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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Dades d'identificació del Presentador

Indiqueu el tipus de persona

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

BABIA GIPE SL

NIF

B60746922

Nom

PERE

Primer cognom

BABIA

Segon cognom

DIEZ

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

39358142J

Telèfon fix

938340030

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

Adreça

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

Barcelona

Número

6

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08296

Província

Barcelona

Municipi

Castellbell i el Vilar

País

Espanya

Residència fora de l'Estat espanyol  

Plaça Barcelona, 6. 08296 Castellbell i el Vilar (BARCELONA)Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del representant de la fundació

Denominació

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

NIF

G64329378

Nom

LIDIA

Primer cognom

HINOJO

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

39373050V

Adreça de correu electrònicTelèfon mòbilTelèfon fix

938753588

Adreça de la fundació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de l' Arquitecte Oms

Número

5

PortaPis

BXS

EscalaBloc Codi postal

08242

Província

Barcelona

Població

Manresa

Carrer de l' Arquitecte Oms, 5. 08242 Manresa (BARCELONA)Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces

Número d'inscripció

2268

Adreça de correu electrònic
?

Càrrec que ocupa a l'entitat 

Gerent

Dades de la reunió d�aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptesData de la reunió Nombre de patrons assistents
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Dades de la persona de contacte de la fundació

Dades de contacte de la fundació

Denominació

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

NIF

G64329378

Nom

LIDIA

Primer cognom

HINOJO

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

39373050V

Telèfon fix

938753588

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

info@firamediterrania.cat

Copiar Adreça FundacióAdreça de Contacte / Notificacions

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de l' Arquitecte Oms

Número

5

PortaPis

BXS

EscalaBloc Codi postal

08242

Província

Barcelona

Població

Manresa

Copiar Representant Fundació

Avisos
Si voleu rebre avisos marqueu la següent casella:

Correu electrònic info@firamediterrania.cat
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Pagament

Carta de pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la 
carta de pagament  per la realització del pagament. 

Import

109,20 �

Tarifa a aplicar

Taxa per l

  Qüestionari

Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiàries: 

Ingressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públiques: 

Ingressos per donatius privats: 

Import Inversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesoreria? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria? 

La fundació està incursa en algun procediment judicial? 

�

�

�

�

5

1

1

119.607

487.367,80

169.700,00

82.050,00

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i 
consten recollits en el llibre d'actes corresponent   

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)

Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2018 Complet PartitExercici comptable :
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

2268

2018 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2018

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT

20, (280), (290) I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292) III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 
2423, 2424, (2493), (2494), 

(2933), (2934), (2943), (2944), 
(2953), (2954)

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

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, 
(259), 26 (2495), (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), 
(298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

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

I. Existències

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

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 

554, 5590, 565, 566, (5945), 
(5955), (596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

46.018,24 14.703,75

05 34.497,34

05 5.155,71 7.414,52

6.365,19 7.289,23

312.625,04 233.601,94

187.631,56 143.983,48

07 30.327,67 37.023,60

07 50.000,00 25.000,00

11 107.303,89 81.959,88

07 124.993,48 89.618,46

358.643,28 248.305,69
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

2268

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents 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

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 180, 185, 189

2. Altres deutes a llarg termini

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

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

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 
525, 528, 551, 554, 5525, 555, 

5565, 5566, 560,  561, 569

2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 

5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt  
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

100.266,13 57.452,24

65.768,59 57.452,24

92.664,63 92.664,63

09 92.664,63 92.664,63

09 -35.212,39 -37.664,63

09 8.316,35 2.452,24

34.497,54 0,00

10 34.497,54

0,00 0,00

0,00 0,00

258.377,35 190.853,45

0,00 0,00

258.377,35 192.853,45

08 25.924,99 16.824,82

08 213.883,34 150.986,98

11 18.569,02 25.041,65

-2.000,00

358.643,48 248.305,69
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

2268

2018 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) 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

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) 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

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

12.8 883.822,62 976.451,42

131.467,87 229.091,62

13.236,95 21.752,08

739.117,80 725.607,72

0,00 0,00

12.3 -94.509,15 -96.033,25

0,00 0,00

12.4 -197.070,41 -195.325,93

-580.438,99 -677.565,53

-576.048,15 -680.654,91

-1.998,62 -2.026,91

-2.967,28 -2.128,88

-83.777,12 -72.637,79

-2.908,01 -3.172,02

-164,32 -253,65

-100.849,30 -182.021,50

-4.800,03 -4.752,79

-378.583,47 -413.661,37

-4.200,84 3.089,38

-190,00

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

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

2268

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

(68) 9. Amortització de l'immobilizat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

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

a) Deterioraments i pèrdues

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

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

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

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

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

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 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 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

5 -24.514,93 -2.702,86

5 21.787,92

0,00 0,00

163,33 -2.098,27

9.240,39 2.725,58

-0,91

0,04

0,00 0,00

0,00 -0,87

9.240,39 2.724,71

-924,04 -272,47

8.316,35 2.452,24

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

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL

2268

2018 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total
Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

