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FUNDACIÓ ANDRENA
Balanç simplificat
al 31 de desembre de 2017 i 2016

ACTIU

31/12/2017

31/12/2016

B) ACTIU CORRENT
VI. Efectiu i altres actius equivalents

41.437,32
41.437,32

49.966,68
49.966,68

TOTAL ACTIU

41.437,32

49.966,68

31/12/2017

31/12/2016

41.139,88
41.139,88
30.000,00
30.000,00

49.080,17
49.080,17
30.000,00
30.000,00

19.080,17
-7.940,29

19.080,17

297,44
297,44
297,44

886,51
886,51
787,51

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
IV. Excedents pendents d'aplicació en
estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

activitats

C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
TOTAL PASSIU

41.437,32

99,00
49.966,68
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FUNDACIÓ ANDRENA
Compte de Resultats simplificat
de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016

1. Ingressos per les activitats
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments

Exercici
2017

Exercici
2016

16.860,00
16.860,00

20.000,00
20.000,00

-21.536,75
-21.536,75

-

-139,80

-87,91

9. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a4) Serveis de professionals independents
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
d) Altres serveis

-3.123,74
-3.090,40
-1.858,98
-1.031,00
-75,92
-124,50
-33,34

-831,92
-831,92
-798,60
-33,32
-

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-7.940,29

19.080,17

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-7.940,29

19.080,17

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

-7.940,29

19.080,17
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FUNDACIÓ ANDRENA
Estat de Canvis en el Patrimoni Net
de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016

Fons

Excedents
pendents
d'aplicació
en
Excedent
activitats
de
estatutàries l'exercici

TOTAL

SALDO INICIAL DE
L'EXERCICI 2016

-

-

-

-

I. Excedent de l'exercici

-

-

19.080,17

19.080,17

III. Operacions de patrimoni 30.000,00
net
1.
Augments
de
fons 30.000,00
dotacionals

-

-

30.000,00

-

-

30.000,00

SALDO FINAL DE
L'EXERCICI 2016

30.000,00

-

19.080,17

49.080,17

30.000,00

-

19.080,17

49.080,17

-

-

-7.940,29

-7.940,29

SALDO INICIAL DE
L'EXERCICI 2017
I. Excedent de l'exercici
IV. Altres variacions
patrimoni net
SALDO FINAL DE
L'EXERCICI 2017

de

-

30.000,00

19.080,17 -19.080,17

19.080,17

-7.940,29

-

41.139,88
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FUNDACIÓ ANDRENA
Memòria
de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016
1. Activitat de l’entitat
La Fundació Andrena, en endavant "La Fundació", neix amb l’objectiu de fomentar la
conservació de la vida a les aigües dolces, a Catalunya. Per aconseguir el seu objectiu, es
dona suport a les entitats del territori, per desenvolupar projectes de conservació en
ecosistemes aquàtics, sempre recolzats en el coneixement científic.
La Fundació es va constituir en data 6 de juliol de 2016, i es va inscriure al Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2978, el 27 de juliol de 2016
per Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
La Fundació té per objecte la preservació, conservació, restauració, recuperació i defensa de la
biodiversitat i del medi natural a través d'accions de protecció, gestió, restauració i recerca. La
Fundació segons determini el seu Patronat i els seus estatuts, projectarà lliurement les seves
actuacions en la forma que consideri més adequada pel compliment de les seves finalitats.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions
o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur
a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim
exhaustiu, s’enumeren a continuació:
•

Recolzament econòmic (mecenatge) de projectes de restauració, conservació i estudi
de la biodiversitat.

•

Desenvolupament de projectes de restauració, conservació i estudi de la biodiversitat •
Assessorament a tercers (de forma remunerada o no) en matèria de gestió de la
biodiversitat i medi natural.

•

La restauració i gestió de finques per tal de garantir-ne el bon estat ecològic a través
dels acords de custòdia amb els propietaris que permet a la Fundació de gestionar el
territori i al propietari de gaudir de l’assessorament i de fons per fer tasques de
restauració i manteniment dels espais.

•

La creació i restauració d’ambients aquàtics per tal de conservar la flora i fauna que hi
habiten.

•

Estudi, protecció i divulgació dels espais naturals del litoral mediterrani.

•

Recerca i investigació per tal de protegir i gestionar les diferents espècies animals i
l’hàbitat que ocupen.

