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1. Naturalesa i activitat de l'entitat
1.1. Naturalesa
Fundació Mossèn Frederic Barà i Cortiella (Moviment Coordinat de Promoció)
Es va constituir a Reus, el 5 de juny del 2002 davant el notari D. Joaquin Ochoa de Olza
Vidal, amb el nº de protocol 2.700.
Inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya Departament de
Justícia per resolució de data 10 de setembre de 2003 amb el n. 1.857.
La Fundació té el seu domicili social al carrer Racona, nº 3-5 de la ciutat de Reus, (codi
postal 43201).
1.2. Activitat
Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella té per objecte:
“la promoció, prevenció i / o realització de totes les activitats encaminades o
relacionades amb la protecció i promoció social d’infants, joves i adolescents menors
d’edat, que viuen amb famílies desestructurades o amb manca de recursos econòmics
suficients per atendre totes les necessitats dels infants i que es troben en situació
d’exclusió social o en risc de patir-ne, així com l’assistència i formació a les seves
famílies.”
L’activitat principal desenvolupada és prestar un servei d’atenció socioeducativa en
temps de lleure, acollint i atenent nens i nenes de 3 a 18 anys, que viuen en famílies
d’escasos recursos econòmics, amb estructures familiars carencials i amb risc de patir
exclusió social.
Aquesta activitat es complementa amb serveis d’acollida, orientació i suport social a
les seves famílies.
Es proporciona:
o un espai de convivència
o atenció individualitzada
o activitats educatives i de lleure individual i en grup
o derivació i integració a recursos normaliyzas de la comunitat
o seguiment i coordinació amb altres serveis comunitaris: escoles, centres de
serveis socials municipals,.......
L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia del CoVID-19 que ha obligat a adaptar les
maneres d’acompanyar als infants i les famílies tot respectant les mesures de
protecció sanitàries dictades per l’òrgan competent. Malgrat tot, s’ha mantingut la
activitat d’atenció a la infància en risc especialment en el període confinament, encara
que en la distància física i amb mitjans tecnològics.
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1.3. Activitats realitzades durant l’any
L’activitat de l’any, en compliment de les seves finalitats, es resumeix en el següent
quadre:

PROGRAMA

Infància i adolescència

ACCIO / PROJECTE

COMENTARIS

Centre Obert

127 infants

Berenars: 13.843

Esplai

25 infants

Esmorzars: 225

Casal d’Estiu

112 infants

Esmorzars: 2.688

Educador de carrer

56 infants

Visites a escoles: 198

Eina Jove

Famílies

N. ATESOS

6 adolescents

Espai famílies

76 famílies

Persones: 305

Distribució d’aliments

61 famílies

50.813 kgs. distribuïts

Acollida i orientació

295 intervencions

Voluntariat: La fundació ha comptat amb la col·laboració de 85 voluntaris

2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Imatge fidel:
La Fundació ha preparat i formulat els Comptes Anuals, a partir dels registres
comptables de la mateixa, i s'han elaborat atenent als principis i pràctiques previstes
en la normativa que li és d'aplicació, per tal d'obtenir LA IMATGE FIDEL del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats de les seves operacions.
L'exercici anual al que fan referència els Comptes Anuals, corresponen al període
comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
2.2. Principis comptables:
Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació són els
establerts per la legislació vigent, en particular al Pla General de Comptabilitat i la seva
adaptació sectorial a les Entitats no Lucratives, i la normativa emanada des de l'ICAC.
2.3. Comparació de la informació:
Les xifres de l’exercici actual, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i aquesta memòria tenen les
xifres comparatives de l’exercici anterior.
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2.4. Agrupació de partides
No s'han separat ni agrupat elements de Balanç ni del Compte de Pèrdues i Guanys de
manera diferent a les estructures establertes en els models formals aplicats.
2.5. Elements recollits en diverses partides.
No n’hi ha.
2.6. Canvis en criteris comptables.
No n’hi ha
2.7. Correcció d’errors.
No hi ha correcció d’errors
3. Aplicació de resultats
El resultat de l’exercici és de – 20.055,40 € i el patronat acorda deixar-lo com a
excedents negatius d’exercicis anteriors.
4. Normes registre i valoració
Les normes i criteris comptables de valoració aplicats a les diferents partides són els
següents:
4.1. Immobilitzat intangible:
No s’en tenen.
4.2. Immobilitzat material
Els béns de l'Immobilitzat material són valorats a cost o preu d'adquisició, que inclou el
valor del bé segons factura de compra i totes les despeses necessàries fins a la seva
instal·lació i posada en marxa, així com els impostos indirectes en la mesura que no
són recuperables per La Fundació.
La Fundació és propietària d’uns terrenys amb elements construïts per la pròpia
Fundació. Aquestes construccions constitueixen la seu de la Fundació i són els espais
on desenvolupa la seva activitat principal.
No existeixen interessos capitalitzats, elements valorats per import fix, ni valors
actualitzats.
Existeixen uns béns, instal·lacions, material informàtic i mobiliari adquirit per la pròpia
Fundació.
L'amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents
elements, des de la data de la posada en funcionament del bé.
Els coeficients d'amortització aplicats sobre els grups d'elements de l'Immobilitzat
material, durant l'any 2020 i homogenis amb els d’exercicis anteriors, han estat els
següents:
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Construccions

