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 1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

1.1. NATURALESA  

La Fundació Privada Nous Cims va ser constituïda l’any 2015 i té el seu domicili social 
a Plaza de Europa, nº 21-23, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Està inscrita 
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2937, 
per resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundació té, amb caràcter general, les següents finalitats: 

a) Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius en risc, prioritàriament 
de joves. 

b) Lluitar contra la pobresa. 
c) Millorar l’atenció psico-social dels malats i, en particular, dels de càncer. 

Dins l’àmbit d’aquests objectes, seran pròpies de la Fundació totes aquelles activitats 
que, amb caràcter desinteressat i sense ànim de lucre, siguin ordenades, encara que 
sigui indirectament, cap a les finalitats esmentades. 

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que 
el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 

L’Entitat desenvolupa les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense 
perjudici de les activitats que per un millor compliment de les seves finalitats puguin 
dur a terme arreu del territori espanyol i a l’estranger. 

Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els Estatuts i la legislació 
vigent. 

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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ACTIVITATS, PROJECTES I AJUTS 

 
La Fundació treballa per a donar suport, impulsar o construir noves respostes a 
alguns dels reptes claus que té la nostra societat i que s’emmarquen dins dels tres 
fins fundacionals bàsics que defineixen els seus Estatuts. 
 
Un cop concretat i identificat un repte la Fundació  explora i valora les respostes 
existents contactant amb les entitats i principals actors que treballen en aquest 
àmbit.  Si identifica projectes que responen de forma adequada al repte la fundació 
Nous Cims hi pot col·laborar en dos nivells: finançant directament el projecte i fent-
ne un seguiment trimestral prefixat amb indicadors pactats i/o implicant-se en el seu 
desenvolupament estratègic el que pot suposar una extensió territorial del projecte, 
dels beneficiaris o una modificació d’algun dels seus elements claus.  
 
En alguns casos, d’aquest treball amb els actors o entitats del sector neixen idees o 
propostes de nous projectes que Nous Cims impulsa directament, com pot ser el 
projecte de suport a itineraris formatius-beques,  o juntament amb alguna entitat., 
com el projecte d’introducció de l’humor amb adults de càncer amb Pallapupas.  
 
 
Les entitats amb les que es treballa, especialment en l’àmbit de la inserció laboral i 
la cooperació, disposen de polítiques de gènere i duen a terme accions per a garantir 
la igualtat entre gèneres.  
 
En el cas del programa de beques, la distribució entre gèneres respon a la selecció 
feta per les mateixes entitats. No obstant això es treballa amb alguna entitat que 
només atén dones el que garanteix una presència major de dones entre el col·lectiu 
becat. 
 
La despesa total de la Fundació ha estat de 806.226,28 euros. D'aquests un 99% 
797.773,89 euros són despesa associada directament a projectes essent la resta, 
8.452,79 euros despesa d'estructura. 
 
En el cas en el que el projecte l'executi directament una entitat col·laboradora la 
despesa es regula mitjançant un conveni de donació o conveni de col·laboració 
(786.788,69 euros del total). Quan els projectes són directament executats per la 
Fundació o per encàrrec d’ella, la despesa es concreta en factures de professionals a 
la Fundació (10.985,20 euros aquest any 2015). 
 

A continuació es detalla, de manera específica, les principals activitats  portades a 
terme per la Fundació durant l’exercici 2015, per a la consecució dels fins 
fundacionals esmentats anteriorment, juntament amb les ajudes assignades: 
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A) MILLORA DE L’OCUPABILITAT I INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC, PRIORITÀRIAMENT DE 
JOVES  
 
 

A.1.Suport a itineraris formatius-beques 99.794,69 € 
 

A.2.Suport a projectes acompanyament de joves-itineraris 
formatius i laborals 

135.842,00 € 
 

A.3. Suport a projectes de millora de competències d'infants i 
joves 

25.635,20 € 
 

Millora de l’ocupabilitat i inserció laboral de col·lectius en 
risc, prioritàriament de joves 

261.271,89 € 
  

 
A.1.- Suport a itineraris formatius-beques 

 
Programa de beques pròpies- Des de Nous Cims s’impulsa que les entitats socials 
puguin oferir beques a joves que estan cursant estudis de formació post-obligatòria. 
Per això es fa una selecció conjunta (FNC-entitat) de joves que requereixen aquest 
suport econòmic. Les entitats socials realitzen el seguiment del jove i fan el pagament 
dels costos associats als estudis. Nous Cims fa una donació a les entitats per l’import 
d’aquesta tasca.  