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, sent els seus membres:
Anna Gallés, Presidenta
Eva Gallés, Secretària
Jordi Gallés
Mª Glòria Gabarró
Joan Maluquer Margalef
Sandra Carrera, en representació de la Xarxa de Custòdia del Territori
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Amb la finalitat d’establir criteris rigorosos, la Fundació és assessorada pel consell científic,
format per especialistes en limnologia i en gestió del medi aquàtic; aquest grup d’experts
avalua el valor ecològic dels projectes a impulsar i esta format per:
Evelyn Garcia Burgos, biòloga i tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, experta en
restauració de rius i membre de la junta del Centro Ibérico de Restauración
Fluvial (CIREF)
Marc Ventura, doctor en biologia, investigador del CEAB – CSIC (Grup d’Ecologia
integrativa d’aigües continentals) i coordinador del projecte LIFE+ LimnoPirineus.
Xavier Quintana, doctor en biologia, investigador del Grup de recerca en Ecologia
Aquàtica Continental (UdG), i coordinador del projecte LIFE+ Pletera.
Albert Ruhí, doctor en biologia, investigador del National Socio-Environmental
Synthesis Center de Maryland
Durant l'exercici 2016 s'ha rebut la dotació inicial que consta a la carta fundacional per un
import de 30.000 euros. Tanmateix, durant l'exercici 2017 i 2016 s'han rebut donacions
destinades a les finalitats fundacionals per un import de 16.860 euros i 20.000 euros,
respectivament, aportats per les següents persones i/o entitats, en euros:

ABET, S.L.
Anna Gallés
Eva Gallés Gabarró
Guillem Torner

2017
10.000,00
5.000,00
1.800,00
60,00
16.860,00

2016
10.000,00
10.000,00
20.000,00

Durant l'exercici 2017 i 2016 els ajuts i donacions atorgats a entitats per a dur a terme les
finalitats fundacionals han estat els següent, en euros:

Fundació Bosch i Gimpera
Associació la Sorellana
Fundació Universitària Balmes
Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la
Natura (IAEDEN)

2017
7.500,00
7.500,00
4.260,00
2.276,75
21.536,75

2016
-

2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel
Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la Fundació i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les
normes establertes en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat en el Decret 259/2008, de 23 de desembre.
No hi ha raons excepcionals per les quals l'entitat hagi incomplert alguna disposició legal en
matèria comptable per mostrar la imatge fidel.
No cal incloure informacions complementàries en la memòria, ja que l'aplicació de les
disposicions legals, és suficient per mostrar la imatge fidel.
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Donat que la Fundació pot classificar-se com a una entitat de dimensió reduïda, al no superar
les seves partides d'actius 1 milió d'euros, el volum anual d'ingressos ordinaris no supera els 2
milions d'euros i el nombre mitjà de treballadors és inferior a deu, la Fundació presenta els seus
comptes anuals seguint el model simplificat.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats
Durant l'exercici social només s'han aplicat aquells principis comptables que són obligatoris
segons el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions, és a dir, entitat en
funcionament, meritació, uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa.
3. Comparació de la informació
a) No s'ha efectuat cap modificació de l'estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i
de l'estat de canvis en el patrimoni net respecte a l'exercici anterior.
b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del
precedent.
4. Agrupació de partides
El desglossament de les partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de
resultats i a l’estat de canvis en el patrimoni net es desglossen en els corresponents apartats
d'aquesta memòria.
5. Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç.
6. Canvis en criteris comptables
En l'exercici no s'han efectuat ajustos per canvis en criteris comptables.
7. Correcció d’errors
En l'exercici no s'han efectuat correccions d'errors.

3. Aplicació de resultats
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Total aplicació = Total base de repartiment