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

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

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

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

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

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

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

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

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

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

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

55.000,00 -38.421,01 756,38 17.335,37

0,00

0,00

55.000,00 0,00 -38.421,01 0,00 756,38 0,00 0,00 17.335,37

2.452,24 2.452,24

0,00

37.664,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.664,63

37.664,63 37.664,63

0,00

0,00

0,00

756,38 -756,38 0,00

92.664,63 0,00 -37.664,63 0,00 2.452,24 0,00 0,00 57.452,24

0,00

0,00

92.664,63 0,00 -37.664,63 0,00 2.452,24 0,00 0,00 57.452,24

8.316,35 8.316,35

34.497,54 34.497,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.452,24 -2.452,24 0,00

92.664,63 0,00 -35.212,39 0,00 8.316,35 0,00 34.497,54 100.266,13
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Documentació annexa

Adjunteu els documents següents:

obligatoriMemòria anual 

opcionalAltres 

opcionalAuditoria de comptes 

opcionalGrau de compliment codi de conducta 

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes 

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

 

Per tramitar la sol·licitud heu de: 

1)  Signar el document i desar al vostre ordinador. 

Protecció de dades 
  
D'acord amb l�article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l�Oficina Virtual de 
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l�Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. 
L�òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d�Atenció Ciutadana i Difusió i l�adreça on la persona interessada pot exercir 
els drets d�accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. 
Tanmateix, l�acceptació d�aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d�aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l�esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l�Oficina Virtual de Tràmits.

Accepto les condicions
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

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

Signatura

Atenció: només s�accepten els certificats digitals amb el nivell de seguretat 4 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 X. Consulteu com realitzar-ho.

!

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.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ 
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran 
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats. 
  
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, 
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia 
del DNI.
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01 - ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

 La entitat FUNDACIO MEDITERRÀNIA, FIRA D' ESPECTACLES D' ARREL TRADICIONAL, a que 

es refereix aquesta memòria va ser constituïda l'any 2006 i actualment té el seu domicili social i fiscal a 

MANRESA (BARCELONA), al C/ ARQUITECTE OMS Nº 5.  

 

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 2268. 

 

a) Descripció de les activitats desenvolupades durant l'exercici: 

L'Entitat fins el passat 19/07/2012 tenia com a activitat única i principal la Promoció Cultural 

Catalana. 

El 20 de juliol del 2012 va afegir a la seva activitat la de Serveis de publicitat i promoció artística. 

Aquestes activitats es materialitzen en l'organització de la Fira Mediterrània de Manresa, i en la 

col·laboració puntual que la fundació fa amb altres fires. 

 La “FIRA MEDITERRÀNIA” de Manresa és un mercat d’espectacles que, amb la tradició 

mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: la cultura popular (basada en el diàleg entre l’arrel 

tradicional amb la innovació creativa i la participació ciutadana) i les músiques del món. 

 Se celebra anualment des de l’any 1998 i ha esdevingut un marc d’intercanvis entre professionals 

del sector que venen i compren espectacles. 

 La “FIRA MEDITERRÀNIA” té un caràcter interdisciplinari i aglutina els diferents llenguatges 

artístics: arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració oral i teatre. Els espectacles 

programats són de diferents formats (petit, mig o gran), de sala o de carrer, adreçats tant al públic adult com 

al familiar i estant oberts a tota la ciutadania. 

 Paral·lelament, la llotja professional és un punt privilegiat de contacte i compravenda tant del sector 

de les arts escèniques com de les músiques del món. 

 

 

b)Descripció dels ajuts atorgats. 

Durant el present exercici no s'han atorgat cap tipus d'ajuts a tercers. 

 

 

c) Convenis de col·laboració subscrit amb altres entitats 

Durant l'exercici 2018 s'han subscrit els següents convenis de col·laboració amb les següents 

entitats: 
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Entitat/empresa amb la que s'estableix el conveni Aportació Fira € 
Aportació del 

col·laborador € 
Observacions 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports 
del Govern de les Illes Balears 

2.597,45 

Suport i promoció i 
difusió de la cultura 
popular de les Illes 
Balears 

Instituto Vasco Etxepare   2.000   
 

 Actualment cada vegada més es té tendència a subscriure contractes de col·laboració que 

convenis. 

 

d) Accions dutes a terme per promoure condicions d' igualtat entre dones i homes 

La Fundació porta a terme la seva activitat atenent a la promoció de les condicions d' igualtat entre 

homes i dones. 

 

 

02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

1. Imatge fidel: 

 

 Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, havent-ne aplicat les 

disposicions legals vigents en matèria comptable de fundacions i associacions subjectes a la Generalitat de 

Catalunya, d'acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, per tal de mostrar la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat. 

 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats: 

 

 No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient l' aplicació de principis comptables facultatius 

diferents dels obligatoris a què es refereix les disposicions legals aplicades segons Decret 259/2008 de 23 

de desembre.  