 
Programa de beques impulsa- Des de Nous Cims es fa una donació a entitats 
educatives per a que puguin impulsar un programa de beques per a joves en cursos 
de formació post obligatòria que aquests centres ofereixen. Enguany aquest 
programa s’ha dut a terme amb l’Escola Pia i una entitat radicada a Kenya. 

 
 
A.2.- Suport a projectes d’acompanyament de joves 

 
Des de Nous Cims s’ofereix suport econòmic a entitats que compten amb programes 
d’acompanyament de joves. Es dota a les entitats d’un import anual i se’ls hi fa un 
seguiment trimestral de resultats.  

 
 

A.3.- Suport a projectes de millora de competències 
 

Des de Nous Cims posem a disposició de les entitats socials professionals externs 
que puguin col·laborar en el desenvolupament de processos formatius i d’orientació 
vocacional per a joves vinculats a aquestes entitats. Les entitats i Nous Cims 
seleccionen joves que participen en sessions individuals o grupals per a treballar i 
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identificar la seva vocació i projecte vital. Nous Cims finança el cost d’aquests 
professionals.  

 

B) LLUITA CONTRA LA POBRESA 
 

 

B.1Suport a projectes d'emergències 136.770,00 € 
 

B.2.Suport a projectes de cooperació 162.914,00 € 
 

B.3. Suport a projectes cobertura necessitats bàsiques a 4r món 70.000,00 €  

B.4. Suport a projectes d'integració social  48.730,00 €  

Lluita contra la pobresa 
418.414,00 € 

  
 
 

B.1.- Suport a projectes d’emergències 

Nous Cims identifica emergències claus i entitats que treballen en aquest àmbit i fa 
una donació específica per a un projecte d’emergències concret.  

 

B.2.- Suport a projectes de cooperació 

Nous Cims identifica entitats i projectes de cooperació innovadors i realitza donatius 
a les entitats que els impulsen. Nous Cims fa un seguiment trimestral de l’evolució 
dels projectes a través de les entitats socials que els gestionen. 

 

B.3.- Suport a projectes cobertura necessitats bàsiques a 4r món 

Nous Cims identifica entitats i projectes de suport a necessitats bàsiques a Catalunya 
innovadors i realitza donatius a les entitats que els impulsen. Nous Cims fa un 
seguiment trimestral de l’evolució dels projectes a través de les entitats socials que 
els gestionen. 

 

B. 4.- Suport a projectes d’integració social 

Nous Cims impulsa la professionalització d’entitats socials que treballen en projectes 
distintius d’integració social mitjançant el finançament (a través d’un donatiu) de la 
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figura del coordinador-gerent. El finançament va vinculat a l’assoliment d’objectius 
concrets que es revisen de forma bimensual amb l’entitat. 

Associació Músicos por la Paz y la Integración- Vozes 

 

C) MILLORA DE L’ATENCIÓ PSICO-SOCIAL ALS MALALTS, ESPECIALMENT DE 
CÀNCER 
 
 
C.1.Suport a projectes d'atenció psicològica i social a malalts 
pal·liatius 

30.000,00 € 

C.2.Suport a projectes innovadors d'atenció malalts de càncer 52.258,00 € 

C.3. Suport a projectes de millora ambient hospitalari 35.830,00 € 
  Millora de l’atenció psico-social als malalts, especialment 
de càncer 

118.088,00 € 
 

 

C.1.- Suport a projectes d'atenció psicològica i social a malalts pal·liatius 

Des  de Nous Cims es col·labora amb l’Associació Espanyola contra el càncer per a 
impulsar el desenvolupament d’un projecte d’atenció psicologia i social a malalts 
pal·liatius a zones de Catalunya on aquesta atenció no està desplegada. Nous Cims 
realitza una donació per a cobrir el cost d’aquest projecte i treballa amb l’aecc per a 
identificar zones i desenvolupar mecanismes d’avaluació del projecte. 