2017
-7.940,29
-7.940,29

2016
19.080,17
19.080,17

-7.940,29
-7.940,29

19.080,17
19.080,17
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4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides, són els següents:
1. Immobilitzat intangible
Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals per complir amb la definició
d'actiu i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc conceptual de
la comptabilitat. A més, compleixen amb el criteri d'identificabilitat, ja que són elements
separables que sorgeixen de drets legals o contractuals, amb independència que aquests drets
siguin transferibles o separables.
Els immobilitzats intangibles, es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el
cost de producció, sense perjudici del que indica les normes particulars sobre aquest tipus
d'immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat intangible, només s'han inclòs
en el preu d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la
Hisenda Pública.
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han
patit pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència
tècnica o comercial que els pogués afectar. Quan s'ha procedit reconèixer correccions
valoratives, s'han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat,
tenint en compte el nou valor comptable.
2. Immobilitzat material
Els immobilitzats materials, es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició o el cost de
producció, sense perjudici del que indica les normes particulars sobre aquest tipus
d'immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material, només s'han inclòs
en el preu d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la
Hisenda Pública.
També s'han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials, l'estimació inicial del valor
actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retir i altres associades,
com ara els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al
registre de provisions .
En aquells immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en
condicions d'ús, s'han inclòs en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses
financeres que s'han meritat abans de la posada en condicions de funcionament i que han estat
girades pel proveïdor o corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l'adquisició,
fabricació o construcció de l'actiu.
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats materials i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han
patit pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència
tècnica o comercial que els pogués afectar. Quan s'ha procedit reconèixer correccions
valoratives, aquestes, s'han ajustat a les amortitzacions dels exercicis següents de
l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable.
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S'ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material
quan el seu valor comptable ha superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per
deteriorament, així com la seva reversió s'han reconegut com una despesa o ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com
a límit el valor comptable de l'immobilitzat que estaria reconegut en la data de reversió si no
s'hagués registrat el deteriorament del valor.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material han estat
incorporats a l'actiu com a major valor del bé en la mesura que han suposat un augment de la
capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el valor comptable
dels elements que s'han substituït.
La comptabilització dels contractes d'arrendament financer rebuts, s'ha registrat amb un actiu
d'acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d'un element de l'immobilitzat material o de
l'intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de
l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats. La
càrrega financera total s'ha distribuït al llarg del termini de l'arrendament i s'ha imputat al
compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es reporta, aplicant el mètode del tipus
d'interès efectiu.
3. Permutes
Els diferents immobilitzats, s'han entès adquirits per permuta quan s'han rebut a canvi del
lliurament d'actius no monetaris o d'una combinació d'aquests amb actius monetaris.
Les permutes, s'han considerat amb caràcter comercial quan: la configuració dels fluxos
d'efectiu de l'immobilitzat rebut, han diferit de la configuració dels fluxos d'efectiu de l'actiu
lliurat, o quan el valor actual dels fluxos d'efectiu després d'impostos de les activitats de l'entitat
afectades per la permuta, s'han vist modificats com a conseqüència de l'operació.
4. Actius financers i passius financers
a) L'entitat ha reconegut un instrument financer en el seu balanç quan s'ha convertit en una
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Els actius financers, als efectes de la seva valoració, s'han classificat en les següents
categories:
-

Préstecs i partides a cobrar: Aquesta categoria d'actius financers inclou d'una banda,
crèdits per operacions comercials, originats en la venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de tràfic de l'entitat, i d'altra banda, crèdits per operacions no
comercials, els cobraments són de quantia determinada o determinable i que no es
negocien en un mercat actiu. Els actius financers inclosos en aquesta categoria, es
valoren inicialment pel seu valor raonable, i posteriorment pel seu cost amortitzat.

Els instruments financers, s'han classificat com a passius financers, quan han suposat per
a l'entitat una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu
financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment desfavorables, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l'emissor el seu
rescat en una data i per un import determinat. També s'ha classificat com a passiu financer,
tot contracte que pugui ser o serà liquidat amb els instruments del patrimoni propi de
l'entitat, sempre que, si no és un derivat, obligui o pugui obligar a lliurar una quantitat
variable dels seus instruments de patrimoni propi. En el cas de ser un derivat, es requereix
que pugui ser o sigui liquidat, mitjançant una forma diferent a l'intercanvi d'una quantitat fixa
d'efectiu o d'un altre actiu financer per una quantitat fixa dels instruments de patrimoni propi
de l'entitat.
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Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en les següents
categories:
-

Dèbits i partides a pagar: S'han inclòs com a tals, els dèbits per operacions comercials,
que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat, i
els dèbits per operacions no comercials, que no sent instruments derivats, no tenen
origen comercial. Aquests passius financers s'han valorat inicialment pel seu valor
raonable, i posteriorment, pel seu cost amortitzat.

b) L'entitat ha donat de baixa als actius financers, o part d'aquests, quan han finalitzat o
s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent
necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la
seva propietat. La baixa dels actius financers s'ha determinat per la diferència entre la
contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, i el valor en llibres de
l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el
patrimoni net, tot això, determina el guany o pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu.
Pel que fa als passius financers, l'entitat els ha donat de baixa quan l'obligació s'ha extingit.
També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui
amb la intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del
passiu financer, i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles,
s'ha reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què ha tingut lloc.
5. Impostos sobre beneficis
La Fundació és un entitat exempta de l'Impost de Societats en la mesura de que les seves
rendes són exemptes i reuneixen els requisits que preveu el Títol II de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, del Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals
al mecenatge.
6. Ingressos i despeses
Els ingressos s'han reconegut com a conseqüència d'un increment dels recursos de
l'entitat, i sempre que la seva quantia hagi pogut determinar-se amb fiabilitat. Les
despeses, s'han reconegut com a conseqüència d'una disminució dels recursos de l'entitat,
i sempre que la quantia també s'hagi pogut valorar o estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s'han reconegut quan el resultat de la transacció es
pugui estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data
del tancament de l'exercici. Només s'han comptabilitzat els ingressos per prestació de
serveis amb les següents condicions: quan l'import dels ingressos s'ha pogut valorar amb
fiabilitat, sempre que l'entitat hagi rebut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta
transacció hagi pogut ser valorada a tancament d'exercici amb fiabilitat, i finalment quan els
costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer s'han pogut valorar
amb fiabilitat.
7. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, si
s’escau, la seva imputació a resultats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, s'han comptabilitzat inicialment, com
a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconèixer en el compte de
pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, és a dir,
atenent a la seva finalitat.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari, s'han valorat pel valor raonable
de l'import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut.
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A efectes d'imputació en el compte de pèrdues i guanys, s'han distingit els següents tipus
de subvencions, donacions i llegats: quan s'han concedit per assegurar una rendibilitat
mínima o compensar els dèficits d'explotació, s'han imputat com a ingressos de l'exercici en
el que s'han concedit, llevat que es refereixin a exercicis futurs. Quan s'han concedit per
finançar despeses específiques, s'han imputat com a despeses en el mateix exercici en què
s'han meritat les despeses. Quan s'han concedit per adquirir actius o cancel·lar passius,
s'han imputat com a ingressos de l'exercici en la mesura que s'ha produït l'alienació o en
proporció a la dotació a l'amortització efectuada. Finalment, quan s'han rebut imports
monetaris sense assignació a una finalitat específica, s'han imputat com a ingressos de
l'exercici en què s'han reconegut.
8. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre empreses i persones vinculades, amb independència del grau de
vinculació, s'han comptabilitzat d'acord amb les normes generals, és a dir, en el moment
inicial pel seu valor raonable.