 

3. Comparació de l' informació: 

 

 La Fundació presenta els comptes anuals de l’exercici 2018 segons l’estructura comptable 

adaptada a les entitats sense ànim de lucre (Decret 259/2008 pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de 

les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya) i a l’efecte de 

poder establir comparació amb l’exercici 2017 es reflecteixen amb criteris uniformes les xifres de l’exercici 

precedent. 
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4. Agrupació de partides.  

 

 No hi ha partides objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats i a l’estat de canvis del 

patrimoni net. 

 

5. Elements recollits en diverses partides: 

 

 No hi ha elements patrimonials de l' actiu o el passiu que figurin més d' una partida del Balanç. 

 

6. Canvis en criteris comptables: 

 

 No s’han realitzat altres canvis que la reclassificació de partides per adequar-les al nou pla 

comptable. 

 

7. Correcció d' errors: 

 

 No s' han detectat errors 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 en el tancament de l' exercici, han estat comentades en els apartats corresponents. 

 

 

03 - APLICACIÓ DE RESULTATS 

 
BASE DE REPARTIMENT  2018 2017 
Excedent de l'exercici 8.316,35 2.452,24 
Total  8.316,35 2.452,24 

 
APLICACIÓ A 2018 2017 
Fons dotacional o fons social   
Fons especial   
Romanent   
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
A compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  8.316,35 2.452,24 
Total aplicació 8.316,35 2.452,24 
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04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

 S'han aplicat els següents criteris comptables 

 

 1. Immobilitzat Intangible: 

 

 Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i / o producció i, posteriorment, es 

valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i / o pèrdua per 

deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. L' entitat 

reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests dos actius amb origen 

en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius 

i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són 

similars als aplicats per als actius materials. 

 

 Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament es reflecteixen en l'actiu del balanç pel valor estimat 

que se'ls pot atribuir en el moment de la seva concessió que es determina d'acord amb el valor raonable 

dels drets d'ús, i s'ha comptabilitzat en el patrimoni net la subvenció de capital corresponent, pel mateix 

import fixat.  

 

 2. Immobilitzat material: 

 

Està valorat a preu d’adquisició. No hi figuren despeses financeres i les reparacions que no 

presenten una ampliació de la vida útil així com també despeses de manteniment, figuren incorporades 

directament al compte d’explotació. 

 

 La dotació anual a la amortització es realitza pel mètode lineal i en funció de la vida útil estimada 

dels diferents béns: 

      % AMORTITZACIÓ 

Edificis i construccions 5 

Instal·lacions tècniques 12 

Mobiliari 12 

Programes informàtics 33 

Equips per processos d'informació 25 

 

 A la data del tancament de cada exercici, la fundació revisa els imports en llibres del seu 

immobilitzat material per determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin patit una pèrdua de valor per 

deteriorament. Les correccions valoratives per deteriorament, es reconeixen com una despesa en el compte 

de pèrdues i guanys. No hi ha hagut cap indici al respecte. 
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 3. Bens integrants del Patrimoni Històric 

 

 No existeixen elements de Patrimoni Històric integrats en l' actiu del Balanç de la Fundació. 

 

4. Inversions immobiliàries. 

 

 No hi ha partides d’aquesta naturalesa. 

 

5. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

 La Fundació ocupa els baixos de l’immoble propietat de l’Ajuntament de Manresa del C/ Arquitecte 

Oms, num.5 conegut com “Casa Lluvià”. Aquest espai ha estat cedit  i no es paga cap lloguer. 

 En aquest exercici 2018 es reflecteix en l'actiu del balanç el valor de la concessió determinat pel 

valor raonable dels drets d'ús en contrapartida a patrimoni net com a donació en capital, i realitzar la 

corresponent amortització d'acord amb la pèrdua de valor durant el termini de cessió. 

   

6. Permutes  

 

 No s’han produït moviments d’aquesta naturalesa. 

  

7. Actius financers I passius financers 

 

a) Instruments financers d’actiu. Partides a cobrar. Incloem les operacions originades per 

l’objecte social de l’entitat. 

 

b) Instruments financers de passiu. Registrem les operacions originades en la compra de béns 

i serveis necessaris pel tràfic de la Fundació. 

 

8. Existències 

 

 No hi ha partides d’aquesta naturalesa. 

�  

 9. Impost sobre beneficis 

 

 La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 

1270/2003 de 10 d’octubre, als beneficis fiscals establerts en el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de 
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desembre, que fixa un tipus impositiu del 10% a aplicar a la base imposable positiva corresponent a les 

rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

 

 En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l’impost sobre societats calculat d’acord 

amb les disposicions de la llei 30/1994, en base a l’excedent abans d’impostos corregit per les diferencies 

de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions i deduccions aplicables. 

 

Els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que la 

fundació hagi de disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectiu. 

 

Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonament 

directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net. 

 

A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’efectuen 

les oportunes correccions a aquests en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així 

mateix, a cada tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en balanç de situació i 

aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable la seva recuperació amb beneficis 

fiscals futurs. 

