MEMÒRIA ABREUJADA
Empresa: FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN
CIF: G67186569

Exercici: 2020

1. Activitat de l’empresa
1.1. Les dades de l’empresa objecte d’aquesta memòria són:
NIF: G67186569
Raó social: FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN
Domicili: CL BONAPLATA 20, 2, 1
Codi postal: 08034
Municipi: BARCELONA
Província: BARCELONA
1.2. L’objecte social de l’empresa i les seves activitats principals es defineixen amb el detall següent:
Objecte social
La Fundació té per objecte promoure el coneixement i la interpretació de la música del mestre Joan
Guinjoan, per mantenir viu el record de la seva obra entre les noves generacions, la divulgació i promoció
de la creació musical dels compositors actuals, i la formació pedagògica de les noves generacions de
compositors.
La societat no disposa de cap altre centre de treball apart del que s’ha identificat anteriorment.
1.3. Pertinença a grup de societats
La companyia no pertany a cap grup de societats en els termes previstos a l’article 42 del Codi de
Comerç.
1.4. La moneda funcional
La moneda de l’entorn econòmic principal on opera l’empresa és l’euro.

2. Bases de presentació dels Comptes Anuals
2.1. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la
fundació, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes establertes al Pla
General de Comptabilitat.
b) No hi ha cap motiu excepcional pel qual la fundació hagi incomplert alguna disposició legal en matèria
comptable per mostrar la imatge fidel.
c) No cal incloure informacions complementàries a la memòria, ja que l’aplicació de les disposicions
legals és suficient per mostrar la imatge fidel.
d) Els comptes anuals s’han generat amb el principi d’empresa en funcionament.
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats:
Durant l’exercici social només s’han aplicat els principis comptables que són obligatoris d’acord amb el
DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, així la llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
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2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
En la data del tancament de l’exercici, no hi ha cap dada rellevant que pugui suposar canvis significatius en
el valor dels actius o passius en l’exercici següent. No hi ha canvis en cap estimació comptable que siguin
significatius i que afectin l’exercici actual o exercicis futurs.
La fundació no és conscient de l’existència d’incerteses importants relacionades amb esdeveniments o
condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat que la fundació segueixi funcionant amb
normalitat.
2.4

Comparació de la informació:
No es poden mostrar comptes anuals comparatius perquè aquest exercici és el primer exercici en el qual
la fundació comença la seva activitat.
Els comptes anuals corresponents a l’exercici que s’iniciï a partir de l’entrada en vigor del Pla General de
Comptabilitat es consideraran comptes anuals inicials, amb la qual cosa no es reflectiran xifres
comparatives als dits comptes.
2.5. Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del Balanç.
2.6. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables.
2.7. Correcció d’errors
A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors.

3. Aplicació de resultats
La fundació ha tingut un excedent de l’exercici de 534,75€, els quals es proposen compensar amb la pèrdua
de l’anterior exercici.

4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diverses partides són els següents:
4.1. Immobilitzat intangible:
Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals perquè compleixen la definició d’actiu i
els criteris de registre o reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de la Comptabilitat.
A més, compleixen el criteri d’identificabilitat, atès que són elements separables que sorgeixen de drets
legals o contractuals, independentment de si aquests drets són transferibles o separables.
Els immobilitzats intangibles es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica
o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions valoratives,
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s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en compte el
nou valor comptable.
Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible es produeix quan el seu
valor comptable supera el seu import recuperable.
4.2. Béns integrants del patrimoni cultural.
No existeixen.
4.3. Immobilitzat material
No existeixen
4.4. Inversions immobiliàries
No existeixen.
4.5. Permutes
No existeixen.
4.6. Actualització import dels elements patrimonials
La fundació no s’ha acollit a l’actualització de balanços establerta per la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
de mesures fiscals per la consolidació fiscal i l’activació de l’activitat econòmica.
4.7. Instruments financers
a) La fundació ha reconegut un instrument financer al seu balanç quan s’ha convertit en una part obligada
del contracte o negoci jurídic d’acord amb les disposicions d’aquest darrer.
S’han considerat actius financers els actius que consisteixen en diners en efectiu, instruments de
patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un altre actiu financer. També
s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.
A efectes de la seva valoració, els actius financers s’han classificat en les categories següents:
Préstecs i partides a cobrar: sense perjudici del que s’estableix per als “Actius financers
mantinguts per negociar” i d’“Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de
pèrdues i guanys”, que s’especifiquen més endavant, aquesta categoria d’actius financers inclou,
d’una banda, crèdits per operacions de tràfic de la fundació i, de l’altra, crèdits per operacions
no comercials, els cobraments dels quals són d’una quantitat determinada o determinable i que
no es negocien en un mercat actiu. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat.
Inversions mantingudes fins al venciment: s’inclouen els valors representatius de deute, amb
data de venciment fixada, cobraments d’un import determinat o determinable que es negociïn en
un mercat actiu i amb intenció de conservar-los fins al seu venciment. Aquest tipus d’instrument
financer s’ha valorat inicialment com a valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat.
Actius financers mantinguts per negociar: la fundació ha inclòs en aquest apartat els actius
financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini o els
actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a finalitat
obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers derivats sense
contracte de garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura. Aquests actius
financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb
imputació al compte de pèrdues i guanys.
Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: la fundació
ha inclòs en aquest apartat els actius financers híbrids que s’han valorat, tant inicialment com
posteriorment, pel valor raonable amb imputació per canvis al compte de pèrdues i guanys.
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-

