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Contingut de la memòria simplificada 
 

Fundació Brafa – Exercici 2020-21 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
Aquest apartat ha de contenir:  
 

a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma 
com es gestionen. 

b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les 
persones jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan l'interès 
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu 
atorgament. 

c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant 
l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o 
l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva 
al millor compliment de les finalitats fundacionals. 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot 
indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per 
sexes i detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En 
el cas d'ajuts, cal informar de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat. 

e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. 

 
Relació de les activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici setembre 2020 - 
agost del 2021. 
 
Com a activitat principal, hem fomentat la pràctica esportiva d’uns 4.000 usuaris a través de 
diversos grups organitzats a les instal·lacions que gestionem.  Uns amb periodicitat setmanal,  
dels quals uns 400 son nens i joves en procés d’aprenentatge esportiu a partir dels 4 anys i 
d’altres amb assistència esporàdica a les instal·lacions. 
 
Hem concedit ajudes a  persones relacionades amb l’ensenyament i la promoció esportiva que 
les han sol·licitat, i ajudes a famílies d’alumnes joves que fan esport a les nostres instal·lacions 
i que tenen pocs recursos econòmics, així com a les famílies nombroses, en forma de 
disminució de quotes i beques. El 70 % de nens que fan esport a Brafa estan becats. 
 
Hem iniciat una nova activitat per persones que estan a l’atur i que venen a jugar a futbol i 
rebre assessorament personal a les nostres instal·lacions. Aquesta activitat és gratuïta. En 
relació amb aquesta activitat hem signat acords amb Creu Roja, Obra Mercedària, Pro-
habitatge, Tasta’m i altres ONG que treballen al tercer sector. 
 
Hem començat l’experiència de tenir com a segon entrenador d’un equip a un noi amb 
Síndrome de Down. 
 
D’altres activitats que hem organitzat i coordinat: 
 
Cada trimestre hem organitzat el Dinar de l’esport, al que hi convidem a 6 persones de l’àmbit 
de l’esport (dirigents, esportistes, periodistes i acadèmics) per parlar d’esport, ètica i educació. 
 
Cursos, conferències i col·loquis sobre diversos aspectes relacionats amb els valors i l’educació 
familiar. 
 
Hem seguit implementant el pla de formació BCHAMPION, que hem creat junt amb la facultat 
d’educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Aquest pla es centra en les vint 
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competències del bon treballador. Per facilitar la seva implementació utilitzem una App 
anomenada BCHAMPION. Cada dues setmanes l’entrenador es centra en una de les 
competències: imparteix una xerrada de 15 minuts als esportistes del seu equip i concreta un 
objectiu per treballar a l’entrenament i un altre per casa. Quan acaben les dues setmanes 
avalua a cadascun dels seus esportistes en aquell objectiu. Les famílies estan informades a 
través de l’App de la competència que s’està treballant, els objectius i l’avaluació del seu fill.  Al 
llarg d’aquest curs estem validant-lo. L’objectiu és publicar un article a una revista 
especialitzada. 
 
Hem organitzat diverses d’activitats familiars, en la mesura que ens ho ha permès les 
condicions sanitàries pel covid, (estades familiars, festa de les joguines, festa del avis, festa 
dels amics, sortides culturals, excursions, etc.) amb intenció de fomentar la interrelació pares-
fills i el coneixement entre les famílies beneficiàries de la nostra institució. 
 
Hem seguit impulsant el portal d’Internet “Sportmagister.com”, que es dirigeix a entrenadors, 
pares i esportistes que no participen directament a les activitats de la nostra fundació. També 
hem introduït nous serveis i continguts. Aquest portal els proporciona materials i experiències 
que els ajudin a educar en els valors a través de l’Esport. El portal te una mitjana de 1000 
visites al mes. 
 
Col·laboració amb l’oficina de Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona acollint nens amb 
risc d’exclusió social, que fan esport i d’altres activitats. 
 
Col·laboració amb el Departament de Justícia Juvenil als programes de Prestacions en Benefici 
de la Comunitat (PBC), donant ocupació als joves amb delictes (o faltes) jutjats que no han de 
complir condemna (redempció social), i amb el programa de Treballs en Benefici de la 
Comunitat (TBC) per adults. 
 
Hem col·laborat amb Càritas en les Campanya de recollida d’aliments al Nadal. 
 
Hem potenciat el grup de voluntaris i educadors que fan el seguiment i assessorament de 
l’estudi i el lleure dels nens que fan esport a les nostres instal·lacions. Per a fomentar els hàbits 
d’estudi, s’ha continuat invertint a la biblioteca i a l’aula d’estudi; activitat supervisada per 
voluntaris educadors; així com activitats culturals complementàries. 
 
Existeix un fons de llibres de préstec destinat als usuaris que participen a les nostres activitats. 
 
Continuem, amb ajut dels voluntaris, amb les sessions d’assessorament a gent jove; mitjançant 
converses personals on es tracten temes d’orientació en els estudis, desenvolupament 
personal, adquisició de valors, etc. 
 
Col·laborem amb diversos mitjans de comunicació, per incidir en el camp de la formació a 
través de l’esport, participant a taules rodones, entrevistes, articles a la premsa, col·loquis a 
mitjans de comunicació, etc.  
 
També hem distribuït entre els nostres usuaris una sèrie de publicacions per ajudar als pares a 
educar en el temps lliure. Pretén ser una eina perquè els educadors puguin orientar el joves en 
l’ús que fan de la televisió, i les noves tecnologies; a més de recomanar llibres i activitats 
culturals. 
 
Tenim signat un conveni amb Càritas que permet que vinguin a les nostres activitats nens de 
famílies amb risc d’exclusió social tutelats per aquesta entitat. També organitzem diades 
esportives i activitats familiars per ajudar a Càritas a recaptar fons econòmics. Estem dintre de 
la xarxa “entitats amb cor” amb que Càritas distingeix les entitats col·laboradores. 
 
Hem  impulsat  campanyes per influir positivament e les xarxes socials i mitjans de comunicació 
editant i distribuït vídeos. Fruit d’aquest projecte, hem continuat la campanya dirigida a l’entorn 
de l’esportista, anomenada #noseashooligan. Aquest any n’hem editat un vídeo. La campanya 
es pot consultar a www.noseashooligan.com. Hem iniciat una nova campanya per denunciar el 

http://www.noseashooligan.com/
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mal que fan les apostes esportives. Hem elaborat 8 vídeos. La campanya es pot consultar a 
https://sportmagister.com/sosport/  
 
Col·laborem amb el Departament de Justícia per organitzar la Olimpíada de presons. 
 
Deixem les nostres instal·lacions als refugiats de la Fundació Putxet i els organitzem el sopar 
de Nadal. 
 
Durant el confinament del mes de novembre vam deixar de cobrar les quotes i vam seguir 
organitzant els entrenaments online, va ser una manera de seguir recolzant a les famílies.  
Aquestes activitats han estat promogudes i supervisades pel Patronat de la Fundació, amb 
reunions mensuals. La seva gestió ha estat encarregada directament a persones de confiança 
del patronat, amb el suport administratiu i tècnic del personal contractat per la Fundació i el 
grup de voluntaris que hi col·laboren. 
 
El Patronat ha vetllat per la no discriminació a l’hora de concedir els ajuts esmentats abans, de 
tal manera que s’han concedit gairebé el 100 % demanat. Tots els ajuts a famílies demanats i 
degudament justificats s’han concedit.  
 
D’altra banda, el foment de la pràctica esportiva de persones físiques, la formació del jovent 
una part dels quals son immigrants, i el seu caràcter social, les fa mereixedores del qualificatiu 
d’interès general, entenent que l’activitat de la Fundació ajuda a omplir un buit cobert 
parcialment per les administracions publiques.  
 
Cap ajut ha tingut com a destinatari una societat mercantil. 
 