  

 10. Ingressos i  despeses 

 

 Les operacions d’ingressos i despeses originades per la fundació es registren en funció del corrent 

real de béns i serveis amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer.  

 

En la comptabilització dels ingressos es tenen en compte les següents regles: 

 

a) Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l'import acordat. 

 

b) Les quotes d'usuaris o afiliats es reconeixen com a ingressos en el període a què corresponguin. 

 

c) Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de 

col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i actes es produeixen. 

 

d) En tot cas, s'han fet les periodificacions necessàries. 

 

Els desemborsaments relacionats amb l'organització d'esdeveniments futurs (exposicions, 

congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el compte de resultats de l'entitat com una despesa 

en la data en què s'incorren, llevat que estiguessin relacionats amb l'adquisició de béns de l'immobilitzat, 
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drets per organitzar l'esdeveniment esmentat o qualsevol altre concepte que compleixi la definició d'actiu. 

 

 11. Provisions i contingències: 

  

 No hi ha partides d’aquesta naturalesa. 

  

12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Atesa l’activitat a la qual es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni 

provisions, ni contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el seu 

patrimoni, la seva situació financera i els seus resultats per aquest motiu no s’inclouen desglossaments 

específics en aquesta memòria dels comptes anuals respecte a informació de qüestions mediambientals. 

 

13. Despeses de personal 

 

La Fundació no està obligada a pagar complements de pensions, per tant, no té contretes amb el 

personal cap altre tipus de compromís, que pugui significar futurs desemborsaments. En conseqüència el  

balanç de situació adjunt no recull provisions per aquest concepte. 

 

14. Subvencions, donacions i llegats 

 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tercers, excepte del 

patronat, la Fundació segueix els següents criteris: 

 

a) Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrable: Es valoren pel valor raonable de l’import 

o bé concedit, en funció si són de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la 

dotació a la amortització efectuada en el període pels elements subvencionats o, en el seu cas, quan 

es produeixi la seva venda o correcció valorativa per deteriorament. 

 

b) Subvencions de caràcter reintegrable: Mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzaran 

en el passiu. 

 

c) Subvencions de capital: S’incorporen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte els 

que es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, ja que en aquest cas s’imputaran en 

aquest exercici. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a 

mesura que es meritin les despeses finançades. 
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Per altre banda, les subvencions, donacions i llegats rebuts del patronat no constitueixen un ingrés, 

degut a que s'hauria de registrar directament com a fons propis, independentment del tipus de subvenció 

del que es tracti, sempre i quan no sigui reintegrable.   

 

15. Transaccions entre parts vinculades: 

 

            No hi ha transaccions entre parts vinculades. 

 

 

05 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

1. Anàlisi del moviment comparatiu de l'exercici actual i anterior de l'immobilitzat material, intangible i 

inversions immobiliàries i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions 

valoratives per deteriorament de valor acumulat: 

 
Moviments de l'immobilitzat material  Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT                57.635,72                57.635,72 
(+) Entrades 468,20  
(+) Correccions de valor per actualització   
(-) Sortides   
SALDO FINAL BRUT                58.103,92                57.635,72  
 
 
Moviments de l'amortització de l'immobilitzat material  Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT                50.221,20                47.518,34  
(+) Augment per dotacions                2.727,01                 2.702,86  
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització   
(+) Augments per adquisicions o traspassos   
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos   
SALDO FINAL BRUT                52.948,21                50.221,20  
 
 
Moviment de l'immobilitzat intangible  Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT                23.293,90                23.293,90  
(+) Entrades 56.285,46  
(+) Correccions de valor per actualització   
(-) Sortides   
SALDO FINAL BRUT  79.579,36               23.293,90  
 
 
Moviments amortització immobilitzat intangible  Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT                23.293,90                23.293,90  
(+) Augment per dotacions 21.787,92  
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització   
(+) Augments per adquisicions o traspassos   
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos   
SALDO FINAL BRUT                45.081,82               23.293,90  
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2. Informació sobre: 

 

a) No s’han realitzat revaloritzacions. 

 

b) No s'han produït correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa, reconeguda 

o revertida durant l'exercici de l'immobilitzat material no generador de fluxos d'efectiu. 

 

c) No s'han comptabilitzat pèrdues ni reversions per deteriorament. 

 

d) No es tenen inversions immobiliàries. 

 

Els elements de l' immobilitzat intangible estan totalment amortitzats. 

 

L' entitat no té concertats contractes d' arrendament financer. 

 

 

06–BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

No hi ha partides d’aquesta naturalesa. 

 

 

07 - ACTIUS FINANCERS 

 

1. Informació sobre els actius financers de l' entitat: 

 

 a) Actius financers a llarg termini: 

No hi ha actius financers a llarg termini. 

 

 b) Actius financers a curt termini: 

 No hi ha partides d’instruments de patrimoni a curt termini. 

 No hi ha partides de valors representatius de deute a curt termini. 