Actius financers disponibles per a la venda: en aquesta categoria s’han inclòs els valors
representatius de deute i instruments de patrimoni que no han estat classificats en cap de les
categories anteriors. En línies generals, aquests actius s’han valorat, tant inicialment com
posteriorment, pel seu valor raonable.

-

Els instruments financers s’han classificat com a passius financers quan, per a la fundació, han
suposat l'obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables
o que donin al tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per un import
determinats. També s’ha classificat com a passiu financer qualsevol contracte que pugui ser o
sigui liquidat amb els instruments del patrimoni propi de la fundació, sempre que, si no és un
derivat, obligui o pugui obligar a lliurar una quantitat variable dels seus instruments de patrimoni
propi. En cas que sigui un derivat, cal que pugui ser o sigui liquidat mitjançant una forma diferent
de l’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre passiu financer per una quantitat fixa
dels instruments de patrimoni propi de la fundació.

-

A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han classificat en les categories següents:

-

Dèbits i partides a pagar: s’han inclòs com a tals els dèbits per operacions comercials que s’han
originat amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la fundació i els dèbits per
operacions no comercials que, sense ser instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel
seu cost amortitzat.

-

Passius financers mantinguts per negociar: la fundació ha inclòs en aquest apartat els passius que
s’emeten principalment amb l’objectiu de readquirir-los a curt termini, els passius que formen
part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament, quan hi ha
evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini, i, en darrer lloc, els instruments
financers derivats que no siguin contractes de garantia financera ni hagin estat designats com a
instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant
inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de pèrdues i guanys.

-

Altres passius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: en aquesta
categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, els que combinen un contracte
principal no derivat i un derivat financer que no es pot transferir de manera independent i l’efecte
del qual és que alguns dels fluxos d’efectiu de l’instrument híbrid varien de manera similar als
fluxos d’efectiu del derivat considerat de manera independent. Aquests passius financers s’han
valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de
pèrdues i guanys.

b) Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un deteriorament varien en funció de la categoria de
cada actiu financer:
-

Préstecs i partides a cobrar: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat l’existència
d’alguna evidència objectiva que el valor d’un crèdit o d’un grup de crèdits amb característiques
similars de risc valorats col·lectivament s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments
que s’han produït després del seu reconeixement inicial i que han causat una reducció o un retard
als fluxos d’efectiu estimats futurs. En cas que s'hagi observat alguna d’aquestes evidències, s’ha
aplicat una correcció valorativa que consisteix en la diferència entre el seu valor en llibres i el
valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es generaran, descomptats al tipus
d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Les correccions valoratives
per deteriorament, a més de la seva reversió quan l’import d’aquesta pèrdua disminueix per
motius relacionats amb un esdeveniment posterior, s’han reconegut com a despesa o ingrés,
respectivament, al compte de pèrdues i guanys. El límit de la reversió del deteriorament s’ha
fixat en el valor en llibres del crèdit.
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-

Inversions mantingudes fins al venciment: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat
les correccions valoratives aplicant els criteris esmentats al paràgraf anterior. Tanmateix, en el
cas de les inversions mantingudes fins al venciment, com a substitut del valor actual dels fluxos
d’efectiu futurs, s’ha pogut utilitzar el valor de mercat de l’instrument, sempre que sigui
suficientment fiable com per considerar-lo representatiu del valor que pugui recuperar la
fundació.

