MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2018

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1. NATURALESA
La Fundación PKU y Otros Trastornos Metabólicos Hereditarios va ser constituïda l’any 2018 i
té el seu domicili social a l’Avinguda Diagonal 640, 6a planta de Barcelona. Està inscrita en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3093, per resolució de la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
L’objecte fundacional es el de lluitar contra la fenilcetonúria, y altres trastorns metabòlics
hereditaris, proporcionant ajuda i suport social als malalts i a les seves famílies per la millora de
la seva qualitat de vida, i en totes aquelles qüestions en les que els esmentats trastorns puguin
arribar a incidir, amb la finalitat de procurar una millor relació d’aquests afectats amb el medi en
el que viuen, dotant-los de totes les eines possibles per procurar la seva igualtat d’oportunitats
dins la societat.
Es també finalitat de la fundació treballar per sensibilitzar a l’opinió publica i a l’Administració
dels problemes del tractament i prevenció dels trastorns metabòlics hereditaris, així com
fomentar la investigació científica de tractaments que, per una banda, permetin millorar la
qualitat de vida dels malalts i de l’entorn familiar, i així, descobreixin possibles camins de la
cura parcial o total de les afeccions.
Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la fundació podrà dur a terme, entre altres, les
següents activitats:
a) Potenciar tots el canals de la informació i sistemes d’ajuda per als afectats per tal de
promoure la seva integració social en diverses àrees, com, per exemple a nivell
familiar, de ensenyament, formació professional i/o relacions laborals.
b) Promocional el desenvolupament i fabricació d’aliments dietètics apropiats per els
afectats per aquestes malalties, així com facilitar l’adquisició d’aquests aliments.
c) Promocionar i finançar la investigació clínica i de la base sobre aquests trastorns, amb
la finalitat de millorar les seves possibilitats terapèutiques.
d) Finançar la docència, investigació i assistència sanitària i clínica per lluitar contra la
fenilcetonúria i altres trastorns metabòlics hereditaris.
e) Fomentar la participació i finançar l’assistència a trobades nacionals i internacionals
que tinguin relació amb aquestes malalties, amb el fi d’incentivar la interacció entre
professionals sanitaris i investigadors per el desenvolupament de tractaments, cures
pal·liatives i altres tipus d’ajudes.
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f)

Promocionar i finançar el desenvolupament de tecnologies per la millora de la qualitat
de vida dels malalts, com, per exemple els mesuradors de fenilalanina i amoni, i facilitar
un control domèstic i immediat de les malalties.

g) Cooperar amb totes les entitats publiques o privades que tinguin igual o similar finalitat
per a aconseguir els canvis d’actitud social que permetin millorar la qualitat de vida dels
afectats.
h) Publicar, amb caràcter periòdic o circumstancial, i per si mateixa o per mitjans
d’empreses editorials, articles, llibres, manuals, revistes i fullets relacionats amb els fins
de la Fundació.
i)

La realització de donatius, donacions i aportacions, així com la concessió d’avenços,
beques, ajudes i, en el seu cas, préstecs als beneficiaris de la Fundació, en els termes
previstos en aquests estatuts, per a la realització d’activitats relacionades amb les
finalitats fundacionals.

j)

Organitzar actes, campanyes de publicitat, acords amb entitats publiques i privades,
programes de recaptació de fons , patrocinis i mecenatge destinats als convenis i
programes de la Fundació.

L’Entitat desenvolupa les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense perjudici de les
activitats que per un millor compliment de les seves finalitats puguin dur a terme arreu del
territori espanyol i a l’estranger.
Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els Estatuts i la legislació vigent.
La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
ACTIVITATS, PROJECTES I AJUTS

La fundació no ha desenvolupat cap activitat fundacional, ja que es va inscriure el novembre del
present exercici.

2

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2018

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
A. Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2018 han estat formulats i
aprovats pel Patronat de la Fundació en reunió ordinària que va tenir lloc a tal efecte, d’acord
amb el marc d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, en particular, amb
els principis i criteris comptables en ell continguts, de manera que mostren la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2018 i del resultat de
les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net produïts durant l’exercici anual acabat a
l’esmentada data.
Els comptes anuals de l’exercici 2018 de la Fundació s’han elaborat de forma simplificada
seguint, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla de comptabilitat de les
fundacions vigent en el moment de la seva formulació (veure Nota 2.B). Els esmentats comptes
anuals s’han preparat a partir dels registres comptables mantinguts per la Fundació.
Al 31 de desembre de 2018, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació és
l’establert en:


La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.



El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat
de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.



Les normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes (ICAC), en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves
nomes complementaries.



La resta de normativa comptable que resulti d’aplicació.