El patronat i la junta directiva tenen especial cura de seguir estrictament els fins fundacionals 
que son, textualment trets dels estatuts: 
 
“L’objecte de la Fundació consisteix en el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense 
finalitat de lucre...l’ajut i promoció d’altres activitats docents, culturals, esportives, o benèfiques 
semblants, mitjançant la concessió d’ajuts o subvencions econòmiques sempre que es tractin 
d’iniciatives d’interès públic, cultural, benèfic, esportiu....”. 
 
Per tot el que s’ha descrit, es desprèn que s’han complert els fins fundacionals i estatutaris a 
les activitats realitzades enguany. 
 
 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel 

 
a) L’entitat ha de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així 
com, en el cas de confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels fluxos 
incorporats.  

 
Si l’entitat opta per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió 
reduïda continguts en el Decret que aprova aquest Pla, n’ha de fer una menció 
expressa en aquest apartat. 

 
b) Raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat les 

disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no 
aplicada, i influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es 
presenta informació d’aquesta manera d’actuar sobre el patrimoni, la situació 
financera i els resultats de l’entitat. 

 
c) Informacions complementàries, amb indicació de la seva ubicació en la memòria, 

que calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per 
presentar la imatge fidel. 

https://sportmagister.com/sosport/
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a) Els comptes anuals del exercici que presentem ara, comença el 01-09-2020 i es tanca amb 
data 31-08-2021.  
 
S’han formulat a partir dels registres comptables de l’entitat, i s’han aplicat les normatives 
legals, seguint les disposicions del Pla de Comptabilitat de les fundacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel decret 259/2008.  
 
Podem concloure que els estats financers reflecteixen fidelment la situació patrimonial, la 
situació financera i els resultats de la Fundació. 
 
b) L’entitat ha optat per aplicar les disposicions referents a entitats de dimensió reduïda. 
 
No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat les 
disposicions legals en matèria comptable. 
 
c) No procedeix respondre a aquest apartat. 
 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
 
3. Comparació de la informació 
 
Aquest apartat ha d’incorporar la informació següent: 
 
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç, del 

compte de resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos 
d’efectiu de l’exercici anterior. 

No hi ha canvis en l'estructura dels estats comptables. 
 

b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de 
l’exercici amb els del precedent. 

Son comparables. 

 

c) Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar-ne la 
comparació i, en cas contrari, de les raons excepcionals que impossibiliten efectuar 
aquesta adaptació. 

No procedeix respondre aquest apartat. 

 

4. Agrupació de partides 
 
Aquest apartat ha d’informar del desglossament de les partides que han estat objecte 
d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat de canvis en el patrimoni net o a 
l’estat de fluxos d’efectiu. 

No cal presentar la informació anterior si la desagregació esmentada figura en altres 
apartats de la memòria. 
 
 
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació al balanç, al 
compte de pèrdues i guanys, a l’estat de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos 
d’efectiu. 

 
5. Elements recollits en diverses partides 
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Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en 
dues o més partides del balanç, amb indicació d’aquestes partides i de l'import inclòs en 
cadascuna. 

 

No es presenten elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç, a 
excepció de la diferenciació, si hi hagués, entre curt i llarg termini dels deutes. 

 
6. Canvis en criteris comptables 
 
Explicació detallada dels ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant 
l’exercici. En particular, s’ha d’informar sobre: 
 
a) Naturalesa i descripció del canvi produït i les raons per les quals el canvi permet una 

informació més fiable i rellevant. 
 
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels 

documents que integren els comptes anuals, afectades en cadascun dels exercicis 
presentats a efectes comparatius. 

 
c) Si l’aplicació retroactiva és impracticable, s’ha d’informar d’aquest fet, de les 

circumstàncies que l’expliquen i des de quan s’ha aplicat el canvi en el criteri 
comptable. 

 
Quan el canvi de criteri sigui degut a l’aplicació d’una nova norma, s’ha d’indicar i s’ha 
d’informar del seu efecte sobre exercicis futurs. 
 
No cal incloure informació comparativa en aquest apartat. 
 
 
No s'han realitzat a l'exercici ajustaments als comptes anuals per canvis de criteris comptables. 
 
 
7. Correcció d’errors 
 
Explicació detallada dels ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici. En 
particular, s’ha d’informar sobre: 
 
a) Naturalesa de l’error i l’exercici o exercicis en què es va produir. 
 
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels 

documents que integren els comptes anuals afectades en cadascun dels exercicis 
presentats a efectes comparatius. 

 
c) Si l’aplicació retroactiva és impracticable, s’ha d’informar sobre aquest fet, les 

circumstàncies que l’expliquen i des de quan s’ha corregit l’error. 
 
No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat. 
 
 
Els comptes anuals no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència d’errors detectats 
al present exercici ni en anteriors. 
 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que 
l’òrgan de govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons 
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dotacional o de fons social i sobre la qual ha acordat afectar al compliment de les 
disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent: 

 
 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici  61.898,86 

 Total base de repartiment = Total aplicació  61.898,86 

Aplicació a Import 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 61.898,86 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 61.898,86 

   

En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons 
especial, d’acord amb la normativa aplicable i amb el títol de constitució del fons, cal 
informar sobre els criteris aplicats. 
 
No procedeix respondre aquest apartat. 
 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
1. Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació, 

amortització i correccions valoratives per deteriorament. 
 

Justificació de les circumstàncies que han portat a qualificar com a indefinida la vida 
útil d’un immobilitzat intangible. 
 
Cal precisar els criteris de comptabilització dels drets sobre béns cedits en ús 
gratuïtament. 

 
En particular, s’ha d’indicar de forma detallada el criteri de valoració seguit per a 
calcular el valor recuperable dels immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 
 

 
L’únic bé que tenim susceptible  de ser considerat immobilitzat intangible son les  llicències de 
programes informàtics. 
 
Es valorem inicialment pel seu cost d’adquisició ja que difícilment podem destinar recursos 
propis a produir-ne¸ que inclou a més de l'import facturat després de deduir qualsevol 
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que 
es produeixin fins a la seva posada en funcionament, incloent els impostos indirectes no 
deduïbles. 
 
Després del reconeixement inicial, és valora pel seu cost menys l’amortització acumulada i 
l’import acumulat de les correccions per deteriorament. 
 
Els amortitzem sistemàticament en funció de la seva vida útil i el seu valor residual. El mètode 
que apliquem és el mètode lineal d’amortització. 
 
No en tenim béns cedits en ús gratuïtament. 
 
No tenim immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 
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2. Béns integrants del patrimoni cultural; indicant els criteris sobre valoració, les 

correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, la comptabilització de 

costos que impliquin un major valor d’aquests béns i la determinació del cost dels 

treballs efectuats per l’entitat per als béns integrants del patrimoni cultural. 

No tenim bens del patrimoni cultural. 

3. Immobilitzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives 
per deteriorament i la seva reversió, capitalització de despeses financeres, costos 
d’ampliació, modernització i millores, costos de desmantellament o retirada, així com 
els costos de rehabilitació del lloc on s’ubica un actiu i els criteris sobre la 
determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat. 

 
Es valora pel preu d'adquisició o cost de producció que inclou, a més de l'import facturat 
després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i 
directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en funcionament, incloent els 
impostos indirectes no deduïbles. 
  
Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs  
efectuats per l'entitat, es carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els 
costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o a  
un allargament de la vida útil dels béns, són incorporats a l'actiu com a major valor del  
mateix.  
 
Els comptes de l'immobilitzat material en curs, es carreguen per l'import d'aquestes  
despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per l'entitat  
per a si mateixa.  
 
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza, des del  
moment en el qual estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de forma lineal  
durant la seva vida útil estimant un valor residual nul. 
 
