004, el Dissetè, que tingué lloc a València, presidit per Àngel Llàcer i Escorihuela.
El 2008, el Divuitè, que se celebrà a Girona sota la presidència de Joaquim Ramis i Coris.
El 2012, el Dinovè, que segueix un format de Jornada dins del Primer Congrés Internacional
de Biologia de Catalunya. Els coordinadors de la Jornada van ser Oriol Casassas i Simó
(president del Tretzè, a Andorra) i Ricard Guerrero i Moreno (president del Quinzè, a Lleida).
Està en preparació el Llibre de Ponències i Actes.
El 2013, Ferran Sabaté i Casellas organitza a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona una gran exposició sobre els cent anys dels CMBLC.
El 2017, s’ha dut a terme a Manresa el Vintè, convocat el 2016. Els co-presidents han estat
Lluís Guerrero i Sala i Miquel Vilardell i Tarrés.

Aquests Congressos han aportat autoestima, enfocaments comuns des de la pluralitat i transversalitat de
totes les professions sanitàries i amb aplicacions sanitàries de tots els territoris de parla comuna. Durant
més de cent anys han bastit una història pròpia al voltant de la llengua catalana, defensada tothora
per tots en una trajectòria en què han destacat adalils com ara Josep Alsina i Bofill, Jordi Sans i
Sabrafen, Oriol Casassas i molts altres.
Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana han estat durant un segle un espai de trobada,
de debat i bescanvi de coneixement a les terres que tenen el català com a comú denominador, i un
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aparador del bo i millor de les ciències de la vida i de la salut i de la nostra persistent voluntat d’ésser
i d’excel·lir.

B. CRIDA AL CONGRÉS DE MANRESA
Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC) han constituït un llarg espai de trobada
durant més de cent anys, des del 1913. Aquests esdeveniments, viscuts amb la nostra llengua comuna
catalana com a pal de paller, ens han permès tractar temes de l’àmbit de la salut des de les perspectives
més diverses, aixoplugades en les representacions de les professions sanitàries, i d’altres relacionades
amb les ciències de la vida i de la salut, dels territoris de parla catalana, tan per a compartir-hi
coneixements com per a tractar-hi les semblances que ens agermanen i les diferències que ens afaiçonen.
Els CMBLC s’han celebrat anteriorment a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Ciutat de Mallorca,
Perpinyà, Reus, Benicàssim-Castelló, Andorra i València i han estat una eina fonamental de relació i
bescanvi epistemològic de coneixements del món sanitari català quan les dictadures o les conteses no
han ofegat la llengua, les nostres cultures i la voluntat d’ésser i viure la salut en català.
Ara, amb molts dels problemes que van suscitar aquests congressos pendents de resoldre, volem donar
continuïtat als sentiments i la interacció, per la qual cosa, tot interpretant el mandat de la Fundació Alsina
Bofill, convoquem el XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que tindrà lloc a Manresa
els dies 20i 21 d’octubre de 2017.
Els quatre eixos temàtics del Congrés seran: 1.: Orígens i finalitats socials dels models sanitaris dels
territoris de parla catalana. 2.: L’Atenció primària. El metge de medicina familiar i comunitària. 3.: Medi
ambient, globalització i salut. 4.: Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana: més de cent
anys. Cada tema es desplegarà en altres per a un millor aprofundiment.
La ràpida evolució actual dels canvis polítics i socials no ens permet saber encara quin serà el marc del
Congrés, però mantindrem ferma la voluntat de reclamar una sanitat catalana sense restriccions.
Els co-presidents del XX CMBLC i la Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, com
a entitat organitzadora local, saluden el col·lectiu del món sanitari, els professionals i estudiants de parla
occitana i els de les formes troncal i dialectals catalanes, i faran tot el possible perquè tothom s’hi senti
integrat.
Manresa, cor de Catalunya, commemorarà l’any 2017 el 125è aniversari de la celebració i la redacció
de les Bases de Manresa i vol acollir aquest Congrés sota el signe cultural de la catalanitat. Amb els
organitzadors, la ciutat pretén que l’esdeveniment sigui un èxit gràcies a la vostra participació com a
inscrits i ponents.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1.

Imatge fidel:

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d'acord
amb la legislació mercantil vigent en matèria d’entitats sense finalitat de lucre i amb les normes establertes
en el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat
de Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l'empresa.
2.

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.
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3.

Comparació de la informació.

No s’han produït modificacions estructurals importants que impedeixin la comparació entre els estats
financers i la memòria a 31 de desembre de 2020 i els de 31 de desembre de 2019.
4.

Elements recollits en diverses partides.

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de Situació.
5.

Canvis en criteris comptables.

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l'adaptació de la comptabilitat al
nou Pla General Comptable.
6.

Correcció d’errors.