 
 
Total actius financers a ct Import 2018  Import 2017  
Actius a valor raonable   
Inversions mantingudes fins al venciment   
Deutors i tresoreria            205.321,15            151.642,06 
Actius disponibles per a la venda    
Derivats de cobertura    
TOTAL             205.321,15            151.642,06 
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c) Traspassos o reclassificacions d'Actius Financers: 

A l'any 2017 es va considerar el saldo del cash pooling com a Inversions financeres a curt termini i 

aquest any 2018 s'ha reclassificat el saldo com a inversions financeres a curt termini de gran liquiditat, per 

considerar que són converstibles en efectiu. 

 

2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit: 

 

 No existeixen correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit. 

 

3. Valor raonable i variacions en el valor d'actius financers valorats a valor raonable: 

 

El valor raonable es determina en la seva totalitat prenent com a referència els preus cotitzats en 

mercats actius. No hi ha moviment en aquesta partida. 

 

4. Entitats del grup, multigrup i associades: 

 

 L'Entitat FUND. MEDITERRÀNIA, FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL no té 

vinculació amb entitats que puguin ser considerades com a entitats del grup, multigrup o associades. 

 

5. Usuaris i altres deutors: 

El moviment de la partida B.II de l'actiu del balanç "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de l'activitat 

pròpia" es reflecteix en les següents taules: 

 
 
Moviment usuaris, deutors Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT  62.023,60 43.900,50 
(+) Entrades 879.426,42 925.948,55 
(-) Sortides 861.122,35 907.825,45 
SALDO FINAL BRUT  80.327,67 62.023,60 
 
 
Moviment patrocinadors Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT  0,00 0,00 
(+) Entrades 8756,71 19.914,21 
(-) Sortides 8756,71 19.914,21 
SALDO FINAL BRUT  0,00 0,00 
 
 
Moviment afilats Import 2018  Import 2017  
SALDO INICIAL BRUT  0,00 0,00 
(+) Entrades 6.530,00 6.662,50 
(-) Sortides 6.530,00 6.662,50 
SALDO FINAL BRUT  0,00 0,00 
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L’epígraf d’usuaris i altres deutors per vendes i prestacions de serveis recull principalment el saldo a 

cobrar en virtut del conveni de col·laboració amb diverses entitats i les subvencions concedides però 

pendent de cobrar de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

No hi ha valoracions per deteriorament de les partides d'usuaris, patrocinadors i altres deutors. 

Els usuaris i altres deutors no procedeixen d'entitats del grup, multigrup o associades. 

 

08 - PASSIUS FINANCERS 

 

1. Informació sobre els passius financers de l' entitat: 

a) Passius financers a llarg termini: 

No hi ha passius financers a llarg termini. 

 

b) Passius financers a curt termini: 

No hi ha deutes amb entitats de crèdit a curt termini. 

No hi ha obligacions i altres valors negociables a curt termini 

 
Derivats i altres ct Import 2018  Import 2017  
Dèbits i partides a pagar              239.808,33              167.811,80  
Passius a valor raonable amb canvis en pig   
Altres   
TOTAL              239.808,33             167.811,80 
 
 

La naturalesa de les partides corresponen a deutes generats amb proveïdors i creditors vinculats amb 
l’activitat social de la fundació 
 

1. Informació sobre: 

a) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2018: 

 Venciment en anys 
 1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 
Deutes amb entitats de crèdit        
Creditors per arrendament financer        
D'altres deutes        
Deutes amb ent. grup i associades        
Proveïdors 25.924,99      25.924,99 
Altres creditors   213.883,34      213.883,34 
Personal        
Deute amb característiques especials        
TOTAL 239.808,33      239.808,33 

 
 

b) No existeixen deutes amb garantia real. 

c) No hi ha línies de descompte ni pòlisses de crèdit al tancament de l'exercici. 
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2. Préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici: 

 No hi ha préstecs concedits i, per tant, no hi ha impagaments sobre els préstecs. 

 

09 - FONS PROPIS 

 

A continuació es detallen les aportacions al fons social o dotació fundacional realitzades en 

l'exercici, distingint les dineràries de les no dineràries i indicant per a cada aportació els desemborsaments 

pendents, així com la data d'exigibilitat: 

 

Saldo inicial Variacions Traspassos Saldo final 

Fons social 92.664,63 92.664,63 

Romanent d'anys anteriors 164.433,19 164.433,19 

Excedents negatius d'exercicis anteriors -202.097,82 2.452,24 -199.645,58 

Excedent any 2017 2.452,24 -2.452,24 0,00 

Excedent any 2018 8.316,35 8.316,35 

Concessió LOCAL CASA LLUVIÀ 56.285,46 -21.787,92 34.497,54 

TOTALS 57.452,24 64.601,81 -21.787,92 100.266,13 
 
  

 El Patronat celebrat el 26 d’abril de 2017 a la seu de la Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles 

d’arrel tradicional va acordar sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya una aportació per un import 

de 37.664,63 € amb la finalitat de compensar les pèrdues a les quals no s’ha pogut fer front en els 

successius exercicis i poder reposar els fons propis fins a la xifra de la dotació fundacional, que és de 

55.000 €. 
 No existeixen ni en aquest exercici ni en l' anterior altres ingressos a distribuir en varis exercicis. 