 
 
4. S’ha d’assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a 

inversions immobiliàries, especificant per a aquestes inversions els criteris 
assenyalats en l’apartat anterior. 

 
No tenim inversions immobiliàries. 
 
 
5. Arrendaments; indicant els criteris de comptabilització de contractes d’arrendament 

financer i altres operacions de naturalesa similar. 
 
Arrendaments Financers 
 
La Fundació, d'acord amb la normativa comptable, qualifica d'arrendament financer aquell 
contracte en el qual, de les condicions econòmiques del mateix es dedueix que es transfereixen 
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte de contracte. 
 
En el moment inicial es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu financer pel 
mateix import, que serà el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a 
l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els quals s'inclou el pagament 
per l'opció de compra i qualsevol altre import garantit i s'exclouen les quotes de caràcter 
contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per l'arrendador.  
 
Per al càlcul del valor actual s'utilitza el tipus d'interès implícit del contracte i, si aquest no es 
pot determinar, el tipus d'interès suportat per la entitat en operacions similars. 
 
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l'arrendament i s'imputa al compte 
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de pèrdues i guanys de l'exercici en què es reporta, aplicant el mètode del tipus d'interès 
efectiu. Les quotes de caràcter contingent són despeses de l'exercici en què s'incorren. 
 
Arrendaments Operatius 
 
La Fundació, d'acord amb la normativa comptable, qualifica d'arrendaments operatius aquells 
acords mitjançant els quals l'arrendador convé amb l'arrendatari el dret a usar un actiu durant 
un període de temps determinat a canvi de percebre una sèrie de pagaments sense que es 
tracti d'un arrendament financer. 
 
Les despeses derivades dels arrendaments operatius són considerats despeses de l'exercici 
d'acord amb el criteri de meritació, imputant-se en el compte de pèrdues i guanys. 
 
 
6. Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, 

les circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de caràcter 
comercial. 

 
Aquest punt no ens afecta. 
 
 
7. Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar: 
 
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius 

financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor 
raonable. 

 
Actius financers : Els actius financers de que disposa la Fundació es classifiquen, atenent al 
seu termini de liquidació, en Actius Financers a llarg termini i Actius Financers a curt termini. 
 
Només en tenim a curt termini. Dins d’aquets, els classificats com a usuaris i deutors per 
vendes i prestació de serveis, registrem els crèdits derivats de les operacions per l’activitat 
pròpia i econòmica de la fundació. 
 
Es registra també dins d'aquests actius a curt termini l'efectiu que al tancament de l'exercici 
està dipositat en comptes corrents que es tenen oberts en diferents entitats financeres, el 
saldos dels quals es reflecteix a l'Epígraf VI de l'Actiu Corrent del Balanç  “efectiu i altres actius 
líquids equivalents”. 
 
I també reflectim aquí els “actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions 
públiques”. 
 
Passius financers: Els passius financers reflectits en el Balanç de Situació es corresponen a 
dèbits per operacions comercials, imports recollits en l'Epígraf CIV del passiu corrent, on 
s’agrupen les partides dels deutes per compra de bens i prestacions de serveis, deutes amb les 
administracions públiques derivades de les càrregues fiscals retingudes per diversos conceptes 
durant l'exercici i deutes amb el personal assalariat per remuneracions pendent de pagament. 
 
La resta de deutes reflectits en el passiu corrent del Balanç de Situació de la Fundació són el 
reconeixement a curt termini de deutes amb entitats financeres si hi hagués i altres deutes a 
curt termini. 
 
Les normes de valoració aplicades a les diferents categories d’actius i passius financers són les 
indicades a les normes 9a i 10a per a entitats de dimensió reduïda de la llei 259/2008: 
 
b) Els criteris aplicats per a determinar l’existència d’evidència objectiva de 

deteriorament, així  com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la 
baixa definitiva d’actius financers deteriorats. En particular, s’han de destacar els 
criteris utilitzats per a calcular les correccions valoratives relatives als deutors per 
activitats i altres comptes a cobrar. Així mateix, s’han d’indicar els criteris 
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comptables aplicats als actius financers les condicions dels quals hagin estat 
renegociades i que, d’una altra manera, estarien vençuts o deteriorats. 

 
 
No hem tingut deteriorament, correccions de valor; ni re-negociació de condicions. 
 
 
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers. 
 
Hem donat de baixa els passius financers dels quals l’obligació s’ha extingit. 
 
d) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s’ha d’informar sobre el 

criteri seguit en la valoració d’aquestes inversions, així com l’aplicat per a registrar 
les correccions valoratives per deteriorament. 

 
La fundació no té inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
 
8. Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits 

sobre correccions valoratives per deteriorament i capitalització de despeses 
financeres. 

 
Per la naturalesa de l’activitat, la fundació no genera flux d’existències. 

 
 
9. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració 

d’actius i passius per impost diferit. 
 
La Fundació està exempta de l’Impost sobre Societats respecte al resultat corresponent a les 
activitats no econòmiques pròpies de la Fundació i a les activitats econòmiques exemptes 
regulades a la llei 49/2002. 
  
Els resultats obtinguts per activitats econòmiques estan sotmesos a l’ Impost sobre Societats a 
un tipus reduït. No obstant, aquest any no hem tingut activitats econòmiques no exemptes, 
motiu pel qual no ha estat reflectit als comptes. 
 
 
10. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació 

amb les prestacions de serveis realitzades per l’entitat s’han d’indicar els criteris 
utilitzats per a la determinació dels ingressos; en concret, s’han d’assenyalar els 
mètodes emprats per a determinar el percentatge de realització en la prestació de 
serveis i s’ha d’informar en cas que la seva aplicació no hagi estat possible. 

 
Els ingressos i despeses es registren atenen principalment als principis de meritació i de 
correlació d’ingressos i despeses. 
 
Els ingressos propis per l’activitat de la fundació, donacions i subvencions, s’han comptabilitzat 
al moment de la seva realització efectiva. 
 
La resta d’ingressos, procedents de la explotació econòmica de la fundació, s’han valorat i 
anotat seguint els principis comptables obligatoris.  
 
Les despeses, s’han registrat en funció de la seva naturalesa, i seguint els criteris comptables 
abans esmentats. 
 
11. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació 

i, si s’escau, la seva imputació a resultats. 
 

Les subvencions i donacions corrents rebudes s’han imputat a resultat de l’exercici totalment.  
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Les subvencions i donacions per finançar bens d’immobilitzat, cas que s’hagin produït, s’han 
imputat a resultat de l’exercici proporcionalment a l’amortització del ben finançat per aquestes 
donacions. No hem rebut llegats. 
 
12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
La fundació no té transaccions entre parts vinculades. 
 
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
1. Anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa 

en aquests epígrafs i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades; indicant el següent: 

a) Saldo inicial. 

b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que 
siguin degudes a ampliacions o millores, amb el detall dels immobilitzats concrets 
que han causat aquest increment i el mètode de valoració quan es derivin 
d'aportacions no dineràries. 

c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 

d) Augments/disminucions per transferències o traspassos a altres partides; en 
particular a actius no corrents mantinguts per a la venda. 

e) Sortides, baixes o reduccions, amb el detall dels immobilitzats concrets que han 
causat aquest decrement. 

f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l'exercici 
de les acumulades. 

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades. 

h) Saldo final. 