4%

Mobiliari i equipament:

20%

Equips procés d'informació:

20%

Altre immobilitzat:

10%-15%- 20%

Les ampliacions, modernització, millores i grans reparacions, quan suposen un
allargament de la vida útil estimada del bé, es capitalitzen. En cas contrari, es
consideren despesa de l'exercici. Així mateix, reparacions i manteniment es consideren
també despeses de l'exercici.
4.3. Inversions immobiliàries:
No s’en tenen.
4.4. Béns integrants del patrimoni cultural:
No s’en tenen.
4.5. Arrendaments.
No s’en tenen.
4.6. Permutes.
No n’hi ha.
4.7. Actius financers i passius financers.
a) Al balanç de situació, els actius financers aliens a instruments de patrimoni en entitats
del grup, associades i entitats amb representació, es classifiquen entre no corrents i
corrents en funció de si el seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats
des de la data de tancament. En el moment del seu reconeixement inicial, La
Fundació classifica els seus actius financers a alguna de les quatre categories següents
(aquestes categories són les que habitualment afecten la Fundació):
1. Préstecs i partides a cobrar.
2. Inversions mantingudes fins el venciment.
3. Actius financers mantinguts per negociar.
4. Actius financers disponibles per a la venda
Es resumeix a continuació el diferent tractament comptable d’aquests actius financers:
1) Préstecs i partides a cobrar
Actius financers inclosos: aquesta categoria d’actius financers inclou els crèdits per
operacions comercials i no comercials, de quantia determinada o determinable i no
negociats a cap mercat organitzat.
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Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment
coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació
entregada), més els costos de transacció. Els crèdits per operacions comercials a cobrar
a curt termini i sense tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal,
sempre que no sigui significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva
valoració inicial, menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos
meritats i menys qualsevol reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant
l’exercici, calculats en base al mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com un
ingrés en el compte de resultats.
El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala
exactament el valor d’un instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a
tots els conceptes, que es produiran al llarg de la seva vida romanent.
Deteriorament del valor: al tancament de cada exercici, els crèdits es deterioren, contra
resultats, sempre que existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la
percepció dels fluxos d’efectiu estimats futurs, motivats per la insolvència del deutor.
L’import del deteriorament es quantifica en la diferència existent entre el valor en
llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs d’efectiu estimats.
2) Inversions mantingudes fins al venciment
Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els valors representatius
de deute amb una data de venciment determinada o determinable, que es negocien a
un mercat actiu i pels quals es té la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins
al seu venciment.
Valoració inicial i posterior: s’utilitzen, bàsicament, els mateixos criteris que pels
préstecs i partides a cobrar.
Deteriorament del valor: s’apliquen, bàsicament, els criteris dels préstecs i partides a
cobrar, però substituint el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs pel valor de mercat
de l’instrument, sempre que aquest darrer valor sigui suficientment fiable.
3) Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers inclosos: principalment, inclou els actius financers adquirits amb la
intenció de vendre’ls a curt termini.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment
coincideix amb preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada).
Els costos de transacció es carreguen al compte de resultats.
Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de
transacció). Els canvis que es produeixen en el valor raonable s’imputen al compte de
resultats de l’exercici.
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4) Actius financers disponibles per a la venda
Actius financers inclosos: es tracta de la categoria residual d’actius financers i inclou
tant els valors representatius de deute com els instruments de patrimoni que no
s’hagin pogut classificar a cap de les anteriors categories d’actius financers.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment
coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació
entregada), més els costos de transacció.
Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de
transacció). Els canvis en el valor raonable es registren directament contra el
patrimoni net. En el moment de la baixa o deteriorament de l’instrument de
patrimoni, els canvis en el valor raonable i el deteriorament es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys. Si el valor raonable no es pot determinar amb fiabilitat,
es valoren pel seu cost, menys les correccions valoratives per deteriorament de
valor.
Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici es deterioren, contra resultats,
sempre que hi hagi evidència objectiva de:
• Per als instruments de deute: una reducció o retard en els fluxos futurs
d’efectiu estimats motivat per la insolvència del deutor, i
• Per als instruments de patrimoni: falta de recuperabilitat evident del valor en
llibres per un descens prolongat o significatiu del seu valor raonable.
Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents
en funció de si els seu venciment és, respectivament, inferior a superior a dotze
mesos comptats des de la data del balanç.
Els únics passius financers que afecten La Fundació són els de la categoria ”Dèbits i
partides a pagar”, i el seu tractament comptable és el següent:
Dèbits i partides a pagar
Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions comercials i no comercials.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment
coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació
entregada), més els costos de transacció. Els dèbits per operacions comercials a pagar
a curt termini i sense interessos explícits es valoren pel seu valor nominal, sempre
que no sigui significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva
valoració inicial, menys els reemborsaments de principal produïts i més els
interessos meritats. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats pel mètode
del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al compte de pèrdues i
guanys.