 

C.2.- Suport a projectes d’atenció a malalts de càncer 

Nous Cims impulsa i lidera la creació d’una nova fundació, la Fundació Kàlida que 
obrirà un nou centre d’atenció psicosocial a malalts de càncer al recinte hospitalari 
de Sant Pau. Nous Cims ha dotat a la nova fundació del capital fundacional i dels 
recursos humans necessaris per a impulsar el projecte. 

 

C.3.- Suport a projectes de millora de l’ambient hospitalari 

Nous Cims col·labora amb l’Associació Pallapupas per a impulsar l’ús de l’humor com 
a recurs d’atenció al malalt i element de millora del tracte i ambient hospitalari. Dintre 
d’aquest marc Nous Cims financia projectes que Pallapupas ja duu a terme en 
hospitals infantils i a més ha perfilat juntament amb Pallapupas un projecte pilot amb 
adults malalts de càncer al ICO de Barcelona. Nous Cims forma part en aquest cas 
del grup pilot d’impuls del projecte, col·labora en el disseny de l’estratègia, el financia 
i impulsa la seva avaluació.  
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2. Bases de presentació dels comptes anuals 

A. Imatge fidel 

Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2015 han estat formulats 
i aprovats pel Patronat de la Fundació en reunió ordinària que va tenir lloc a tal efecte, 
d’acord amb el marc d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, 
en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts, de manera que 
mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de 
desembre de 2015 i del resultat de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni 
net produïts durant l’exercici anual acabat a l’esmentada data.  

Els comptes anuals de l’exercici 2015 de la Fundació s’han elaborat de forma 
simplificada seguint, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla 
de comptabilitat de les fundacions vigent en el moment de la seva formulació (veure 
Nota 2.B). Els esmentats comptes anuals s’han preparat a partir dels registres 
comptables mantinguts per la Fundació. 

Al 31 de desembre de 2015, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la 
Fundació és l’establert en: 

§ La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 
 

§ El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de     
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

§ Les normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC), en desenvolupament del Pla General de 
Comptabilitat i les seves nomes complementaries. 
 

§ La resta de normativa comptable que resulti d’aplicació. 

Els presents comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, 
sent l’euro la moneda funcional de la Fundació.  
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B. Principis comptables 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes anuals 
són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els principis 
comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els 
resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 

C. Comparació de la informació 
 

Els estats comptables que s'inclouen en els presents comptes anuals relacionen 
exclusivament la informació econòmic-financera relativa a l'exercici actual, no 
comparant-la amb la de l'exercici anterior. La raó d'aquesta falta de comparança és 
que l'entitat ha començat ha desenvolupar la seva activitat en el present exercici. 

D. Agrupació de partides 
 

En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades segons la seva 
naturalesa. 

E. Elements recollits en diverses partides  
 

No hi ha elements agrupats en diverses partides del balanç. 

F. Canvis en criteris comptables 
 

Durant l’exercici 2015, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris 
comptables. 

G. Memòria econòmica 

El Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a 
l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge, desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en 
compliment de la Llei 49/2002, han d'elaborar aquestes entitats. 

L'article 3.3 d'aquest Reglament estableix que les entitats que, en virtut de la seva 
normativa comptable, estiguin obligades a l'elaboració de la memòria dels comptes 
anuals, poden incloure en la mateixa la informació que ha d'incloure la memòria 
econòmica. 
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La Fundació ha inclòs a la present memòria tota la informació requerida per aquest 
Reglament i que li resulta d’aplicació a l’esmentada entitat (veure Notes 1, 9, 10, i 
11). 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

La proposta d’aplicació dels resultats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 
2015, formulats pel Patronat, és la següent: 

BASE DE REPARTIMENT Exercici 2015 

Excedent de l’exercici (positiu) 189.773,32 

TOTAL BASE DE REPARTIMENT 189.773,32 

APLICACIÓ A Exercici 2014 

Romanent 189.773,32 

TOTAL APLICACIÓ 189.773,32 

 

 

4. NORMES DE REGISTRE I  VALORACIÓ 

4.1. Actius financers i passius financers 

4.1.1 ACTIUS FINANCERS 

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable de la contrapartida 
entregada, incloent en general els costos de l'operació, amb excepció dels actius 
financers mantinguts per a negociar, en els quals els costos de la transacció que els 
siguin directament atribuïbles es reconeixeran al compte de resultats de l'exercici. 