 

Immobilitzat material:    exercici ... 20-21  19-20 
 

a) Saldo inicial 1.003.145,22 1.006.338,30 

b) Entrades o dotacions 85.688,61 7.763,44 

       per aportacions no dineràries 0,00 0,00 

       per ampliació o millora 0,00 0,00 

c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 

d) Augments/disminucions per traspàs a d'altres partides 0,00 0,00 

e) Sortides, baixes o reduccions -150.992,68 -10.956,52 

f) Correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 

       reconegudes a l'exercici 0,00 0,00 

       acumulades 0,00 0,00 

g) Amortitzacions   

       reconegudes a l'exercici 109.525,87 -33.675,23 

       Acumulades -730.783,44 --697.108,21 

h) Saldo final 
 

316.583,58 
 

272.361,78 

    

Entrades d’immobilitzat material  20-21 
 
Equips informàtics          5.558,82 
Gespa artificial 3 camps      80.129,79  
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    Total entrades:     85.688,61 
 
 
Sortides d’immobilitzat material 20-21   
 
Baixa d‘inventari equips informàtics       4.724,84 
Baixa d‘inventari de gespa artificial   146.267,84 
   
    Total sortides:    150.992,68 
 
 
 
Entrades d’immobilitzat material  19-20 
 
Ordinadors          1,288,41 
Caldera vestidors        6.475,03 
 
    Total entrades:     7.763,44 
 
Sortides d’immobilitzat material 19-20 
 
Baixa d’inventari ordinadors      10.956,52 
 
    Total sortides:    10.956,52 
 
 
 
Immobilitzat intangible:    exercici ... 20-21  19-20 
 

a) Saldo inicial 21.675,79 24.965,54 

b) Entrades o dotacions 0,00 6.887,95 

       per aportacions no dineràries 0,00 0,00 

       per ampliació o millora 0,00 0,00 

c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 

d) Augments/disminucions per traspàs a d'altres partides 0,00 0,00 

e) Sortides, baixes o reduccions 0,00 -10.177,70 

f) Correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 

       reconegudes a l'exercici 0,00 0,00 

       Acumulades 0,00 0,00 

g) Amortitzacions   

       reconegudes a l'exercici -1.721,84 3.609,58 

       Acumulades -13.927,53 -17.537,11 

h) Saldo final 
 

6.026,42 
 

7.748,26 
 
 
 
 
Entrades i sortides d’immobilitzat intangible  20-21 

 
Cap entrada ni sortida 
 
 
Entrades i sortides d’immobilitzat intangible  19-20 
 
2na part programa d’ ERP i CRM       6.887,95 
 

Total entrades:   6.887,95 
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Sortida: 
 
Baixa d’inventari programa BBDD  
 i d’ERP antic        10.177,70 
 
       Total sortides:  10.177,70 
 
        

2. Informació sobre les característiques de l'immobilitzat material i intangible no afecte 
directament a les activitats, indicant-ne el valor comptable, l'amortització i les 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

 
 
Tot l’immobilitzat està destinat a les activitats pròpies de la fundació. 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
A més de la informació requerida en la nota anterior, s’han de descriure els immobles 
classificats com a inversions immobiliàries i s’ha d’informar de: 
 
1. Tipus d’inversions immobiliàries i destinació que se’ls doni. 
 
2. Ingressos provinents d’aquestes inversions així com les despeses per a la seva 

explotació; s’han de diferenciar les inversions que generen ingressos de les que no 
ho fan.  

 
3. L’existència i l’import de les restriccions a la realització d’inversions immobiliàries, al 

cobrament dels ingressos derivats d’aquestes o dels recursos obtinguts per la seva 
alienació o disposició per altres mitjans. 

 
4. Obligacions contractuals per a l’adquisició, construcció o desenvolupament 

d’inversions immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores. 

 

No tenim inversions immobiliàries. 
 

 
7. Béns del patrimoni cultural 

 
1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest 

epígraf i de les seves corresponents correccions valoratives per deteriorament 
acumulades; indicant el següent: 

 
a) Saldo inicial. 
 
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que 

siguin degudes a ampliacions o millores. 
 
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 
 
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d’altres partides.  
 
e) Sortides, baixes o reduccions. 
 
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en 

l’exercici, de les acumulades.  
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g) Saldo final.  

2. Informació sobre: 

a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major 
valor dels actius, especificant les circumstàncies que s’han tingut en compte per a la 
seva valoració. 

 
b) Sempre que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis 

futurs, s’ha d’informar dels canvis d’estimació que afectin valors residuals i els 
costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació. 

 
c) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural adquirits a entitats 

del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades. 

 
d) Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris 

seguits per a la seva determinació.  
 
e) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, 

reconeguda o revertida durant l’exercici per a un bé, s’ha d’indicar: 
 

- Naturalesa del bé; 

- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de 
la pèrdua per deteriorament, i 

- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, si 
s’escau. 

 
f) Característiques dels béns del patrimoni cultural no afectes directament a les 

activitats, indicant el seu valor comptable i correccions valoratives per deteriorament 
acumulades. 

 
g) Béns afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions 

a la titularitat.  
 
h) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb els béns del patrimoni 

cultural, indicant també l’import d’aquests actius. 
 
i) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els 

compromisos ferms de venda. 
 
j) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns del patrimoni 

cultural, com ara arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions 
anàlogues. 

 
k) En el cas d’immobles, s’ha d’indicar de forma separada el valor de la construcció i 

del terreny. 
 
l) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans de béns 

del patrimoni cultural. 

No tenim bens del patrimoni cultural 

 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La informació que es requereix a continuació per a les operacions d’arrendament, també 
s’ha de subministrar quan l’entitat realitzi altres operacions de naturalesa similar. 
 
Arrendaments operatius 
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1. Els arrendadors han d’informar de: 
 
a) Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici. 
 
b) Una descripció dels béns i dels acords significatius d’arrendament. 
 
c) L’import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l’exercici. 
 
2. Els arrendataris han d’informar de: 
 
a) Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a 

despeses i ingressos de l’exercici, diferenciant entre imports dels pagaments mínims 
per arrendament, quotes contingents i quotes de subarrendament. 

 
b) Una descripció dels acords significatius d’arrendament, on s’ha d’informar de:  
 

- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que 
s’hagi pactat; 

- l’existència i, si s’escau, els terminis de renovació dels contractes, així com de les 
opcions de compra i les clàusules d’actualització o esglaonament de preus, i 

- les restriccions imposades a l’entitat en virtut dels contractes d’arrendament, com 
són les que es refereixin a l’endeutament addicional o a nous contractes 
d’arrendament. 

 
 
No tenim operacions d’arrendament significatives. 
 
9. Actius financers 
 
1. S’ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers 

assenyalades en la norma de registre i valoració novena, llevat de les inversions en 
el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades. 

 
A aquests efectes, s’ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes 
en la norma de registre i valoració novena. S’ha d’informar sobre les classes definides 
per l’entitat. 

 
 
 
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, 
derivats i altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 

Actius financers a cost 
amortitzat  

            2.143,40    3.798,17 2.143,40    3.798,17 

Actius financers mantinguts 
per a negociar 

              

Actius financers a cost               

Total              2.143,40    3.798,17    2.143,40    3.798,17 

               

 
No es contempla en aquesta taula però s’inclou dins dels actius financers la tresoreria de la 
entitat, que a data de 31-08-2021 es de 148.385,66 suma del saldo dels comptes corrents a 
entitats financeres i de la caixa en metàl·lic. 
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2. S’ha de presentar, per a cada classe d’actius financers, una anàlisi del moviment 
dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades 
pel risc de crèdit. 

 
No hem tingut pèrdues per deteriorament als actius financers. 
 
 
3. Quan els actius financers s’hagin valorat pel seu valor raonable, s’ha d’indicar: 
 
a) Si el valor raonable es determina, en la seva totalitat o en part, prenent com a 

referència els preus cotitzats en mercats actius o s’estima utilitzant models i 
tècniques de valoració. En aquest darrer cas, s’han d’assenyalar els principals 
supòsits en què es basen els esmentats models i tècniques de valoració. 

 
b) Per categoria d’actius financers, el valor raonable i les variacions en el valor 

registrades en el compte de resultats. 
 
c) Respecte dels instruments financers derivats, s’ha d’informar sobre la naturalesa 

dels instruments i les condicions importants que puguin afectar l’import, el calendari 
i la certesa dels fluxos d’efectiu futurs. 