-

Actius financers disponibles per a la venda: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat
les correccions valoratives necessàries, sempre que hi hagi hagut una evidència objectiva que
demostri que el valor de l’actiu financer disponible per a la venda s’ha deteriorat com a resultat
d’un o més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement inicial. La correcció
valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius financers s’ha calculat aplicant la
diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s’ha escaigut, qualsevol correcció
valorativa per deteriorament reconeguda prèviament al compte de pèrdues i guanys, i el valor
raonable en el moment en què s’hagi dut a terme la valoració. Si, en exercicis posteriors,
s’incrementés el valor raonable, la correcció valorativa reconeguda en exercicis anteriors
revertirà amb abonament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

c) La fundació ha donat de baixa els actius financers, o una part dels actius financers, quan els drets
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer han finalitzat o s’han cedit, amb la qual cosa
s’han hagut de transferir de manera substancial els riscos i els beneficis inherents a la seva propietat.
La baixa dels actius financers s’ha determinat mitjançant la diferència entre la contraprestació rebuda
neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l’actiu financer, més qualsevol import
acumulat que s’hagi reconegut directament al patrimoni net; tot això determina el guany o la pèrdua
que s'ha originat en donar de baixa l’actiu.
-

Pel que fa als passius financers, la fundació els ha donat de baixa quan l’obligació s’ha extingit.
També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la
intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i
la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, s’ha reconegut al compte
de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi produït.

d) S’han inclòs a la categoria d’Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades
les inversions que han complert els requisits establerts a la norma 13ª de l’elaboració dels comptes
anuals. Aquest tipus d’inversions s’han registrat inicialment a valor de cost i, posteriorment, també
pel seu cost menys, si s’ha escaigut, l’import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament.
-

Com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat les correccions valoratives necessàries,
sempre que s’hagi determinat l’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no serà
recuperable. L’import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor en llibres i
l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’ha escaigut, la seva
reversió, s’han registrat com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys.
La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria
reconeguda en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat.

e) Els instruments financers s’han classificat com a instruments de patrimoni propi quan han reflectit un
negoci jurídic que evidencia una participació residual als actius de la fundació que els emet un cop
deduïts tots els seus passius. En cas que la fundació hagi dut a terme qualsevol transacció amb els seus
propis instruments de patrimoni, l’import d’aquests instruments s’ha registrat al patrimoni net com
una variació dels fons propis i en cap cas no es poden reconèixer com a actius financers de la fundació
ni tampoc no s’ha registrat cap resultat al compte de pèrdues i guanys.
f) Els instruments financers inclosos en un procediment de concurs de creditors amb data d’aute i en
condicions favorables que permetin visualitzar el seu compliment oportú s’han valorat tenint en
compte els deutes objecte del concurs, que han patit canvis significatius. Aquells deutes en els quals
el valor actual dels fluxos d’efectiu pendent de pagament, després d’aplicar les clàusules de quitament
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i espera del conveni, ha patit canvis de, com a mínim, el 10% del seu import sobre el deute existent
abans del conveni, s’han donat d’alta, s’ha cancel·lat l’anterior i s’han dut les diferències contra el
nou compte “Ingressos financers derivats de convenis de creditors”.
En els casos en què la diferència entre el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou deute, incloses les
despeses i les comissions, i el valor actual dels fluxos d’efectiu originals varien en menys d’un 10%,
s’han activat les despeses corresponents i s’ha ajustat el valor del deute.
4.8. Existències
No existeixen.
4.9. Transaccions en moneda estrangera
No hi ha saldos representatius de crèdits o deutes en moneda estrangera.
4.10. Impostos sobre els beneficis
Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de la fundació i sempre que
la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses s’han reconegut com a conseqüència d’una
disminució dels recursos de la fundació i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o estimar amb
fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut estimar amb
fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici. Només
s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les condicions següents: quan
l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que la fundació hagi obtingut beneficis o
rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser valorada amb fiabilitat al tancament de
l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la prestació, a més dels que queden per incórrer, s’han
pogut valorar amb fiabilitat.
4.11. Ingressos i despeses
Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa i sempre
que la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses s’han reconegut com a conseqüència
d’una disminució dels recursos de l’empresa i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o estimar
amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut estimar
amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici.
Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les condicions següents:
quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que la fundació hagi obtingut
beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser valorada amb fiabilitat al
tancament de l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la prestació, a més dels que queden
per incórrer, s’han pogut valorar amb fiabilitat.
4.12. Provisions i contingències
La fundació ha reconegut com a provisions tots els passius que, a més de complir la definició i els criteris
de registre comptable que estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats
respecte al seu import o a la data en la qual es cancel·laran. Les provisions s’han determinat mitjançant
una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.
Les provisions s’han valorat en la data de tancament de l’exercici pel valor actual de la millor estimació
possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació a un tercer, i els ajustaments que han
sorgit per l’actualització de la provisió s’han registrat com a despesa financera a mesura que s’han anat
reportant. En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a un any, no s’ha aplicat cap
tipus de descompte.
4.13. Passius per retribucions a llarg termini al personal
No existeixen.
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4.14. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import
concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable del bé rebut.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos
de la següent manera:
- Subvencions de capital: S’imputen a resultats en proporció a la amortització efectuada en el període per
als elements adquirits
- Si es concedeixen per a finançar unes despeses determinades, s’imputen a ingressos en el període en que
es meritin les despeses que financen.
- Si no tenen una assignació a una finalitat específica, s’imputen com a ingrés en l’exercici en que es
concedeixen.
Es consideren subvencions, donacions o llegats no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de
concessió de la subvenció, donació o llegat i s’hagin complert totes les condicions establertes per a la seva
concessió i no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com a passius
de l’Entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables Combinacions de negocis
4.15. Negocis conjunts
L’entitat no té negocis conjunts amb altres entitats.
4.16. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades, si n’hi ha, es comptabilitzen en el moment inicial
pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra
atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les
corresponents normes.