 
 
10 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

10.1 Subvencions en capital 

 

 Pel que fa a la cessió gratuïta per part de l'Ajuntament de Manresa, dels baixos del local al carrer de 

l'Arquitecte Oms, num. 5 de Manresa, on la Fundació té la seva seu social, s'ha realitzat la següent 

valoració: 

 

 En l'exercici actual i d'acord amb el conveni de cessió signat el 29 juliol de 2016 per un termini de 4 

anys, es valora el total de la cessió pel temps restant per un import de 1.815,66 € mensuals, el que fa un 

total de 56.285,46 € segons preu de mercat.  

 Per tant, en l'actiu del balanç, incorporem els drets d'ús per un import inicial de 56.285,46 i en 

contrapartida, en el patrimoni net la subvenció en capital, pel mateix import del valor fixat. 
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 Mensualment es practica una amortització pel valor de 1.815,66 d'acord amb la pèrdua de valor i 

fins al finalització del conveni de cessió. 

 

 

10.2 Subvencions a l' explotació 

Les subvencions oficials a l’activitat rebudes per la Fundació en els exercicis 2018 i 2017, són les 

que es relacionen a continuació: 

2018 2017 

Generalitat de Catalunya 487.367,80 498.807,72 
Govern Basc 2.000,00 2.000,00 
Ajuntament de Manresa 100.000,00 100.000,00 
Diputació de Barcelona 50.000,00 25.000,00 
Euro Regió 2.700,00 10.800,00 
INAEM  15.000,00 15.000,00 

657.067,80 651.607,72 
 

 

Totes aquestes subvencions han estat destinades a la celebració de la Fira Mediterrània d' Arrel 

Tradicional que es va dur a terme a la ciutat de Manresa durant els dies 4 al 7 d’octubre de 2018. No hi ha 

imports pendent d’aplicació en exercicis futurs. 
 

11 - SITUACIÓ FISCAL 

 

Pels impostos als que la Fundació es troba subjecte, es troben oberts a inspecció per part de les 

autoritats fiscals, els últims quatre exercicis. 

 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se 

definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys.  

 

11.1 Impost sobre beneficis 

 

La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la Llei 49/2002 de 23 de 

desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al 

Mecenazgo".  

 

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 

1270/2003 de 10 d’octubre, als beneficis fiscals establerts en el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de 

desembre, que fixa un tipus impositiu del 10 percent a aplicar a la base imposable positiva corresponent a 
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les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

 

 Durant l’exercici 2018 s’ha obtingut un excedent positiu per un valor de 9.240,39 €. L’import de 

l’impost sobre beneficis aplicat sobre aquest valor puja a 924,04 €.  

 

 Les pèrdues pendents de compensar en exercicis futurs es desglossen de la manera següent: 

 

Concepte A Compensar  Aplicat Pendent 

Base Imposable Negativa Exercici 2012  72.892,28 9.240,39 63.651,89 

Base Imposable Negativa Exercici 2013 134.042,53  134.042,53 

Total  206.934,81 9.240,39 197.694,42 

 

 

11.2 Impost sobre el Valor Afegit. IVA. 

 

 Donat que l’activitat de la Fundació des del seu moment de constitució va ser prioritàriament la 

promoció, intercanvi i suport de les diferents cultures que conviuen en els països de la riba de la 

Mediterrània, aquesta està considerada exempta a efectes d’IVA. 

 

El 20 de juliol del 2012 la Fundació es va donar d' alta de l' activitat de Serveis de publicitat i 

promocions públiques, activitat que està subjecte a l' IVA. 

 

En conseqüència, la Fundació, a partir de la citada data, realitza dues activitats ben diferenciades: 

           - Serveis Culturals ( organització d' espectacles ) 

           - Serveis de publicitat i relacions públiques  

 

Atès que la primera de les activitats està exempta d' IVA i la segona està subjecte, la Fundació està 

inclosa al règim per sectors diferenciats, el qual contempla que l' IVA suportat serà deduïble o no dependent 

de si correspon a la segona o primera de les activitats esmentades, respectivament. Respecte a les 

despeses comunes, el seu IVA suportat serà deduïble en certa proporció ( prorrata) 

 

El percentatge corresponent a la prorrata de l’IVA suportat a l’inici de l'exercici 2018 ha estat 

provisionalment del 70%. Per calcular el percentatge d’IVA deduïble al final de l'exercici i obtenir la prorrata 

inicial de l’exercici següent 2019 partim del següent càlcul: 

 

Operacions amb dret a deducció 89.652,50 Percentatge 

de deducció 
  =   x 100   =   x 100   = 62% 

Import total de les operacions 144.639,82 

 



 MEMORIA 2018 (ABREUJADA)  
FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA. 

FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADICIONAL 
G64329378 

 27 

 

El percentatge de prorrata definitiu de les operacions de l' exercici 2018 comptabilitzades a 31 de 

desembre, és del 62%. Aquest percentatge és el que s'agafarà com a prorrata inicial de l'exercici 2019. 

 

Al final de l’exercici s’obté un IVA negatiu i del que es demana la devolució a l'Agencia Espanyola 

de l'Administració Tributària  per un import de 107.303,29€. Aquesta quantitat s'origina al desembre de 

l'exercici 2014, per tant, al desembre de l'exercici 2018 s'ha practicat l'opció de la seva devolució. 

 

 

12- INGRESSOS I DESPESES 

 

12.1 Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern. 

 

No s’ha satisfet cap tipus de remuneració per raó del seu càrrec. 

 

12.2  a) Ajuts concedits i altres despeses.  

 

No hi ha cap partida d’aquesta naturalesa. 

 

12.3  b) Aprovisionaments 

 
Aprovisionaments  Import 2018 Import 2017 
Consum de mercaderies  94.509,15 96.033,25 
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:  94.509,15 96.033,25 
    - nacionals  94.509,15 96.033,25 
    - adquisicions intracomunitàries    
    - importacions    
  b) Variació d'existències    
Consum mat.primeres i altres materials consumibles    
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:    
    - nacionals    
    - adquisicions intracomunitàries    
    - importacions    
  b) Variació d'existències    

 
 

12.4  c) Despeses de personal 

 La composició d’aquest epígraf es detalla amb les següents dades: 

 
Concepte  Import 2018 Import 2017 

Sous i salaris 151.539,27 145.838,80 
Seguretat Social a càrrec de l'empresa  44.493,35 49.487,13 
Aportacions i dotacions per pensions    
Altres càrregues socials  1.037,79  
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 El nombre mitjà de persones empleades detallades per categoria i sexe és el següent: 

  2018   2017 

Categories Homes Dones TOTAL Homes Dones TOTAL 

Directius   1 1   1 1 

Comandaments intermedis   3,25 3,25   3 3 

Administratius   1 1   0,93 0,93 

TOTAL   5,25 5,25   4,93  4,93 

 

 

12.5  d) Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats. 

 

Durant el present exercici s'ha practicat el deteriorament com a crèdit incobrable d'una partida per 

import de 190,00 €  

 

12.6  Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta. 

 

No hi ha cap partida d’aquesta naturalesa.  

 

12.7  Altres despeses de l’activitat. 

 La composició del saldo de l’epígraf “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i guanys adjunt, és el 

següent: 

 
Concepte  Import 2018 Import 2017 

Arrendaments 1998,62 2.026.91 
Reparacions i conservacions 2.967,28 2.128,88 
Serveis professionals 83.777,12 72.637,79 
Assegurances 2.908,01 3.172,02 
Serveis bancaris 164,32 253,65 
Publicitat i propaganda 100.849,30 182.021,50 
Subministres 4.800,03 4.752,79 
Altres serveis 378.583,47 413.661.37 
Tributs 390,88 176,80 
Ajustaments per IVA  3.809,96 -3.266,18 
TOTAL 580.248,99 677.565,53 

 
 

12.8  Ingressos 

 Els ingressos obtinguts per l'entitat es reflecteixen a continuació: 

 
Ingressos  2018 2017 
Quotes d'usuaris 6.530,00 21.752,08 
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 13.236,95 217.591,62 
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils    
Subvencions del sector públic  731.067,80 725.607,72 
Aportacions privades/ mecenatge  8.050,00 11.500,00 
Altres tipus d'ingressos  124.937,87  
TOTAL INGRESSOS OBTINGUTS  883.822,47 976.451,42 
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La pràctica totalitat dels ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions es destinen a la 

realització de la Fira Mediterrània de Manresa. 

 

No s’ha efectuat transaccions en moneda estrangera. 

 

Objectius i indicadors de l'activitat: 

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 
Previst Realitzat 

Assistència de públic a les 
funcions 

Número de persones 100.000 119.607 

Assistència de professionals a la 
fira 

Número de persones 1.000 1.106 

 

 La Fundació Universitària del Bages (FUB) va realitzar l’any 2015 un estudi d’impacte econòmic de 

la Fira Mediterrània de Manresa, on l’estimació apuntava que la Fira va rebre durant els 4 dies de celebració 

una afluència de públic entre 98.457 i 119.607 persones, i és a partir d’aquesta data que donem la xifra que 

informem en el requadre superior, d’un número total de 100.000 persones beneficiàries. 

 

 La Fira Mediterrània de Manresa acull al voltant de 300 activitats, amb més de 100 companyies 

actuants, més de 200 actuacions d’arts escèniques i música  en 19 espais de la ciutat de Manresa i més de 

1.000 professionals acreditats de 39 països diferents. 