 
No procedeix respondre aquets apartats. 
 
4. Entitats del grup, multigrup i associades 
 
S’ha de detallar la informació sobre les entitats del grup, multigrup i associades, 
incloent-hi: 
 
a) Denominació, domicili i forma jurídica de les entitats del grup, especificant per a 

cadascuna d’elles: 
 

- Activitats que exerceixen. 

- Fracció de capital i dels drets de vot que es posseeix directament i indirecta, 
distingint entre ambdós conceptes. 

- Import del capital, reserves, altres partides del patrimoni net i resultat del darrer 
exercici. 

- Valor segons llibres de la participació en capital. 

- Dividends rebuts en l’exercici. 

- Indicació de si les accions cotitzen o no en borsa i, si s’escau, cotització mitjana de 
l’últim trimestre de l’exercici i cotització al tancament de l’exercici. 

 
b) La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats multigrup, 

associades, aquelles en què l’entitat no exerceix una influència significativa, tot i 
posseir més del 20 % del capital. Així mateix, s’ha d’informar sobre les contingències 
en què s’hagi incorregut en relació amb aquestes entitats. Si l’entitat exerceix una 
influència significativa sobre una altra posseint un percentatge inferior al 20 % del 
capital o si, tot i posseir-ne més del 20% no s’exerceix una influència significativa, 
s’han d’explicar les circumstàncies que afecten aquestes relacions.  

 
c) S’han de detallar les adquisicions realitzades durant l’exercici que hagin portat a 

qualificar una entitat com a dependent, i indicar la fracció de capital i el percentatge 
de drets de vot adquirits. 

 
d) Import de les correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferents 

participacions, diferenciant les reconegudes en l’exercici, de les acumulades. 
 
e) El resultat derivat de l’alienació o disposició per un altre mitjà, d’inversions en 

entitats del grup, multigrup i associades. 
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No procedeix respondre aquests apartats. 
 
 
5. Usuaris i altres deutors  

Desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, Usuaris, patrocinadors i deutors 
de les activitats i altres comptes a cobrar, amb indicació del moviment que hi ha hagut 
durant l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el 
saldo final per a usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’entitat. 
 
La partida BII.1 està composada exclusivament per l’import de les factures emeses pendents 
de cobrament. El moviment durant l’exercici inclou també les factures/tiquets cobrats als 
usuaris de les instal·lacions, al comptat o per rebut domiciliat.  
 
       20-21        19-20 
  
Saldo inicial:     3.388,20    20.862,00 
Entrades:  546.457,25  459.742,15 
Sortides:  549.443,45  477.215,95 
Saldo final:         402,00      3.388,20 
 
La partida BII.6 correspon a les liquidacions amb Hisenda Pública pendents de compensació o 
de cobrament. 
 
 
6. Altre tipus d’informació 
 
S’ha d’incloure informació sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que 
afecti els actius financers, com ara litigis, embargaments, etc. 
 
No hi ha circumstàncies  de caràcter substantiu que afectin als actius financers. 
 
10. Passius financers 
 
1. S’ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius 

financers assenyalades en la norma de registre i valoració desena. 
 
A aquests efectes, s’ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes 
en la norma de registre i valoració desena. S’ha d’informar sobre les classes definides 
per l’entitat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
Derivats 
Altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 

Passius financers a cost 
amortitzat 

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

Passius financers mantinguts 
per a negociar 

    

Total 0,00 0,00 0.00 0.00 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a curt termini 

Total 
Deutes amb entitats de crèdit 

Derivats 
Altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 

Passius financers a cost 
amortitzat 

0,00 0,00 108.588,50 63.035,24 108.588,50 63.035,24 

Passius financers mantinguts 
per a negociar 

      

Total 0,00 0,00 108.588,50 63.035,24 108.588,50 63.035,24 
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2. Informació sobre: 
  
a) L’import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament 

de l’exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions han de 
figurar separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, 
conforme al model de balanç. 

 

Venciment dels deutes a 31-08-21 Any ...      

 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Resta d'anys 
 
Deutes amb entitats de crèdit            0,00         0,00      0,00      0,00       0,00 0,00 

Altres deutes  
            
15.319,95         0,00      0,00      0,00       0,00 0,00 

       

Total 
          
15.319,95         0,00      0,00      0,00       0,00 0,00 

  
Venciment dels deutes a 31-08-20 Any ...      

 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Resta d'anys 
 
Deutes amb entitats de crèdit            0,00         0,00         0,00       0,00       0,00 0,00 

Altres deutes  
           
24.122,00         0,00         0,00       0,00       0,00 0,00 

       

Total 
           
24.122,00         0,00         0,00       0,00       0,00 0,00 

 
 
b) L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa. 
 
La nostra entitat no té deutes amb garantia real. 
 
 
3. En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici, s’ha 

d’informar de: 
 

- Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s’hagi produït 
durant l’exercici. 

- El valor en llibres en la data de tancament de l’exercici d’aquells préstecs en què 
s’hagi produït un incompliment per impagament. 

- Si l’impagament ha estat esmenat o s’han renegociat les condicions del préstec 
abans de la data de formulació dels comptes anuals. 

 
 
La nostra entitat no ha tingut préstecs durant l’exercici, ni en te pendents de pagament 
provinents d’anteriors exercicis. 
 
 
11. Fons propis 
 
1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 

agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les 
disminucions, com també els saldos inicials i finals. 

 
 
A l’exercici 20-21 
 
La partida A-1.I Fons dotacionals: No ha tingut moviment al llarg de l’any. Saldo inicial i final 

6.010,12 
 
La partida A-1.III Excedents d’exercicis anteriors: Minorament a l’assentament d’obertura a inici 

d’exercici en incorporar l’excedent negatiu de l’exercici anterior. 
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 Saldo a 31-08-20, final d’exercici anterior  149.107,93 
 Incorporació d’excedents exercici anterior   -35.607,30 
      Total  113.500,63 
  
 Saldo final a 31-08-21    113.500,63 
 
La partida A-1.V Excedent de l’exercici: Ha tingut un moviment positiu de 61.898,86 recollint el 

saldo final del compte de resultats de l’exercici.  
 
A l’exercici 19-20 
 
La partida A-1.I Fons dotacionals: No ha tingut moviment al llarg de l’any. Saldo inicial i final 

6.010,12 
 
La partida A-1.III Excedents d’exercicis anteriors: Increment a l’assentament d’obertura a inicis 

d’exercici en incorporar l’excedent positiu de l’exercici anterior. 
 
 Saldo a 31-08-19, final d’exercici anterior  113.774,86 
 Incorporació d’excedents exercici anterior    35.333.07 
      Total  149.107,93 
  
 Saldo final a 31-08-20    149.107,93 
 
La partida A-1.V Excedent de l’exercici: Ha tingut un moviment  negatiu de -35.607,30 recollint 

el saldo final del compte de resultats de l’exercici.  
 
2. Informació sobre: 

 

- Desemborsaments pendents, si n’hi ha, com també la data en què s’han de fer 
efectius. 

- Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats. 

- Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, amb indicació 
dels criteris de valoració utilitzats. 

- Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció). 
 
No en tenim. 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
S’ha d’informar sobre: 
 

1. L'import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que 
figuren en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció 
dels vinculats directament amb les activitats de l'entitat i dels rebuts amb caràcter de 
capital. 

 
 
Subvencions: 
 
No hem rebut subvencions que figurin al balanç. No hem rebut subvencions amb caràcter de 
capital. 
 
Les reflectides al compte de resultats i que detallem, son vinculades a les activitats de l’entitat.  
 