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
5.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les inversions immobiliàries.
Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula
següent:

Data: 31-03-2021
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Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les
inversions immobiliàries de l’exercici actual

Exercici: 2020

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

1

2

3

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9200

31141,00

0,00

0,00

(+) Entrades

9201

0,00

0,00

0,00

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9203

31141,00

0,00

0,00

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ACTUAL

9204

0,00

0,00

0,00

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

9205

563

0,00

0,00

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

0,00

0,00

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les
inversions immobiliàries de l’exercici anterior

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

19

29

39

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

9200

0,00

0,00

0,00

(+) Entrades

9201

31141,00

0,00

0,00

(+) Correccions de valor d’actualització

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR

9203

31141,00

0,00

0,00

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ANTERIOR

9204

0,00

0,00

0,00

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

9205

0,00

0,00

0,00

(+) Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

0,00

0,00

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ANTERIOR
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

La societat no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
No hi ha cap epígraf significatiu, ni per la seva naturalesa ni pel seu import, i, per tant, no s’hi ha
adjuntat informació addicional.

Data: 31-03-2021
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Exercici: 2020

5.2. Els moviments de cadascuna de les categories d’actius financers
Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories d’actius financers, segons les normes de
registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria (amb l’excepció de les inversions
en empreses del grup, multigrup i associades), es resumeixen a la taula següent:
a)

Actius financers a llarg termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup
i associades
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9300

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversions mantingudes fins al venciment

9301

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

9302

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius disponibles per a la venda

9303

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

9304

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9305

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Actius financers a curt termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup
i associades
CLASSES

CATEGORIES

Exercici actual
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius de
deute

Crèdits, derivats i
altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9310

0,00

0,00

2434,75

2434,75

Inversions mantingudes fins al venciment

9311

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs i partides a cobrar

9312

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius disponibles per a la venda

9313

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

9314

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9315

0,00

0,00

2434,75

2434,75

Data: 31-03-2021
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c)

Exercici: 2020

Traspassos o reclassificacions d’actius financers
Traspassat o reclassificat

Inversions mantingudes fins al
venciment
Actius financers mantinguts per
negociar
Altres actius financers de valor
raonable amb canvis al compte de
pèrdues i guanys
Inversions en el patrim. d’emp.
grup, multig. i assoc.
Actius financers disponibles per a
la venda

Exercici anterior

Inversions
mantingudes fins
al venciment

Inversions en el
patrim. d’emp.
grup, multig. i
assoc.

Actius financers
disponibles per a
la venda

Inversions
mantingudes fins
al venciment

Inversions en el
patrim. d’emp.
grup, multig. i
assoc.