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes, els fets
coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament
de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents.

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2020:

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
-665,54
Import

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
1.

Immobilitzat intangible.
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

2.

Béns integrants del patrimoni cultural.
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

3.

Immobilitzat material.
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

4.

Arrendaments.
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

5.

Permutes
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa
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6.

Actius financers i passius financers:

Les diferents categories d’actius financers són les següents:
6.1 Actius financers a cost amortitzat


En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de
serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no
s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni
derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.



Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de
la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat
directament atribuïbles.



Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de
pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.



Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les
correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.



El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument
financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva
vida romanent.



Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos
contractuals.



Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos
d'efectiu recuperables.

6.2 Actius financers mantinguts fins el seu venciment


Aquest epígraf comprèn aquells actius financers no derivats els cobraments dels quals són fixos o
determinables, i que es negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals la societat té
la intenció i capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial
pel seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat.

6.3 Actius financers a valor raonable






Els actius inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el
preu de la transacció. Els costos de transacció que han estat directament atribuïbles s'han registrats
en el compte de resultats. També s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin
produït en el valor raonable.
Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament per tal d’ajustar el seu valor comptable al valor
raonable.
El criteri utilitzat per al càlcul del valor raonable és el de valor de mercat.
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6.4 Correccions valoratives per deteriorament


Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència
d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.



L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i el seu
valor raonable.



Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del
valor en llibres de l'actiu financer.



En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un
crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha
deteriorat com a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que
s'havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.



La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels
fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu
calculat en el moment del seu reconeixement inicial.

Les diferents categories de passius financers són les següents:
6.5 Passius financers a cost amortitzat











En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i
serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen
un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s’han comptabilitzat en
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el
pagament de les quals s’espera que sigui en el curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l’import rebut, net de
costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o
el reemborsament i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament
en el compte de resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import en llibres
de l’instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar
la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

6.5 Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats


En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un
contracte principal no derivat i un derivat financer i altres passius financers que l'empresa ha
considerat convenient incloure dintre d'aquesta categoria en el moment del seu reconeixement
inicial.

11

ALSINA I BOFILL, FUNDACIÓ PRIVADA
TANCAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020












7.

S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de
transacció que ha estat directament atribuïbles s'han registrats en el compte de resultats. També
s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.
Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició
s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels
interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el
dret del soci a rebre'l.
Quan l'empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s'ha
registrat l'import d'aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d'aquestes
transaccions, inclosos les despeses d'emissió d'aquests instruments, s'han registrat directament contra
el patrimoni net com menors reserves.
Quan s'ha desistit d'una operació d'aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa
s'han reconegut en el compte de pèrdues i guanys.

Existències

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps
superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres
oportunes.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran
les corresponents correccions valoratives.
El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats de terminació
i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i distribució.
La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant
l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara
evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es
procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa.
8.

Impostos sobre beneficis.

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de
l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits
fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que
resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les
deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats /
diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells
imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius
i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits
per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal
o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.
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Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del
reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no
afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits,
identificats amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la
Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius
per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen
en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals
poder fer-los efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius)
a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb
els resultats de les anàlisis realitzades.
9.

Ingressos i despeses.

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el
corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
10. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats
al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica
i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la
subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de
l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
11. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es reconeix
benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
No existeixen operacions d’aquesta naturalesa
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9. ACTIUS FINANCERS
1.

Desglossament de cada epígraf atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració novena.
Instruments financers a llarg termini
Instruments
Valors
de
representatiu
patrimoni
s de deute

Altres

Instruments financers a curt termini
Valors
Deutors de les
Instruments
representatius activitats i altres
de patrimoni
de deute
comptes a cobrar

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

2019

2020

2019

Altres
Total
2020

2019

2020

2019

Actius financers a cost
amortitzat

0,00

0,00

Actius financers
mantinguts fins a
venciment

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a valor
raonable
Total

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Actius financers a curt termini

3.

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

0,00

0,00

0,00

2019

Augments

Disminucions

2020

Usuaris, patrocinadors
i altres deutors de les
activitats

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Usuaris i altres deutors

5.

No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com ara litigis,
embargaments, etc.

10. PASSIUS FINANCERS
1.

Desglossament dels epígrafs atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració desena.
Instruments financers a
Instruments financers a curt termini
Creditors per
Deutes amb
Deutes amb
Derivats
Altres
Altres
activitats i altres
entitats de
entitats de
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019
Passius financers a cost
amortitzat

452,12

Total
2020 2019
0,00 452,12

Passius financers
mantinguts per a
negociar
Total

2.
3.