Els actius financers mantinguts per la Fundació es classifiquen com: 

§ Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats 
per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el 
cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es 
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negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat 
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu 
tipus d'interès efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any 
es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per 
deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles 
insolvències pel que fa al seu cobrament. 

També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de 
constitució. 

Deteriorament d'actius financers 

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos 
futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el 
moment del seu reconeixement inicial. Les inversions a curt termini no es 
descompten. Les pèrdues per deteriorament corresponents a aquests actius es 
registren en el compte de resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior 
de l'import recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut 
amb posterioritat al moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser 
reconeguda. 

4.1.2 PASSIUS FINANCERS 

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable de la 
contraprestació rebut menys els costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al 
seu reconeixement inicial, els passius financers es comptabilitzen al seu cost 
amortitzat utilitzant el tipus d'interès efectiu. 

No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, 
inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor 
nominal. 

4.2 Impostos sobre beneficis 

La despesa per Impost sobre beneficis de l’exercici es calcula en funció del resultat 
econòmic abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les 
diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable 
de l’esmentat impost, i minorat per les bonificacions i deduccions en la quota, 
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excloses les retencions i els pagaments a compte.  

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de les entitats 
sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives 
modificacions, les rendes derivades del patrimoni de la Fundació i d’activitats 
econòmiques de caràcter social estan exemptes de l’impost sobre beneficis, mentre 
que la resta de les rendes obtingudes per l’explotació d’una activitat econòmica no 
exempta tributen al tipus de gravamen del 10,00%. 

4.3 Ingressos i despeses 

La Fundació registra els ingressos i despeses d’acord amb el principi de meritació, és 
a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb 
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que 
se’n deriva. 

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 entre d’altres. 

4.4 Subvencions, donacions i llegats  
 

Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament 
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 
seva finalitat: 

§ Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o per compensar 
un dèficit d’explotació, s’imputen com ingressos de l’exercici en que es 
concedeixen. 
 

§ Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques, s’imputen com 
ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin 
finançant. 
 

§ Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica, s’imputen 
com ingressos de l’exercici en que es reconeguin. 
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§ Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes, s’imputen com 
ingressos de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan 
s’atorguin en relació amb una finalitat específica, en aquest cas la imputació 
es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat. 
 

§ Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material 
i inversions immobiliàries, s’imputen com ingressos en l’exercici en proporció 
a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per als esmentats 
elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa del balanç. 

No obstant, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament 
per  incrementar el fons social de l’Entitat o per  compensar dèficits d’exercicis 
anteriors no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de 
l’Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti. 

4.5 Transaccions amb parts vinculades  

Amb caràcter general, les operacions amb parts vinculades es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. Si s’escau, i 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 normes 
corresponents. 

 

5. ACTIUS FINANCERS 

Els actius financers, a 31 de desembre de 2015, s’han classificat atenent a la seva 
naturalesa i a la funció que compleixen en la Fundació, segons s’indica en el següent 
detall: 
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Exercici 2015 
Inversions 

fins al 
venciment 

Actius 
financers a 

cost 

Actius financers a 
cost amortitzat TOTAL 

Instruments financers a 
llarg termini     

Instruments de patrimoni - - - - 

Valors representatius de deute - - - - 

Crèdits, derivats i altres - - 50.000,00 50.000,00 

 - - 50.000,00 50.000,00 

Instruments financers a 
curt termini 

    

Instruments de patrimoni - - - - 

Valors representatius de deute - - - - 

Crèdits, derivats i altres - - - - 

Dipòsits en entitats de crèdits - - - - 

Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

- - 175.061,30 175.061,30 

 - - 175.061,30 175.061,30 

Total - - 225.061,30 225.061,30 

 

Dins de l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” es registra una imposició amb 
Fiare, Banca Popolare Etica, a la sucursal d’Espanya. Aquesta imposició correspon a 
una garantia pignoratícia de la Fundació a favor de Microfides. 
 
Microfides és una ONG dedicada a la inversió social per al desenvolupament de 
projectes d’economia social en països empobrits. Aquesta ONG es dóna suport a 
dones de zones rurals de països del Sud mitjançant la concessió de microcrèdits a 
aquestes dónes que volen iniciar petits negocis que els ajudaran a generar una vida 
digna. 
 
