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25.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 
quan l’Entitat sigui de major actiu 

Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 

pertany a cap unitat de decisió. 

 

25.7 Actualització de balanços segons la Llei 16/2012, de 27 de 

desembre 

La Fundació no s’ha acollit a la revalorització dels actius.  

 

25.8 Codi de conducta d’inversions financeres temporals 

El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta 
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, 

acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que 
s’han d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa. 

 

L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en 
compte: 

1- Les inversions financeres temporals en instruments financers s’han 
realitzat en valors subjectes en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V. 

2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions 

financeres temporals qualsevol inversió en instruments financeres, 
amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de 
lliure disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat 

o de la normativa que li sigui d’aplicació; i la part del patrimoni de 
l’entitat que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per 
donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o 

amb vocació de permanència. Així mateix, es consideren instruments 
financers el recollits en l’Annex d’Instruments financers compresos en 

l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors. 

Selecció d’inversions: 

Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre 
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents 

possibilitats d’inversió, atenent les condicions del mercat en el 
moment de la contractació. 

D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i 

duració dels passius i les previsions de tresoreria, també es 
diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb 
l’objecte de preservar la liquidesa de les inversions, l’Entitat porta a 

terme les seves inversions en valors o instruments financers negociats 
en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació, i la inversió 
en institucions d’inversió col·lectiva amb reemborsament diari 

harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment, la política 
d’inversió dóna especial importància a la preservació del capital. 
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L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, 
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de 
cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 

26. Informació segmentada 

 

EXERCICI 2020 

 

    (Deure) Haver 

  Total General 
Societats 
adscrites 

1. Ingressos per les activitats 5.070.303,39 2.236.404,84 2.833.898,55 

2. Ajuts concedits i altres despeses -682.686,33 -163.291,28 -519.395,05 
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 

fabricació 0,00 0,00 0,00 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00 0,00 

5. Aprovisionaments -739.390,97 -156.977,97 -582.413,00 

6. Altres ingressos de les activitats 105.754,12 105.159,12 595,00 

7. Despeses de personal -1.974.428,53 -1.546.651,72 -427.776,81 

8. Altres despeses d'explotació -1.681.882,33 -416.168,96 -1.265.713,37 

9. Amortització de l'immobilitzat -289.905,92 -286.446,09 -3.459,83 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat  197.933,77 197.933,77 0,00 

11. Excés de provisions 0,00 0,00 0,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 

13. Altres resultats -12.734,31 23.001,18 -35.735,49 

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

-7.037,11 -7.037,11 0,00 

14. Ingressos financers 7.326,25 7.326,25 0,00 

15. Despeses financeres -7.608,48 -7.608,48 0,00 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00 

17. Diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers 

0,00 0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -282,23 -282,23 0,00 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) -7.319,34 -7.319,34 0,00 

19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19) -7.319,34 -7.319,34 0,00 

 

 

 

 

 