8/15

FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA
NIF G43682509
Memòria — Exercici 2020

4.8. Existències:
No aplicable a la Fundació.
4.9. Impost sobre beneficis:
La Fundació pot acollir-se als beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de
"Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al
Mecenatge", en reunir tots els requisits exigits - especialment a l'Art. 3 - per
l'esmentada Llei i el Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
En virtut, doncs, de l'aplicació de la nova Llei i del corresponent Reglament, Fundació
Frederic Bara i Cortiella, Fundació Social està totalment exempta de tributació per I'
Impost sobre Societats.
4.10. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es
produeix la corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb
independència del moment en què es produeix la corrent monetària o financera de
cobrament o pagament. Els ingressos es valoren pel valor raonable de la
contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.
4.11. Subvencions, donacions i llegats:
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al
patrimoni net i es traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb
les despeses o l’amortització de la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat.
Així:
Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació,
s’imputen a ingressos de l’exercici en què es concedeixen.
Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què
es meriten les despeses que financen.
Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a
mesura que es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu
adquirit, o bé a mesura que es cancel·la el passiu finançat.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren
com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
4.12. Transació entre parts vinculades:
La Fundació Frederic Bara i Cortiella té un conveni de col·laboració signat amb la
Companyia de les Filles de la Caritat, entitat que és patrona nata de la Fundació, pel
qual la Companyia presta els serveis de direcció de la Fundació.
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5. Immobilitzat material.
El quadre següent mostra els moviments i compossició de l’immobilitzat material a 31
de desembre del 2020, així com el detall de les dotacions d’amortització efectuades
durant l’exercici i el seu acumulat:

IMMOBILITZAT
MATERIAL

TERRENYS I
CONSTRUCCIONS

MOBILIARI I
EQUIPS PER
PROCESSOS
D’INFORMACIÓ

ALTRE
INSTAL·LACIONS IMMOBILITZAT
MATERIAL

TOTAL

Cost
Saldo inicial

296.791,40 €

17.894,43 €

Entrades

46.026,84 €
11.083,88 €

1.000,00 € 361.712,67 €
11.083, 88 €

Baixes
Saldo final

296.791,40 €

17.894,43 €

57.110,72 €

1.000,00 € 372.796,55 €

54.389,54 €

17.894,43 €

34.837,32 €

1.000,00 € 108.121,29 €

1.936,26 €

10.303,88 €

Amortització
Saldo inicial
Dotació

8.367,62 €

Baixes
Saldo final
VALOR NET FINAL

62.757,16 €

17.894,43 €

36.773,58 €

1.000,00 € 118.425,17 €

234.034,24 €

0,00 €

20.337,14 €

0,00 € 254.371,38 €

6. Inversions immobiliàries
No n'hi ha.
7. Béns del patrimoni cultural
No n'hi ha.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendaments financers No aplicable a la Fundació.
Arrendaments operatius No aplicable a la Fundació.
9. Actius financers
9.1. Actius financers desglossament:
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Instruments financers a curt termini
Valors
Crèdits,
Instruments de
representati derivats,
patrimoni
us de deute
altres
TOTAL
2020
2019
2020 2019 2020 2019 2020
2019

Classes
Categories
Actius financers a cost amortitzat
Actius financers per negociar
Actius financers a cost

459,84 €

159,84 €

459,84 €

459,84 € 159,84 €
TOTAL
9.2. Moviments dels comptes correctors
No hi ha cap moviment dels comptes correctors.