 

6. PASSIUS FINANCERS 

A 31 de desembre de 2015, la totalitat dels passius financers de la Fundació es 
classifiquen a la categoria de passius financers a cost amortitzat, i es corresponen al 
detall que s’indica a continuació: 
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Exercici 
2015 

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 
 5.287,98 

Total passius financers 5.287,98 

 

A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol (modificada a través de la Disposició final segona 
de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) preparada conforme a la Resolució del ICAC 
de 29 de gener de 2016, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes 
anuals abreujats en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en 
operacions comercials. 

  
D'acord amb el permès en la Disposició addicional única de la Resolució anteriorment 
esmentada, en ser aquest el primer exercici d'aplicació de la mateixa, no es presenta 
informació comparativa.  

 

El període mitja de pagament dels nostres proveïdors i creditors es situa en 25 dies, 
tal i com indica en els contractes corresponents amb els mateixos. No es considera 
cap pagament pendent fora del termini contractual. 

Conforme a la Resolució del ICAC, per al càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors s'han tingut en compte les operacions comercials corresponents al 
lliurament de béns o prestacions de serveis reportades des de la data d'entrada en 
vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre.  
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en 
aquesta Resolució, als creditors comercials per deutes amb subministradors de béns 
o serveis. 

  
S'entendrà per “Període mitjà de pagament a proveïdors” el termini que transcorre 
des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el 
pagament material de l'operació. Aquest “Període mitjà de pagament a proveïdors” 
es calcula com el quocient format en el numerador pel saldo mitjà de creditors 
comercials i, en el denominador, l'import de les compres netes i despeses per serveis 
exteriors. 

 

 



         

                       
MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2015 

 

 

 

14 

7. FONS PROPIS 

El moviment de fons propis dels exercicis 2015 ha estat el següent: 

Euros 
Dotació 

fundacional 
Reserves Romanent 

Resultats 
negatius 

d'exercicis 
anteriors 

 

Excedents 
pendents 

d’aplicació 

Resultat de 
l'exercici (veure 

Nota 3) 
TOTAL 

Saldo a 31 de desembre de 2014 - - - - - - - 

Distribució del resultat - - - - - - - 

Resultat de l'exercici - - - - - 189.773,32 189.773,32 

Saldo a 31 de desembre de 2015 30.000,00 - - - - 189.773,32 219.773,32 

 

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

La Fundació ha rebut durant l’any 2015 aportacions per un import total de 
996.000,00 euros de les següents empreses: 

 

 Werfenlife, S.A.............................. 971.000,00 euros 

 Inv. e Inic. Baix Empordà, S.L. .......   18.500,00 euros 

 Des. Inmob. y Rentas, S.L...............     6.500,00 euros 

 

9. SITUACIÓ  FISCAL 

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2015 
són els següents: 

 Exercici 2015 

Compte Saldo Deutor Saldo Creditor 

Impost sobre la renda de les persones físiques - 84,13 

TOTAL - 84,13 
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La conciliació de les diferencies existents entre el resultat comptable de l’exercici amb 
la base imposable de l’Impost sobre Societats dels exercicis 2015  és la següent: 

 

Concepte Exercici 2015 

Resultat comptable 189.773,32 

Diferències permanents positives 806.226,68 

Diferències permanents negatives -996.000,00 

Base imposable 0,00 

S’han ajustat al resultat comptable tots els conceptes d’ingressos i despeses 
deduïbles segons el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, aplicant la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge, donant com a resultat la base imposable de 
l’impost. 

 

La identificació de les rendes exemptes de l'Impost de societats de l'exercici 2015 és 
la següent: 

 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció 
de quatre anys. A 31 de desembre de 2015, la Fundació té oberts a inspecció per les 

Naturalesa renda exempta Import (€) 
Article de la Llei 

49/2002 que empara 
la exempció 

Donatius, donacions i 
aportacions 

996.000,00 Article 6.1º, lletra a) 

TOTAL 996.000,00 - 
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autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables dels últims 4 anys. 
El Patronat de la Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius 
addicionals significatius. 

10. INGRESSOS I DESPESES 

a) Import de les despeses derivades del funcionament del Patronat. 
 

El càrrec de patró és totalment gratuït d'acord amb la llei i els Estatuts. 

No s'ha produït cap moviment en els comptes de fundadors al llarg de l'exercici: no 
s'ha lliurat cap quantitat en concepte de reemborsament per les despeses 
ocasionades en l'exercici de les funcions de patró. 

El Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que “les 
despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, no 

poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici”. La 
Fundació no ha registrat durant l’exercici 2015 despesa per aquest concepte i, per 
tant, no s’ha superat el límit del 15% establert per l’esmentat article. 

A efectes del previst a l'article 3.1.d) del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, 
assenyalar que no s’ha satisfet cap tipus de remuneració als patrons de la Fundació 
Privada Nous Cims. 

b) Ingressos d’explotació i altres 

No existeix explotació econòmica vinculada a l’activitat fundacional. La composició 
dels ingressos corresponents a 31 de desembre dels exercicis 2015, és la següent: 

 Exercici 2015 

Donatius diversos 996.000,00 

TOTAL 996.000,00 

 

c) Despeses per activitat 
 

Veure Nota 12. 
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d) Desglossament de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i 
altres despeses”. 
 

 Exercici 2015 

Despeses vinculades als projectes:  

  

Proj. executats per la Fundació 
(serv. prof. formadors, insertors i similars) 

 

 
10.985,20 

Ajuts concedits a entitats 
(ajudes a entitats) 

 
786.788,69 

  

TOTAL 797.773,89 

 

La relació d’entitats que han rebut les ajudes són: 

  
Exercici 
2015 

AECC - ASOC. CONTRA EL CANCER  52.258,00 

ASOC. MUSICOS POR LA PAZ 48.730,00 

ASSOC. BEQUES JOV 14.650,00 

ASSOC. CASAL DELS INFANTS  21.757,00 

ASSOC. PUNT DE REFERENCIA 11.700,00 

ASSOCIACIO BONA VOLUNTAT 25.000,00 

ASSOCIACIO CASAL DELS INFANTS 9.231,20 

CARITAS CATALUNYA - PROJ. MENJADORS ESCOLARS 15.000,00 

CASA JOVES 940,47 

COMUNITAT ST. EGIDI 20.000,00 

ESCOLA PIA DE CATALUNYA 50.000,00 

FUNDACIO 4 VENTS 10.000,00 

FUNDACIO COMTAL 4.403,00 

FUNDACIO GERMINA  26.735,00 

FUNDACIO IRES 40.000,00 

FUNDACIO JOVENT  21.192,00 

FUNDACIO P. KALIDA 30.000,00 

FUNDACIO PARE MANEL  345,00 

FUNDACIO PUTXET 690,00 

INSTITUT MARTI I DOT 970,00 

INSTITUT L'ESTATUT 213,12 

MISSIONARY COMM. OF ST.PAUL THE APOSTLE - ETHIOPIA 25.000,00 

 MEDICOS SIN FRONTERAS 206.299,00 
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PALLAPUPAS 35.830,00 

SALESIANS ST. JORDI  21.436,90 

STRATHMORE EDUCATIONAL TRUST  23.473,00 

SUARA COOPERATIVA  2.550,00 

UNICEF  68.385,00 

TOTAL 786.788,69 

 

e) Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions, com també sobre els ingressos derivats de subvencions, 
donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es destinen i les 
condicions a què estan subjectes.  

Veure Nota 8. 

 

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

La dotació fundacional està formada per un total de 30.000 euros, que es 
corresponen a les aportacions  dineràries inicials efectuades pels fundadors.   

Tot el patrimoni de la fundació està destinat a finalitats pròpies d’interès general. 

Tal i com s’estableix a l’article 3.2º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, 
es destinaran a la realització de fins d’interès general al menys el 70,00% de les 
següents rendes i ingressos: 

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que es desenvolupin. 

b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat. 

En el càlcul d’aquestes rendes, no s’inclouran les obtingudes en la transmissió 
onerosa de béns immobles en els que l’entitat desenvolupi l’activitat pròpia 
del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada 
transmissió es reinverteixi en béns i drets en els que concorrin l’esmentat fet. 

c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses 
realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos. Les despeses realitzades per 
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l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, en el seu cas, per la 
part proporcional de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de 
personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, 
en quant que contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloent d’aquest càlcul 
les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris o de l’objecte 
de l’entitat sense fins lucratius. En el càlcul dels ingressos no s'inclouran les 
aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en el 
moment de la seva constitució o en un moment posterior. 