5. Immobilitzat material i intangible
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té elements de l'immobilitzat material i
intangible.

6. Inversions immobiliàries
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té elements d'Inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té elements de Béns de patrimoni cultural.

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Des de l'1 de gener de 2017, la Fundació és arrendatària en un contracte de lloguer del local
situat en el carrer Sagrada Família número 7 de Vic. Les despeses corresponents a les quotes
de lloguer de l'exercici 2017 corresponents a aquest contracte sumen 1.858,98 euros. En
l'exercici 2016 la Fundació no tenia cap contracte d'arrendament o operació de naturalesa
similar.
9. Actius financers
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té elements d'Actius Financer. Tots els seus
actius són líquids i estan classificats a Tresoreria.
10. Passius financers
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació té passius financers per un import de 297,44
euros y 787,51 euros, respectivament, i corresponen a factures pendents de pagament
corresponent a creditors per operacions corrents de l'entitat.
11. Fons propis
Durant l'exercici 2016, un cop constituïda la Fundació, es va rebre la dotació inicial de 30.000
euros que es va classificar en l'epígraf de Fons dotacional o fons socials.
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12. Subvencions, donacions i llegats
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació ha rebut donacions per un import de 16.860,00
euros i 20.000,00 euros, respectivament, com s'esmenta i es detalla en l'apartat 1 anterior.
13. Situació fiscal
La Fundació és un entitat exempta de l'Impost de Societats en la mesura de que les seves
rendes són exemptes i reuneixen els requisits que preveu el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, del Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge.
14. Ingressos i despeses
1. Els ingressos de l'exercici 2017 i 2016 corresponen a donacions rebudes segons el detall
de l'apartat 1 anterior.
2. Les despeses de l'exercici 2017 i 2016 s'han destinat al següents projectes, en euros:

Despeses d'estructura
Despeses destinades a finalitats fundacionals:
- Molleres del Pirineu
- Tortuga Emys a la Selva
- Basses temporànies a l'Albera
- SOS Samaruc
- Comunicació
- Laboratori

2017
2.078,12
7.509,00
7.509,00
6.544,59
1.032,08
125,50
2,00
24.800,29

2016
831,92
87,91
919,83

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
A l'exercici 2017 i 2016, com es detalla en el apartat anterior, el volum de despeses destinades
a les finalitats fundacionals és del 92% i del 10%, respectivament.
En relació al compliment del percentatge mínim de despeses destinades a finalitats
fundacionals, que ha d'arribar al 70% en un període de 4 anys, la Fundació, al 31 de desembre
de 2017, ha destinat despeses acumulades a finalitats fundacionals en un percentatge del 62%
dels seus ingressos acumulats. En aquest sentit, la Fundació continua amb la seva dinàmica de
atorgar donacions i ajuts a projectes que compleixin les seves finalitats fundacionals.
16. Operacions amb parts vinculades
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no ha tingut operacions amb parts vinculades a
excepció de la dotació inicial rebuda i les donacions rebudes pels seus patrons com s'ha
detallat en l'apartat 1 anterior.
17. Altra informació
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té persones ocupades.
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no ha ofert cap tipus de garantia amb els seus
actius a tercers ni te limitacions en les disponibilitats existents.
No hi ha hagut cap esdeveniment rellevant amb posterioritat al tancament que pugui afectar als
presents comptes anuals.
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18. Informació segmentada
A l'apartat 14 anterior es desglossen les transaccions efectuades durant l'exercici per projectes.
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