159,84 €

459,84 € 159,84 €

9.3. Valor actius financers
No hi ha cap actiu financer valorat pel seu valor raonable
9.4. Entitats del grup, multigrup i associades –
No n’hi ha
9.5. Usuaris, patrocinadors i altres deutors: detall
Al següent quadre es recull el detall de les Entitats ú Organismes amb saldos actius en
finalitzar l’exercici pel que fa a administracions públiques per subvencions atorgades i
pendents d’abonament.
SALDO
INICIAL
COMPTE
4708 AA PP. Creditors subvencions
TOTAL

SALDO
FINAL

MOVIMENTS

Debe
0,00 € 122.121,43 €
0,00 € 122.121,43 €

Haber
88.995,00 €
88.995,00 €

33.126,43 €
33.126,43 €

10. Passius financers
10.1. Detall passius financers
No hi ha passius financers
10.2. Creditors: detall. Informació sobre l’import dels deutes
Als següents quadres es recull el detall de creditors o creditors amb saldos actius en
finalitzar l’exercici:
PASSIU CORRENT. II.3 Altres deutes a curt termini
COMPTE

SALDO INICIAL
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40000018 Hijas de la Caridad
41000060 Gentinfor, SL
TOTAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Debe
4.810,00 €
722,59 €
5.532,59

Haber
14.430,00 €
865,05 €
15.295,05 €

9.620,00 €
142,46 €
9.762,46 €

PASSIU CORRENT. IV.4 Creditors per activitats i altres comptes a pagar
COMPTE

SALDO INICIAL

47510001 HP retencions IRPF
47600001 Seguretat Social empleats
TOTAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MOVIMENTS
Debe
4.286,27 €
27.245,80 €
31.532,07 €

SALDO FINAL

Haber
5.496,75 €
27.606,71 €
33.103,46 €

1.210,48 €
360,91 €
1.571,39 €

10.3. Deutors amb garantia real
No hi ha cap deute amb garantia real.
10.4. Prèstecs pendents de pagament
No hi ha préstec pendent de pagament.
11. Fons propis.
Els moviments que s’han produït durant l’exercici en els diferents comptes de fons propis
han estat els següents.
Partides
Saldo inicial
Primera aplicació NPGC
Aportacions
Distribució resultat de 2019
Resultat de l’exercici 2020
TOTAL

Fons
Fons
dotacionals especials
99.470,51 €

0€

Reserves
243.631,94 €

Excedents
d’exercicis
anteriors
- 37.299,28 €

-2.746,89 €
99.470,51 €

0€

243.631,94 €

- 40.046,17 €

Excedent de
l’exercici
-2.746,89 €

2.746,89 €
-20.055,40 €
- 20.055,40 €

TOTAL
303.056,28 €
0€
0€
0,00 €
-20.055,40 €
283.000,88 €

12. Subvencions, donacions i llegats
Al següent quadre es recull el detall de les subvencions rebudes de les administracions
públiques identificant el projecte o programa subvencionat i l’import concedit.
12.1. Subvencions sector públic. Activitats
OBJECTE

ORIGEN

IMPORT

Centre Obert

Ajuntament de Reus
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Regiduria de Benesta Social
Gestió voluntariat
Distribució social d’aliments
Espai famílies
Orientació i atenció a famílies
Activitats estiu
Despeses extres per CoVID

Generalitat de Catalunya
Dpt. Treball, Afers Socials i famílies
Generalitat de Catalunya
Dpt. Treball, Afers Socials i famílies
Generalitat de Catalunya
Dpt. Treball, Afers Socials i famílies
Generalitat de Catalunya
Dpt. Treball, Afers Socials i famílies
Generalitat de Catalunya
Dpt. Treball, Afers Socials i famílies
Diputació de Tarraggona

4.200,00 €
3.500,00 €
2.422,86 €
4.500,00 €
2.198,86 €
5.426,30 €

1. Totes les subvencions del sector públic s’han aplicat als Projectes pels quals han
estat sol·licitades i concedides.
2. Totes les condicions associades a l’atorgament de les subvencions del sector públic
han estat complertes.
3. No hi ha hagut cap retorn, parcial o total, de les subvencions concedides del sector
públic.
12.2. Subvencions entitats privades. Activitats
OBJECTE