La resta de les rendes i ingressos que obtinguin les fundacions es destinarà a 
incrementar la dotació patrimonial o les reserves. 

El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de 
l’exercici en que s’hagin obtingut les respectives rendes e ingressos i els quatre 
anys següents al tancament de l’esmentat exercici. 

A continuació, es mostra l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats 
estatutàries i les despeses per finalitats estatutàries realitzades a l’exercici 2015:  

 

Concepte 2015 

+ Rendes i ingressos (veure Nota 8) 996.000,00 

- Despeses realitzades per l’obtenció dels ingressos (8.452,79) 

= Rendes i ingressos – despeses 987.547,21 

A) Mínim legal a destinar a finalitats estatutàries (1) 691.283,05 

B) Despeses realitzades per finalitats estatutàries (2) 

C) Imports destinats a compensar exercicis anteriors 

797.773,89 

 

Excés / (Defecte) del propi exercici (C+B-A ) 106.490,84 

(1)    Correspon al 70% del concepte ‘Rendes i ingressos – despeses’. 

  (2)    Veure nota 10.d) 

  

En compliment del previst als articles 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i 3.2º de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, durant l’exercici 2015 la Fundació 
ha realitzat despeses per finalitats estatutàries que representen un 80,78% 
respecte el resultat net del mateix període.  
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12. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No es consideren cap efecte de consideració, totalment d’acord amb el text. 

 

13. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

No s'han realitzat operacions amb parts vinculades durant l’exercici 2015 per part de 
la Fundació. 

 

14. ALTRA INFORMACIÓ 

1. A 31 de desembre de 2015 la composició del Patronat de la Fundació era la 
següent: 

§ President: Sra. Maria Teresa Giralt Yglesias. 
§ Secretari: Sr. Xavier Rubiralta Giralt. 
§ Tresorer: Sr. José Luis Rubiralta Giralt. 
§ Vocal: Sr. Marc Rubiralta Giralt. 
§ Vocal: Sr. Jorge Rubiralta Giralt. 

2. La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge durant 
l'exercici 2015.  

3. La Fundació, d'acord amb el que estableix l'article 333-11 de la Llei 4/2008, 
de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, no té obligació legal de sotmetre els seus comptes anuals a 
auditoria externa per no donar-se els supòsits previstos legalment. 

4. El Patronat ha acordat complir els principis i recomanacions que estableix el 
Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
d'inversions temporals en l'àmbit del mercat de valors, publicat al BOE el 8 
de gener de 2004. Aquests criteris regiran les inversions que l'entitat faci en 
aquest sentit, donant publicitat a l'acord i a les inversions realitzades en la 
memòria anual segons l'article 333-10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
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5. Els comptes anuals de l’exercici 2015, consistents en aquesta memòria, el 
balanç de situació, el compte de resultats i l'estat de canvis en el patrimoni 
net, van ser aprovats pel Patronat de la Fundació en reunió ordinària i dintre 
del termini establert a l’article 333-9 del Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, amb la finalitat de ser presentades davant la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya als efectes del que 
estableix l’esmentat article. 

15. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

No existeix informació segmentada que no es trobi recollida en altres apartats de la 
memòria.  

16. INDICACIÓ DE LA PREVISIÓ ESTATUTÀRIA EN RELACIÓ AL DESTÍ DEL 
PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS EN CAS DE DISSOLUCIÓ 

“Artículo 33º. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni. 

El patronat, per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà 
per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi Civil de Catalunya: liquidació 
del actius i passius i cessió global i, a aquests efectes, a continuació es detallen 
en els presents Estatuts els dos sistemes de liquidació, sobre els quals 
correspondrà al Patronat optar per l’un o l’altre en el moment de realitzar la 
liquidació. 

Els sistemes de liquidació aplicables són el següents: 

a) Liquidació dels actius i passius 

La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests Estatuts i l’ha d’aprovar el 
Protectorat. 

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme 
el Patronat, el liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Patronat. 

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim 
de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. 
En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries 
del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 
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L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 
Protectorat abans no s’executi. 

B) Cessió global 

La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests Estatuts i ha de ser aprovada 
pel Protectorat. 

La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, que han de dur a terme 
el Patronat, el liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en 
el termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del 
Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim 
de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. 
En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries 
del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els 
passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en 
l’apartat 2. 

 