Actius
disponibles per a
la venda

1

2

3

19

29

39

0,00

9320

0,00

9321

0,00

0,00

9322

0,00

0,00
0,00

9323
9324

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Passius financers
6.1. Moviments de cadascuna de les categories de passius financers.
A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de passius
financers, segons les normes de registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria:
a)

Passius financers a llarg termini
CLASSES
Exercici actual

CATEGORIES

Traspassat o
reclassificat

Exercici actual

Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Dèbits i partides a pagar

9400

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9401

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres

9402

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Passius financers a curt termini
CLASSES
Exercici actual
Deutes amb
entitats de crèdit

Data: 31-03-2021

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL
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Exercici: 2020

CATEGORIES

1

2

3

4

Dèbits i partides a pagar

9410

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius de valor raonable amb canvis a
pèrdues i guanys

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9413

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2. Deutes amb venciment superior a cinc anys.
Al tancament de l’exercici la societat no té cap deute d’import significatiu la durada residual de la qual
sigui superior als 5 anys.
No existeixen deutes amb garantia real atorgada per la societat.

7. Fons propis
Dotació fundacional: 31.141 €.
Subvencions rebudes: 1.900 €.

8. Situació fiscal
Tot i que determinades operacions tenen diferent consideració a l'efecte de tributació de l'impost sobre
societats i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base imposable de l’exercici és igual al resultat
comptable.
La societat té pendent d'inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis de l’impost de
societats i dels altres impostos que li són aplicables.

8. Subvencions, donacions i llegats
L’Entitat ha rebut una donació per cobrir els elements de transport que figuren en el balanç. No obstant, al balanç
d’explotació es va reflectint la donació a mida que s’amortitza l’element de transport, i és per això que l’import
d’amortització acumulada dels elements de transport és el mateix import que la donació que consta al compte
d’explotació.
Al patrimoni net del balanç de situació consta l’import de 1.900 euros, corresponent a la donació.

9. Situació fiscal
Totes les rendes obtingudes durant l'exercici estan exemptes a l'efecte de l'impost de societats.

Data: 31-03-2021
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Exercici: 2020

10. Operacions amb parts vinculades
No hi ha operacions amb parts vinculades.

11. Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2020 no s’han produït fets rellevants addicionals que afectin els presents
Comptes Anuals.

12. Altra informació
13.1 Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici:
Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici, per
categories (adaptades a la CNO-11)

Exercici actual

Exercici
anterior

Personal mig empleat fix

0,00

0,00

Personal empleat no fix

0,00

0,00

Total feina mitjana

0,00

0,00

13.2 No hi ha hagut canvis als òrgans de govern.
13.3 No hi ha acords de la fundació que no apareguin al balanç ni sobre els quals no s’hagi incorporat
informació en un altre apartat de la memòria.

Data: 31-03-2021
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FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Nom :

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

Balanç abreujat
Exercici

2020

NÚM. DELS COMPTES

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

4. Altres immobilitzats intangibles

212, 213, 214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

4. Alltre immobilitzat material

231, 232, 233, (29191),
(29192), (29193)
234, (29194)
239

31.141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Arxius, Biblioteques i Museus
3. Béns mobles
4. Acomptes

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2415, 251, (2945), (297)

31.141,00

1. Béns immobles

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)

31.141,00

1. Terrenys i béns naturals

V. Inversions en entitats del grup i associades a
llarg termini

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)

31.141,00

2. Construccions
IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190)

31.141,00

5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes
III. Inversions immobiliàries

220, (2920)

31.141,00

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

221, (282), (2921)

EXERCICI N-1

1. Terrenys i Construccions

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

EXERCICI N

5. Acomptes
II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910),
(2911)

NOTES DE
LA MEMÒRIA

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit
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Nom :

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

Complet

NÚM. DELS COMPTES

Partit

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

443, (4933), (4934), (4935)

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567

576

0,00

2.434,75

-1.454,49

2.434,75

-1.454,49

33.575,75

29.686,51

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574

0,00

1. Instruments de patrimoni

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 5590, 565, 566

0,00

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5313, 5314, 5333, 5334,
(5943), (5944)

5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)

0,00

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

2. Crèdits a entitats

5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)

0,00

6. Actius per impost corrent

5323, 5324, 5343, 5344,
(5953), (5954)

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)

0,00

5. Personal

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

-1.454,49

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors

4709

2.434,75

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

444

460, 464,544

EXERCICI N-1

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

EXERCICI N

1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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Nom :