 
 
Generalitat de Catalunya: 
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- Del Consell Català de l'Esport 
 
12.000 € convocatòria d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de 
l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi 
sanitària, econòmica i social de la COVID-19 
 
19.000 € convocatòria d’ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la COVID-
19 a causa de la suspensió i la limitació de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives 
de Catalunya durant l’any 2021 
 
1.512 € convocatòria de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que 
tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància 
social i històrica 
 
- Del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
 
30.000 € ajut extraordinari per donar suport als col·lectius mes afectats per les mesures de 
contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'ERTE. 
 
- Del Departament de Treball afers social i família 
 
5.000 € d'ajut econòmic extraordinari a entitats del Tercer Sector Social per fer front als efectes 
de la covid-19 
 
1.500 € ajut extraordinari en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19 
 
Ajuntament de Barcelona 
 
- De l’Institut Barcelona Esports 
 
12983,69 € subvenció per a entitats sense ànim de lucre que fomenten l’activitat física i l’esport 
de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada per la COVID-
19 i les seves conseqüències. 
 
 
Donacions: 
 
Detall del moviment de les donacions rebudes per part de particulars o entitats privades: 
 
Partides al balanç:   
 
Partida A-2)  del passiu, donacions de capital 
 
      20-21      19-20  
 
Saldo inicial:  198.618,57  214.096,19 
Entades:             0,00             0,00 
Sortides:   15.477,62     15.477,62  
Saldo final: 183.140,95  198.618,57 
 
Entrades: donatius destinats a finançar immobilitzat. Als exercicis 20-21 i al 19-20, cap entrada. 
 
Sortides: traspàs a ingressos de l’exercici de la part corresponent a l’amortització de 
l’immobilitzat finançat amb aquets donatius.  
 
Partides al compte de resultats:  
 
Curs 20-21 
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Partida 1.b) Ingressos periòdics, donacions en efectiu: 16.386,60 provinents de persones 
físiques que fan aportacions periòdiques per a les activitats de la entitat sense rebre cap 
contraprestació. 
 
Partida 1.d) Ingressos no periòdics, donacions en efectiu per a l’activitat ordinària de la entitat, 
provinents del patronat i d’altres persones físiques i jurídiques: 108.803,30. 
 
Partida 10. Donacions traspassades a ingressos de l’exercici: 15.477,62.  Imputació a exercici 
de la part corresponent de la partida A-2 del Patrimoni Net del balanç, per l’import equivalent a 
l’amortització del bens d’immobilitzat finançats amb aquets donatius de capital. 
 
 
Curs 19-20 
 
Partida 1.b) Ingressos periòdics, donacions en efectiu: 15.938,45 provinents de persones 
físiques que fan aportacions periòdiques per a les activitats de la entitat sense rebre cap 
contraprestació. 
 
Partida 1.d) Ingressos no periòdics, donacions en efectiu per a l’activitat ordinària de la entitat, 
provinents del patronat i d’altres persones físiques i jurídiques: 167.072,55. 
 
Partida 10. Donacions traspassades a ingressos de l’exercici: 15.477,62.  Imputació a exercici 
de la part corresponent de la partida A-2 del Patrimoni Net del balanç, per l’import equivalent a 
l’amortització del bens d’immobilitzat finançats amb aquets donatius de capital. 
 
 

2. Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del 
saldo inicial i final com també dels augments i les disminucions. En particular s'ha 
d'informar sobre els imports rebuts i, si s'escau, tornats. 

 
Explicat al punt anterior. No s’ha retornat cap import dels donatius rebuts. 

 

3. Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats, amb especificació 
de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de 
quin ens les concedeix i de si l'atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta 
d'altres administracions públiques. En el cas que l'entitat atorgant sigui la Generalitat 
de Catalunya, cal concretar quin ha estat el departament o organisme vinculat que ha 
atorgat la subvenció o ajut. Si prové d'una altra administració pública, cal especificar 
l'ens concret atorgant. En qualsevol cas, cal especificar la finalitat per a la qual ha 
estat rebuda o acceptada la subvenció, donació o llegat. 

Explicat als punts 1 i 2  anteriors.  

Informació sobre el compliment o incompliment de les condicions associades a les 
subvencions, donacions i llegats. 

 
Subvencions: s’han complert les condicions associades a l’atorgament de les subvencions i 
ajuts extraordinaris públics rebuts. 
 
Donacions: en general els donants no han posat cap condició expressa a les seves donacions, 
que han estat de caràcter monetari.  
 
En algun cas concret, les donacions han estat condicionades al compliment d’algunes 
condicions i a la justificació final, condicions que hem complert  justificat. 
 
El Patronat ha vetllat pel bon destí d’aquestes donacions.  
 
No hem rebut llegats. 
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4. Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, 
donacions i llegats. 

Explicat als punts anteriors. 
 
13. Situació fiscal 
 
13.1. Impostos sobre beneficis 
 
a) Informació relativa a les diferències temporànies deduïbles i imposables registrades 

en el balanç al tancament de l’exercici. 
 
No tenim diferències temporànies. 
 
 
b) Antiguitat i termini previst de recuperació fiscal dels crèdits per bases imposables 

negatives. 
 
No tenim crèdits per bases imposables negatives. 
 
 
c) Incentius fiscals aplicats en l’exercici i compromisos assumits en relació amb 

aquells.  
 
 
La nostra entitat s’ha acollit als beneficis fiscals contemplats a la llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre; que renovem anualment. 
Complim les exigències descrites al seu article n. 3. 
 
 
Per calcular la base imposable a efecte de l’Impost sobre Societats, procedim a identificar les 
rendes exemptes i no exemptes. Les despeses que es consideren imputables a les activitats 
exemptes, no es consideren deduïbles. Les despeses que es consideren imputables a les 
activitats no exemptes, es dedueixen. Les despeses que es consideren comuns, es dedueixen 
en funció del percentatge d’ingressos de les activitats no exemptes sobre les exemptes. 
 
Adjuntem quadre del càlcul fet per indicació del nostre assessor fiscal, comparatiu de dos anys, 
per identificar les rendes exemptes, amb correspondència als articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 
que empara l’exempció.  
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Podem concloure que gaudim d’exempció fiscal sobre totes les rentes obtingudes. Per tant, el 
100% de despeses son atribuïbles a ingressos exempts. 
 
 
 
d) Informació relativa a les provisions derivades de l’impost sobre beneficis així com 

sobre les contingències de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al 
tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecta els actius i 
passius fiscals registrats. En particular, s’ha d’informar dels exercicis pendents de 
comprovació. 

 
No hi ha contingències ni esdeveniments posteriors que afectin a la normativa fiscal que 
apliquem. 
 
La entitat té oberts, per a possible inspecció de les autoritats fiscals,  els exercicis  econòmics 
precedents. 
 
 
e) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal. 
 
No en tenim. 
 
 
13.2. Altres tributs 
 
S’ha d’informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb 
altres tributs; en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els 
exercicis pendents de comprovació.  
 
A data d’avui no tenim constància de cap circumstància significativa ni contingència tributària. 
 
 
14. Ingressos i despeses 
 
1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, 

amb indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta 

l’esmentat concepte. 

L’òrgan de govern no ha generat cap despesa a la entitat en el desenvolupament de la 

seva tasca. 

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Ajuts concedits i altres 

despeses, amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les 

activitats. 

Al curs 20-21 

2.a)  Saldo total: 80.936,45 ajuts a persones físiques. 

2.b) No hi ha despeses a l’apartat 2 b) del compte de resultats “despeses per col·laboracions i 

per l’exercici del càrrec de membre de l’òrgan de govern”. 

Al curs 19-20 

2.a)  Saldo total: 64.232,14 ajuts a persones físiques. 

2.b) No hi ha despeses a l’apartat 2 b) del compte de resultats “despeses per col·laboracions i 

per 
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Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, Aprovisionaments. Cal detallar 

els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de 

primeres matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació 

d'existències. 