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452,12

0,00

0,00

0,00

452,12

No hi ha deutes amb garantia real.
Creditors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

Institut d'Estudis Catalans

Total

2019
442,56
442,56

Augments
661,11
661,11

Disminucions
1.103,67
1.103,67

2020
0,00
0,00
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11. FONS PROPIS
La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent:

Concepte

2020

2019

Fons dotacional

30.050,61

30.050,61

Guanys acumulats i altres
reserves
Excedent de l’exercici

15.016,08

33.341,57

-665,54

-18.325,49

Total

44.401,15

45.066,69

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
No s’han rebut subvencions

13. SITUACIÓ FISCAL
L’Entitat ha optat per l’aplicació del Règim Fiscal especial establert per la Llei 49/2002, de 23 de
desembre. En virtut de l’aplicació de l’esmentada norma es facilita la següent informació addicional,
complementària de la facilitada en els apartats anteriors d’aquesta memòria:

1.

Principalment, la finalitat de la Fundació és fomentar la cultura i la ciència, específicament en el
camp de les ciències de la vida i de la salut.

2.

La totalitat dels ingressos d’explotació de la Fundació procedeixen de la realització de l’explotació
econòmica exempta en virtut de l’apartat 2n de l’article 7 de la Llei 49/2002.

3.

Els ingressos financers, derivats d’interessos de comptes bancaris, estan exempts en virtut de
l’apartat 2n de l’article 6 de l’esmentada Llei.

4.

La totalitat de les despeses d’explotació estan vinculats directament a la realització de l’explotació
econòmica que realitza d’Entitat.

5.

La totalitat de les rendes de la Fundació es destinen a la finalitat de l’Entitat.

6.

L’Entitat no té subscrits Convenis de Col·laboració en activitats d’interès general.

7.

Fins a la data no es porten a terme activitats prioritàries de mecenatge.

8.

La destinació del patrimoni en els casos de dissolució de l’Entitat, s’estipula en l’article 33 dels
Estatuts de la Fundació.
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14. INGRESSOS I DESPESES
1.

No hi ha Despeses de personal

2.

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Aprovisionaments” són els següents:
Aprovisionaments

2020

Treballs tècnics publicacions

0,00

Total

0,00

3.

No hi ha moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Ajuts concedits i altres despeses”

4.

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Altres despeses d'explotació” són els
següents:
Altres despeses d’explotació
Serveis professionals
Transports
Serveis bancaris
Publicitat i propaganda
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Total

2020
135,41
0,00
120,00
0,00
0,00
101,80
88,00
445,21

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES

2020

Ingressos
de l'exercici

% a destinar
a activitats
fundacionals

0,00

70%

Despesa
a destinar
a l'activitat
fundacional
0,00

Despesa
destinada
a l'activitat
fundacional
665,54

Diferència

% destinat a
l'activitat
fundacional

665,54

0%

La fundació ha destinat, aquest 2020, a l’activitat fundacional més del 70% dels seus ingressos obtinguts.
De fet, no n’ha tingut.
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16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Totes les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2020, són pròpies del tràfic ordinari de la
societat i han estat realitzades en condicions de mercat.
A continuació es desglossen les transaccions amb empreses del grup, amb entitats associades i multigrup.

Saldos i transaccions realitzades
amb la societat en l’exercici
2020

Amb societats del
grup

Amb entitats
associades i

Amb altres societats

multigrup.

ACTIUS
Préstecs i comptes a cobrar
Actius financers disponibles per a
la venda
Efectiu i altres actius líquids
equivalents
Altres actius
Total
PASSIUS
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius
Total
INGRESSOS
Ingressos financers
Ingressos per vendes i prestació
de serveis
Ingressos per vendes i lloguers
d’immobles
Altres ingressos
Total
DESPESES
Despeses financeres
Serveis exteriors i altres despeses

17,75

Comissions pagades
Total

17,75
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17. ALTRES OPERACIONS


No s'han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament relacionades amb saldos
pendents anteriors.



La fundació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg termini, i
tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de membres de l'Alta Direcció. Tampoc
s'ha realitzat cap pagament als membres de l'Alta Direcció basat en accions.



Els Administradors de la Fundació no han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al
tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la Fundació.



La Fundació no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal de
l'Alta Direcció, ni als membres del Consell d'Administració.

18. ALTRA INFORMACIÓ
1.

No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat
informació en altra nota de la memòria.

2.

A 31 de desembre de 2020, la composició del Patronat és:

President

Ricard Guerrero Moreno

Secretari

Francesc Asensi Botet

Vocals

Joan Alsina Dachs
Montserrat Corominas Guiu
Màrius Foz Sala
Ramon Gomis de Barberà
Àngel Llàcer i Escorihuela
Miquel Vilardell i Tarrés
Joan Sala
Mercè Piqueras Carrasco
Cori Ramon i Juanpere
Antoni Torre
Àngels Mach Buch
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