Els presents comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, sent
l’euro la moneda funcional de la Fundació.
B. Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes anuals són els
que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els principis comptables obligatoris
amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració
d’aquests comptes anuals.
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C. Comparació de la informació
Els estats comptables que s'inclouen en els presents comptes anuals relacionen exclusivament
la informació econòmic-financera relativa a l'exercici actual, no comparant-la amb la de
l'exercici anterior. La raó d'aquesta falta de comparança és que l'entitat ha començat ha
desenvolupar la seva activitat en el present exercici.
D. Agrupació de partides
En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades segons la seva
naturalesa.
E. Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements agrupats en diverses partides del balanç.
F. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2018, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris comptables.
G. Memòria econòmica
El Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,
desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment de la Llei
49/2002, han d'elaborar aquestes entitats.
L'article 3.3 d'aquest Reglament estableix que les entitats que, en virtut de la seva normativa
comptable, estiguin obligades a l'elaboració de la memòria dels comptes anuals, poden incloure
en la mateixa la informació que ha d'incloure la memòria econòmica.
La Fundació ha inclòs a la present memòria tota la informació requerida per aquest Reglament i
que li resulta d’aplicació a l’esmentada entitat (veure Notes 1, 11, 12, 13, 18 i 19).

3. APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta d’aplicació dels resultats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2018,
formulats pel Patronat, és la següent:
Bases de repartiment

Exercici 2018

Excedent de l’exercici

585,21€
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Total base de repartiment = Total distribució

585,21€

Distribució a

Exercici 2018

Fons dotacionals
Romanent

175,56

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals

409,65

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

4. NORMES DE REGISTRE I

585,21€

VALORACIÓ

4.1 Immobilitzat intangible
Inexistència d’immobilitzat intangible

4.2 Immobilitzat material
Inexistència d’immobilitzat material

4.3. Actius financers i passius financers
4.3.1 ACTIUS FINANCERS
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva adquisició i es
registren inicialment al seu valor raonable de la contrapartida entregada, incloent en general els
costos de l'operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a negociar, en els
quals els costos de la transacció que els siguin directament atribuïbles es reconeixeran al
compte de resultats de l'exercici.
Els actius financers mantinguts per la Fundació es classifiquen com:


Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats per l’Entitat
a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament dels quals és
de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat actiu.
Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de resultats
els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Quan el venciment
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d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. Les
corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les
possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de constitució.
Deteriorament d'actius financers
L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos futurs de
tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i
reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de
forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qual la pèrdua per
deteriorament va ser reconeguda.
4.3.2 PASSIUS FINANCERS
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable de la contraprestació
rebut menys els costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passius financers es comptabilitzen al seu cost amortitzat utilitzant el tipus d'interès efectiu.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos els
dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.
4.4 Impostos sobre beneficis
La despesa per Impost sobre beneficis de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic
abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents
amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’esmentat impost, i minorat
per les bonificacions i deduccions en la quota, excloses les retencions i els pagaments a
compte.
D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives modificacions, les
rendes derivades del patrimoni de la Fundació i d’activitats econòmiques de caràcter social
estan exemptes de l’impost sobre beneficis, mentre que la resta de les rendes obtingudes per
l’explotació d’una activitat econòmica no exempta tributen al tipus de gravamen del 10,00%.
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4.5 Ingressos i despeses
La Fundació registra els ingressos i despeses d’acord amb el principi de meritació, és a dir,
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.
Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de
l’activitat, deduïts els descomptes i impostos entre d’altres.
4.6 Subvencions, donacions i llegats
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament imputable al
patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva finalitat:


Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o per compensar un dèficit
d’explotació, s’imputen com ingressos de l’exercici en que es concedeixen.



Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques, s’imputen com ingressos
en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.



Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica, s’imputen com
ingressos de l’exercici en que es reconeguin.



Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes, s’imputen com ingressos
de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s’atorguin en
relació amb una finalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció
de l’amortització del bé finançat.



Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions
immobiliàries, s’imputen com ingressos en l’exercici en proporció a la dotació de
l’amortització efectuada en aquest període per als esmentats elements o en el cas de
produir-se la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa del balanç.

No obstant, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per
incrementar el fons social de l’Entitat o per compensar dèficits d’exercicis anteriors no
constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l’Entitat,
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.
4.7 Transaccions amb parts vinculades
Amb caràcter general, les operacions amb parts vinculades es comptabilitzen en el moment
inicial pel seu valor raonable. Si s’escau, i el preu acordat difereix del seu valor raonable, la
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diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es
realitza conforme amb el previst en les normes corresponents.

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Inexistència de moviments en l’immobilitzat intangible.