Al curs 20-21 

Consum de bens i serveis destinats a les activitats : 41.873,51 

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles:  no tenim processos productius.  

 

Al curs 19-20 

Consum de bens i serveis destinats a les activitats : 21.770,47 

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles:  no tenim processos productius.  

 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal, amb 

distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues 

socials. 

 

Al curs 20-21 

Sous i salaris : 245.355,37 

Seguretat social a càrrec de la entitat:  55.478,39  

Total despeses de personal: 300.833,76 

 

Al curs 19-20 

Sous i salaris :  218.842,77  

Seguretat social a càrrec de la entitat:  58.380,95  

Total despeses de personal: 277.442,72 

 

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues, deteriorament i 
variació de les provisions per operacions de les activitats, amb distinció entre 
variació de provisions d'existències, variació de provisions per a insolvències i 
pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions de les 
activitats. 

 
No hem tingut despeses d’aquestes característiques. 
 
 
3. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis. 
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No hem tingut venda de béns i prestació de serveis per permuta. 
 
 
4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida 

Altres resultats. 
 
 
Curs 20-21:  No hem tingut resultats aliens a la activitat normal de la entitat.  
 
Curs 19-20: l’import de 1.636,32 de la partida “altres resultats” correspon a ingressos 

excepcionals de l’activitat normal de la entitat (indemnització de la companyia d’assegurances pels 

diversos robatoris i els desperfectes produïts que hem patit a les instal·lacions) 

 
 
 
5. Informació sobre: 

 

- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les 
activitats a les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 

 
A l’exercici 20-21 hem rebut 2.000 € en concepte de patrocini del projecte “educació de joves a 
través de l’esport” per part de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros. S’han complert les 
condicions pactades. 
 
A l’exercici 19-20 hem rebut 2.000 € en concepte de patrocini del projecte “educació de joves a 
través de l’esport” per part de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros. S’han complert les 
condicions pactades. 
 

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de 
les següents: 
- Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels. 
- Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats. 
- Serveis rebuts i prestats. 
- Interessos abonats i carregats. 
- Dividends i altres beneficis rebuts. 
 

No tenim transaccions amb entitats de grup ni associades. 
 
 

- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de 
compres, vendes i serveis rebuts i prestats. 

 
 
No tenim transaccions en moneda estrangera. 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al 
compliment de les finalitats estatutàries. Cal concretar si són o no són de la dotació 
fundacional o del fons social, i detallar-ne els elements més significatius (valor 
comptable, vida útil, amortització acumulada, deterioraments). Així mateix, s'ha 
d'especificar l'activitat que s'hi desenvolupa. 

 
Tot el patrimoni de la fundació està destinat al compliment dels fins estatutaris. La dotació 
fundacional està representada en diverses partides de l’actiu immobilitzat del balanç. 

 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de 
l'entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut. 
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No ens hem després de béns ni drets. 
 

2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 
legalment establert. Quan escaigui, presentació d'un pla aprovat per l'òrgan de 
govern per aplicar els recursos pendents de destinar. També quan escaigui, estat de 
compliment del pla aprovat per l'òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar 
els recursos pendents de compliment de les obligacions establertes en la legislació 
vigent. 

 
Per calcular si destinem el percentatge mínim reglamentat a activitats estatutàries, hem 
procedit de la següent manera: 
 
 
Determinació de l'import net d'ingressos per la suma del total d'ingressos de l'exercici que 
inclou: el total de rendes per explotació econòmica, les rendes per transmissió de béns o drets 
amb l'excepció esmentada en el punt 2 b del art 3 de la llei 49/02 i la resta d'ingressos sense 
considerar les aportacions en concepte de dotació patrimonial; minorat per les despeses (total 
o proporcionalment) que han estat necessaris per a l'obtenció d'aquests ingressos. 
 
La quantitat resultant, ingressos nets, serveix de base per calcular el percentatge de despeses 
destinades a activitats incloses dins les finalitats estatutàries, que ha de ser superior al 70 %. 
 
Adjuntem quadre resum del càlcul efectuat per indicació del nostre assessor, del destí de les 
rendes de l’exercici: 
 
 
 
Exercici 20-21 
 
 
 
El quadre està a la pàgina següent 
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En el càlcul de despeses necessàries per obtenir aquests ingressos, seguint un model de 
distribució de despeses imputables a les activitats i de despeses comunes, hem calculat que en 
aquest exercici aproximadament el 40 % de despeses de personal s'ha de considerar com a 
despesa necessària. 
 
Podem concloure que la nostra entitat compleix amb el requisit de destinar al menys el 70 % de 
les rendes i ingressos a finalitats estatutàries. Totes les activitats que desenvolupem tenen 
relació directa amb les finalitats fundacionals o són complementàries d'aquestes i hem destinat 
a les finalitats estatutàries una quantitat superior al 70 % legalment establert (90,41 %). 
 
 

El Patronat ha decidit destinar l’excedent de l’exercici a romanent.  
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Exercici 19-20 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
En el càlcul de despeses necessàries per obtenir aquests ingressos, seguint un model de 
distribució de despeses imputables a les activitats i de despeses comunes, hem calculat que en 
aquest exercici aproximadament el 40 % de despeses de personal s'ha de considerar com a 
despesa necessària. 
 
Podem concloure que la nostra entitat compleix amb el requisit de destinar al menys el 70 % de 
les rendes i ingressos a finalitats estatutàries. Totes les activitats que desenvolupem tenen 
relació directa amb les finalitats fundacionals o  són complementàries d'aquestes.   
 

Com que no hi ha hagut excedent, el Patronat no ha de prendre cap decisió per destinar aquest 
excedent.  
 
Aquest any, hem destinat a les finalitats estatutàries una quantitat superior als ingressos de 
l’exercici, per això el percentatge de destí de rendes és superior al 100 %. 
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3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb el 
compliment directe de les finalitats. 

 

Per explicar les partides més significatives a traves de les quals es pot comprovar el 
compliment de les finalitats estatutàries, remetem al apartat 18 d’aquesta memòria. 
 
 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
1. S’ha d’informar dels següents tipus d’operacions amb parts vinculades: 
 
a) Vendes i compres d’actius corrents i no corrents. 
 
b) Prestació i recepció de serveis. 
 
c) Contractes d’arrendament financer. 
 
d) Transferències de recerca i desenvolupament. 
 
e) Acords sobre llicències. 
 
f) Acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en 

efectiu o en espècie. En les operacions d’adquisició i alienació d’instruments de 
patrimoni, s’ha d’especificar el nombre, valor nominal, preu mitjà i resultat 
d’aquestes operacions, especificant la destinació final prevista en el cas 
d’adquisició.  

 
g) Interessos abonats i carregats, així com aquells meritats però no pagats o cobrats. 
 
h) Dividends i altres beneficis rebuts. 
 
i) Garanties i avals. 
 
j) Remuneracions i indemnitzacions. 
 
k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida. 
 
l) Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments que 

puguin implicar una transmissió de recursos o d’obligacions entre l’entitat i la part 
vinculada. 

 
m) Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis que 

seran utilitzats per diverses parts vinculades. 
 
n) Acords de gestió de tresoreria, i 
 
o) Acords de condonació de deutes i prescripció d’aquests deutes. 
 
 
No tenim operacions amb parts vinculades. 
 
 
2. La informació anterior es pot presentar de forma agregada quan es refereixi a 

partides de naturalesa similar. En tot cas, s’ha de facilitar informació de caràcter 
individualitzat sobre les operacions vinculades que siguin significatives per la seva 
quantia o rellevants per a una comprensió adequada dels comptes anuals.  
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No procedeix respondre aquest apartat. 
 