 

 

 

13–PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

 La Fundació no contempla contingències de futur que promoguin una sortida de recursos 

addicionals a les operacions pròpies. Tampoc existeix cap litigi amb un tercer que de forma excepcional, 

pugui perjudicar el patrimoni de l’entitat. 

 

 No hi ha operacions amb parts vinculades. 
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14- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUTÀRIES. 

 

1) Grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos: 

 

�

�

�

2) � Recursos aplicats en l'exercici: 

 

 Tal i com es dedueix de l' apartat anterior, la fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos 

a finalitats fundacionals, d'acord amb la normativa de Fundacions vigent. 

 

 

15 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

 Amb posterioritat a la data de tancament de l'exercici, no s'ha produït esdeveniments dignes de 

menció que puguin posar-se en qüestió els comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2018 ni que 

puguin posar-se en dubte la continuïtat en el desenvolupament de les activitats d'interès general que està 

duent a terme la Fundació. 

 

 Cal menció en la modificació dels Òrgans de Govern de la Fundació. 

 

16- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

Transaccions amb parts vinculades: 

 

En tant els propietaris de la Fundació són la Generalitat de Catalunya i l' Ajuntament de Manresa i 

en tant fan aportacions econòmiques a la Fundació pel projecte Fira Mediterrània de Manresa, aquestes 

són transaccions amb parts vinculades descrites a l' apartat 10 d'aquesta memòria, a la que ens remetem. 

Exercici Resultat 
comptable 

Ajustos 
negatius 

Ajustos 
Positius 

Base del 
càlcul 

Renta a destinar 

RECURSOS 
DESTINATS A 
FINS 
(DESPESES + 
INVERSIONS 

APLICACIÓ DELS RECURSOS DESTINATS A
COMPLIMENT DE LES SEVES FINS * 

N-
4  

N-
3  

N-
2  

N-
1  N  IMPORT 

PENDENT

Import %  

       

2016 756,38 964.267,14 965.107,56 965.107,56 675.575,29 70 965.896,43     965.896,43  
2017 2.452,24 971.682,51 976.451,42 976.451,42 683.516,00 70 976.451,42     976.451,42 

2018 8.316,35 897.294,19 905.610,54 905.610,54 633.927,38 70 905.610,54     905.610,54 

TOTAL               
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Els Membres del patronat i de la comissió executiva de la fundació no han rebut cap tipus de 

retribució per l'exercici de les seves funcions. 

 

Informació sobre el personal de la Fundació: 

 

Les remuneracions al personal d' alta direcció són les següents 

 

Conceptes  Import 2018  Import 2017  
SOU 42.681,24 42.246,18 

 

 

El numero mig de persones contractades durant l' exercici 2018, així com les persones a 31 de 

desembre del 2018 que coincideix, ha estat de: 

 

                 Contractes fixes: 4 

                 Contractes eventuals: 1,25 

 

 

17 - ALTRE INFORMACIÓ 

 

 Durant l'exercici 2018 hi ha hagut canvis dels components de l'òrgan de govern: 

El 19 de juliol de 2018 en reunió del Patronat es van adoptar els següents acords: 

“Primer.- Nomenar membre nada del Patronat, en qualitat de Presidenta, l’Honorable Sra. Laura Borràs Castanyer, 
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
Segon.- Nomenar membre nada del Patronat, en qualitat de Vicepresidenta segona, la Sra. Àngels Blasco Rovira, 
Directora General del Centre de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
Tercer.- Nomenar membres no nats del Patronat designats per la Generalitat de Catalunya, les següents persones:  
- Sr. Lluís Cerarols Cortina. Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, en 
substitució de la Sra. Àngels Blasco Rovira.  
- Sra. Àngels Ponsa Roca, Directora general de la Direcció General de Cooperació Cultural, en substitució de la 
designació realitzada per la Generalitat de Catalunya a favor del Sr. Joaquim Torrent Frigola.  
 

El 19 de novembre de 2018 en reunió del Patronat es van adoptar els següents acords: 

"Com a conseqüència del relleu en la Direcció de l’Institut Ramon Llull, s’ha de designar la Sra. Iolanda Batallé Prats en 
representació de la Generalitat de Catalunya.  
Cal procedir, doncs, a l’actualització de la composició del màxim òrgan de Govern de la Fundació.  
En conseqüència, s'adopta nomenar membre no nat del Patronat, designada per la Generalitat de Catalunya, la Sra. 
Iolanda Batallé Prats, en qualitat de Directora de l’Institut Ramon Llull." 
  

 No s'han realitzat operacions per a les que s'hagi tramitat cap autorització al Protectorat. 
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 No hi ha operacions afectades per cap tipus de garantia.  

 

 S'inclouen els pressupostos de l'exercici 2017. Els pressupostos de l'exercici 2019 encara no han 

estat aprovats. 

 

18 - INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

 La distribució dels ingressos i les despeses corresponents a les activitats ordinàries de la Fundació 

es realitzen totes a Manresa. No hi ha cap servei que es traslladi fora del centre de treball ni de la població. 

 