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

(103), (104)
102

32.121,26

29.686,51

30.221,26

29.686,51

31.141,00

31.141,00

31.141,00

31.141,00

-1.454,49

0,00

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar
II. Fons especials

120

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

-1.454,49

534,75

-1.454,49

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini

1605, 170

1615, 1635, 171, 172, 173,
175, 176, 180, 185, 189

EXERCICI N-1

A-1) Fons propis

III. Excedents d'exercicis anteriors

14

EXERCICI N

A) PATRIMONI NET
I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101

NOTES DE
LA MEMÒRIA

3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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Nom :

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT

499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113, 5114,
5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

41

0,00

0,00

0,00

1.454,49

0,00

3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

1. Proveïdors

1.454,49

2. Creditors varis

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

485, 568

1.454,49

2. Creditors per arrendament financer

475, 476, 477
448

EXERCICI N-1

1. Deutes amb entitats de crèdit

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

NOTES DE
LA MEMÒRIA

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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33.575,75

29.686,51

Nom :

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

(64)

-2.177,68

-1.454,49

-2.177,68

-1.454,49

-2.054,28

-1.454,49

7. Despeses de personal

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

(626)

a7 ) Serveis bancaris

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9 ) Subministraments

(656), (659)

0,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(620)

(655), (694), (695), 794, 7954

0,00

a) Ingressos per arrendaments

a) Serveis exteriors

(629)

0,00

b) Treballs realitzats per altres entitats

8. Altres despeses d'explotació

(631), (634), 636, 639

0,00

a) Consums i deteriorament d'existències

6. Altres ingressos de les activitats

751, 753, 754,755, 759

0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

752

0,00

a) Ajuts concedits

(653), (654)

(607)

2.712,43

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(600), (601), (602), 606, 608,
609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

728

73

EXERCICI N-1

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

d) Subvencions oficials a les activitats

(650), (651), (652), 729

EXERCICI N
2.712,43

724

(658)

(Deure) Haver

-123,40

a10 ) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

3101

Exercici comptable :

2020

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

11. Excés de provisions

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres

760, 761, 762,769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

0,00

534,75

-1.454,49

0,00

0,00

0,00

0,00

534,75

-1.454,49

534,75

-1.454,49

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

0,00

13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(666), (667), (673), 766, 773

EXERCICI N-1

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

(690), (691), (692), 790, 791,
792

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

EXERCICI N

9. Amortització de l'immobilitzat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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2020

Complet

0,00

0,00

0,00

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

0,00

Excedent de
l'exercici

0,00

Aportacions per
a compensar
pèrdues

0,00

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

31.141,00

TOTAL

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

31.141,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

31.141,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net

0,00

31.141,00

0,00

0,00

0,00

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Excedent de l'exercici

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
31.141,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

0,00

31.141,00

0,00

0,00

0,00

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net
0,00

0,00

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
0,00

0,00

31.141,00

I. Excedent de l'exercici

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

0,00
31.141,00

Pendents de
desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

31.141,00

Total

Fons

0,00

Partit

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Exercici comptable :

3101

FUNDACIO JOAN GUINJOAN

Número d'inscripció :

Nom :

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Memòria anual

obligatori

Memfundaciojoanguinjoan.docx
Altres

opcional

Auditoria de comptes

opcional

Grau de compliment codi de conducta

opcional

Certificat d'aprovació de comptes

obligatori

certaprovccaafundaciojoanguinjoa.pdf
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té
competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

El document està signat.
Per tramitar la sol·licitud heu de tornar al tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.

Versió Adobe:11.09
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Presentació dels comptes anuals de fundacions
Signatura
! Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe.
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader XI. Consulteu com realitzar-ho.

46219278L FRANCISCO
JUAN GUINJOAN GISPERT
(R: G67186569)

Firmado digitalmente por 46219278L FRANCISCO JUAN GUINJOAN
GISPERT (R: G67186569)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FUNDACIÓ JOAN GUINJOAN,
title=PRESIDENT, sn=GUINJOAN GISPERT, givenName=FRANCISCO JUAN,
serialNumber=IDCES-46219278L, cn=46219278L FRANCISCO JUAN
GUINJOAN GISPERT (R: G67186569), 2.5.4.97=VATES-G67186569,
2.5.4.13=Reg: FUNDACIONS /Hoja: -- /Tomo: -- /Sección: -- /
Libro: -- /Folio: -- /Fecha: 14/12/2018 /Inscripción: 3101
Fecha: 2021.09.15 11:01:40 +02'00'

Aquest document ha de contenir únicament una signatura.
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.
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