3. Cal informar sobre l’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe 

meritats en el curs de l’exercici pel personal d’alta direcció i pels membres de l’òrgan 
de govern, qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes 
en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte 
dels membres antics i actuals de l’òrgan de govern i personal d’alta direcció. Així 
mateix, s’ha d’incloure informació sobre indemnitzacions per cessament. Quan els 
membres de l’òrgan de govern siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors 
s’han de referir a les persones físiques que els representen.  

 
També s’ha d’informar sobre l’import de les bestretes i crèdits concedits al personal 
d’alta direcció i als membres de l’òrgan de govern, amb indicació del tipus d’interès, 
les seves característiques essencials i els imports eventualment tornats, així com les 
obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia. Quan els membres de 
l'òrgan de govern siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors es referiran 
a les persones físiques que les representin.  

 
 
No tenim personal d’alta direcció, essent les persones del patronat les que decideixen i 
executen les polítiques de la entitat. 
 
Les persones de la fundació que exerceixen les tasques de govern ho fan havent rebut aquest 
encàrrec per part del patronat, i tenen sous inferiors als de semblant responsabilitat en d’altres 
societats; o bé no son empleats de la fundació (voluntaris). 
 
El patronat no percep cap remuneració per la seva dedicació. 
 
 
17. Altra informació 
 
S’ha d’incloure informació sobre: 
 
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 

categories i desglossat per sexes. 

Tenim 18 persones contractades de mitjana anual al curs 20-21  i 17 persones al curs 19-20. 

 

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació 
prevista legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent. 

Amb data 27-05-2021, a la reunió del patronat, presenten la seva dimissió el secretari i un 
vocal, càrrecs que automàticament van acceptar estant presents,  una nova secretaria i un nou 
vocal.  

S’ha procedit a la seva inscripció al registre d’entitats. 

 

Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència 
econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les 
resolucions corresponents. 

No tenim operacions per a les quals s’hagi demanat autorització al Protectorat de Fundacions.  

3. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes 
a aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest 
cas, cal assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 
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No en tenim operacions d’aquest tipus.  
 
4. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament 

que no afectin els comptes anuals en la data de tancament, però el coneixement dels 

quals sigui útil per a l'usuari dels estats financers. 

 

El Patronat vetlla permanentment per consolidar l’equilibri entre ingressos i despeses de 

l’exercici i assegurar la viabilitat econòmica de la fundació.  

Enguany, ha estat clau rebre subvencions i ajuts extraordinaris per part de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, explicat als punts anteriors, i donacions d’altres 

benefactors 

Hem patit com d’altres entitats, la crisi derivada de les restriccions a l’activitat per les mesures 

sanitàries, i l’impacte greu que ha tingut a les famílies beneficiaries de la nostra activitat. 

Confiem en continuar tenint aquest recolzament, i que l’activitat econòmica de la societat revifi. 

 

5. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament 

dels comptes anuals que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. 

No hi ha cap fet que s’oposi a al principi d’entitat en funcionament. 

 

6. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria que ajudi a 

justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició 

financera de l’entitat. 

Els projectes exposats al punt 1 d’aquesta memòria s’han dut a terme gràcies als recursos 

aportats pels diferents benefactors que col·laboren amb Fundació Brafa. 

Els ingressos que legítimament percep la Fundació per la prestació de serveis esportius i 

d’altres serveis complementaris, els donatius i ajuts del Patronat i de diverses persones físiques 

i jurídiques; no arribarien a cobrir totes les despeses que provoquen aquests projectes. 

No queda reflectit a la comptabilitat, perquè no té transcendència econòmica documentada, 

l’aportació de recursos de la fundació a aquets projectes en forma de:  

- dedicació extra i voluntària de temps per part del personal contractat per la fundació, que ha 

dedicat part del seu temps lliure a la labor social. 

- cessió gratuïta o a preu molt baix de les instal·lacions a gent necessitada, que inclou les 

despeses indirectes per l’ús (aigua, llum), i els ingressos que es deixem de percebre per aquest 

ús. 

- la minoració de quotes o fins i tot gratuïtat del servei que s’aplica als usuaris amb pocs 

recursos. 

Tampoc es reflecteix a la comptabilitat les hores dedicades pels voluntaris que hi col·laboren.  

Evidentment, es podria fer una estimació econòmica de tot això, i incloure al compte de 

resultats aquets costos com a despesa, compensat amb ingressos equivalents en forma de 

donacions, de tal manera que el resultat final no variï i la comptabilitat reflectís més fidelment la 

tasca que la fundació desenvolupa en activitats estatutàries i d’interès general. 
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No obstant això, volem deixar constància a la memòria que la labor de la fundació, no es podria 

dur a terme si no fos pel temps que els voluntaris dediquen. Podem fer un càlcul aproximat de 

l’equivalent en cost de sous i salaris d’aquets temps, cas que aquestes persones dediquessin 

llur temps de manera remunerada: 

- Voluntaris compromesos amb projectes fixes (tutories, aula d’estudi, assessorament, cerca de 

recursos, investigació en matèria educativa, manteniment del pla d’educació, sortides i estades 

culturals i esportives, seguiment de xarxes socials, aplicació de l’app Bchampion, etc.): 20 

voluntaris de mitjana anual, que han dedicat un total aproximat de 4.000 hores. Això dona una 

mitjana de 200 hores anuals per voluntari (unes 4 hores setmanals).  

Evidentment, no tots tenen la mateixa dedicació. Alguns dediquen gairebé 20 hores setmanals 

perquè les seves circumstàncies els hi ho permeten i d’altres 2 hores; uns ajuden en època de 

vacances escolars i d’altres ho fan amb regularitat durant tot l’any.   

El cost econòmic d’aquets temps s’aproximaria a 48.000 €, cost/hora de 12 € si cadascú cobrés 

l’hora dedicada a uns 8 € nets de mitjana. 

- Voluntaris que dediquen els seu temps en projectes puntuals (activitats socials, campanyes...) 

 Difícil de valorar la quantitat d’hores dedicades. Estimem que han col·laborat en projectes 

concrets al voltant de 40 persones. 

Val a dir que ara per ara la molts dels nostres voluntaris estant renunciant e percebre 

compensació per les despeses que els hi provoca la seva dedicació. Una estimació a la baixa 

suposaria una despeses de unes 20.000 € extres a la fundació. 

  

18. Informació segmentada 

 
L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent 
a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, 
àrees geogràfiques d’actuació. 

 
Només tenim un centre de treball i una àrea geogràfica d’actuació, Barcelona ciutat i més 
pròpiament, districte de Nou Barris tot i que puntualment es fan activitats fora de la nostra 
ciutat.  
 
A banda, amb les nostres actuacions en xarxes socials i publicacions e les nostres dues webs 
podem arribar a influir en moltes àrees geogràfiques. 
 
Adjuntem quadre resum de distribució d’ingressos i despeses per activitats amb transcendència 
econòmica, de tal manera que dividim entre: 
 
- Activitat principal: foment de la pràctica esportiva. 
 
- D’altres activitats fundacionals i estatutàries: pagina web www.sportmagister.com dedicada a 
fomentar la educació a través de l'esport, campanyes de conscienciació del fair play i de l’abús 
de les apostes esportives envers els esportistes,  activitats culturals i assistencials per a gent 
de la tercera edat (quan ho permet la crisi sanitària), serveis prestats al projecte de Prestació 
Benefici Comunitat (justícia juvenil)... 
 
- Activitats complementàries de les dues anteriors: el servei de menjador i bar als usuaris de les 
instal·lacions, préstec (lloguer) de material esportiu per a ús intern dels nostres usuaris, cessió 
d’espai per a filmacions, etc. 
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Els ingressos i despeses comuns els distribuïm en proporció als ingressos ordinaris per a cada 
tipus d'activitat. Les inversions per a cada activitat s’han tractat com a despeses comuns i estan 
reflectides a la partida “amortitzacions”. 
 

 
 
 

 
 
Barcelona, a 03-03-2022. 