ORIGEN

IMPORT

Obres de millora

Fundació REDDIS

5.077,68 €

Activitats d’estiu

Probitas

5.240,00 €

Activitats infants

Probitas

2.500,00 €

1. Totes les subvencions del sector privat s’han aplicat als Projectes pels quals han
estat sol·licitades i concedides.
2. Totes les condicions associades a l’atorgament de les subvencions del sector privat
han estat complertes.
12.3. Subvencions per la compra de bens
No hi hagut subvencions, donatius o llegats destinats a la compra de bens.
13. Situació fiscal
La fundació s ’acull al régim fiscal de la llei 49/2002.
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En virtut, doncs, de l'aplicació de la i del corresponent Reglament, Fundació Frederic Bara i
Cortiella, Fundació Social està totalment exempta de tributació per I' Impost sobre
Societats.
14. Ingressos i despeses
14.1. Despeses d’administració del patrimoni
No hi ha despeses d'administració del patrimoni de l'entitat.
14.2. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern
No hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern.
14.3. Vendes i prestació de serveis
No s’ha realitzat cap venda de béns ni prestació de serveis
14.4. Resultats fora de l’activitat
Fora de l’activitat ordinària de l’activitat, s’han obtinguts els següents ingressos:
1. Venda de loteria de Nadal:
1.055,00 €
2. Venda de calendaris:
1.071,00 €
14.5. Informació sobre promocions, patrocinadors i col·laboracions
No hi ha hagut ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb
condicions específiques que els limitessin. S’han rebut i acceptat com a donatius
irrevocables sense condicions especials d’aplicació.
15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Les rendes i ingressos a què es refereix la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions
i d'incentius fiscals a la participació privada en activitats d'interès general s’apliquen a les
activitats que constitueix la finalitat pròpia de La Fundació.
15.1. Càlcul del compliment de les finalitats fundacionals
A continuació es realitza el càlcul percentatge de rendes i ingressos nets anuals
aplicats a l’acompliment de les finalitats fundacionals.
Els ingressos nets vàren ser:
70% dels ingressos nets:
Despeses aplicades a finalitats fundacionals:

106.321,30 €
74.424,31 €
126.376,70 €

126.376,70 € > 74.424,31 €
S’apliquen més del 70% dels ingressos nets a les finalitats fundacionals.
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DETALL DEL CÀLCUL:
INGRESSOS BRUTS (TOTALS)

133.235,49 €

DESPESES INDIRECTES (NECESSÀRIES)

26.914,19 €

INGRESSOS NETS (BASE CALCUL)

106.321,30 €

70% INGRESSOS NETS

74.424,91 €

DESPESES DIRECTES (FUNDACIONALS)

126.376,70 €

DESPESES DEDICADES A FINS FUNDACIONALS
SUPERIORS AL 70% DELS INGRESSOS NETS

16. Operacions amb parts vinculades.
La Fundació Frederic Bara i Cortiella ha transferit l’import de 9.620,00 € a la Companyia de
les Filles de la Caritat en compliment del conveni de col·laboració subscrits entre ambdues
entitats que estableix que la Companyia de les Filles de la Caritat prestarà els serveis de
direcció de la Fundació. La Fundació Mossèn Frederic Bara compensarà econòmicament a
la Companyia de les Filles de la Caritat.
17. Altra informació.
17.1 A desembre 2020, la Fundació té contractades persones 5 : 3 dones i 2 homes.
17.2 La Fundació no té compromeses garanties amb tercers ni altres passius de
contingència coneguda.
Reus 14 de juliol de 2021

Secretari:

President:
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Exercici

Ingressos
nets ajustats

Import
aplicació
obligatòria

Imports
executats al
compliment
directe
en l'exercici
(Σ13a)

2016
2016

86.393,14 €

60.475,20 €

125.214,89 € 125.214,89 €

2017

116.209,27 €

81.346,49 €

116.265,56 €

2018

92.842,36 €

64.989,65 €

129.600,49 €

2019

122.444,09 €

85.710,86 €

128.493,54 €

2020

106.321,30 €

74.424,91 €

126.376,70 €

Total

366.947,11 €

Import
pendent

Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

2017

2018

2019

116.265,56 €
129.600,49 €
128.493,54 €

2020

Total

% compliment

125.214,89 €

207,05%

0,00 €

116.265,56 €

142,93%

0,00 €

129.600,49 €

199,42%

0,00 €

128.493,54 €

149,92%

0,00 €

126.376,70 € 126.376,70 €

169,80%

0,00 €

625.951,18 € 125.214,89 € 116.265,56 € 129.600,49 € 128.493,54 € 126.376,70 € 625.951,18 €

0,00 €