6. IMMOBILITZAT MATERIAL
Inexistència de moviments en l’immobilitzat material.

7. ACTIUS FINANCERS
Els actius financers, a 31 de desembre de 2018, s’han classificat atenent a la seva naturalesa i
a la funció que compleixen en la Fundació, segons s’indica en el següent detall:
Actius financers a curt termini
Exercici 2018
Classe

Instrument del
patrimoni

Crèdits, derivats i
altres

Total

Actius financers a cost amortitzat

-

30.585,21

30.585,21

TOTAL

-

30.585,21

30.585,21

8. PASSIUS FINANCERS
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la Llei
15/2010, de 5 de juliol (modificada a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de
3 de desembre) preparada conforme a la Resolució del ICAC de 29 de gener de 2016, sobre la
informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals simplificats en relació amb el
període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials.
Conforme a la Resolució del ICAC, per al càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors
s'han tingut en compte les operacions comercials corresponents al lliurament de béns o
prestacions de serveis reportades des de la data d'entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de
desembre.
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta
Resolució, als creditors comercials per deutes amb subministradors de béns o serveis.
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S'entendrà per “Període mitjà de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des del
lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de
l'operació. Aquest “Període mitjà de pagament a proveïdors” es calcula com el quocient format
en el numerador pel saldo mitjà de creditors comercials i, en el denominador, l'import de les
compres netes i despeses per serveis exteriors.
Durant el present exercici no existeixen pagaments a proveïdors.

9. FONS PROPIS
El moviment de fons propis dels exercicis 2018 ha estat el següent:

Euros
Saldo a 31 de desembre
de 2017
Augments de fons
dotacional
Resultat de l'exercici
Saldo a 31 de desembre
de 2018

Dotació
fundacional

Romanent

Resultat de
l'exercici

TOTAL

-

Excedents
pendents
d’aplicació
-

-

-

-

30.000,00

-

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

585,21
585,21

585,21
30.585,21

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant aquest exercici, la Fundació ha rebut les següents donacions per part d’entitats de
caràcter privat, totes elles vinculades amb l’activitat pròpia de la Fundació:

Entitat

Import de la donació
2018

Gassiot Advocats & Property SLP

600,00

TOTAL

600,00

11. SITUACIÓ

FISCAL

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
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A 31 de desembre de 2018, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos no prescrits. En
opinió del Patronat de l’Entitat, no existeixen contingències significatives que podrien derivar-se
de l’eventual inspecció dels esmentats exercicis.
A 31 de desembre de 2018 no hi ha saldos pendents amb les Administracions Públiques.
La conciliació de les diferencies existents entre el resultat comptable de l’exercici amb la base
imposable de l’Impost sobre Societats dels exercicis 2018 és la següent:

Exercici 2018
Resulta comptable

585,21

Diferències permanents positives

14,79

Diferències permanents negatives

(600,00)

BASE IMPOSABLE

-

S’han ajustat al resultat comptable tots els conceptes d’ingressos i despeses deduïbles segons
el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, aplicant la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge,
donant com a resultat la base imposable de l’impost.
La identificació de les rendes exemptes de l'Impost de societats de l'exercici 2018 és la
següent:

Naturalesa Renda Exempta

Donatius diversos

Llei 49/2002
Número

Lletra

6.1

a)

TOTAL

Import

600,00
600,00
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12.INGRESSOS I DESPESES
a) Import de les despeses derivades del funcionament del Patronat.
El càrrec de patró és totalment gratuït d'acord amb la llei i els Estatuts.
No s'ha produït cap moviment en els comptes de fundadors al llarg de l'exercici: no s'ha lliurat
cap quantitat en concepte de reemborsament per les despeses ocasionades en l'exercici de les
funcions de patró.
El Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que “les despeses
derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, no poden ésser superiors
al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici”. La Fundació no ha registrat durant
l’exercici 2018 despesa per aquest concepte i, per tant, no s’ha superat el límit del 15%
establert per l’esmentat article.
A efectes del previst a l'article 3.1.d) del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, assenyalar
que no s’ha satisfet cap tipus de remuneració als patrons de La Fundación PKU y Otros
Trastornos Metabólicos Hereditarios.
b) Ingressos d’explotació i altres
No existeix explotació econòmica vinculada a l’activitat fundacional. La composició dels
ingressos corresponents a 31 de desembre de l’exercici 2018, és la següent:

Exercici 2018
Donatius diversos

600,00

Total

600,00

c) Despeses per activitat
No aplicable.
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d) Desglossament de la partida 2 del compte de resultats “Ajuts concedits i altres
despeses”.
No aplicable.
e) Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com
també sobre els ingressos derivats de subvencions, donacions i llegats, amb indicació
de les activitats a què es destinen i les condicions a què estan subjectes.
Veure Nota 10.
13. APLICACIÓ
ESTATUTÀRIES

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

La dotació fundacional està formada per un total de 30.000,00 euros, que es corresponen a les
aportacions dineràries inicials efectuades pels fundadors.
Tot el patrimoni de la fundació està destinat a finalitats pròpies d’interès general.
Tal i com s’estableix a l’article 3.2º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, es destinaran a la
realització de fins d’interès general al menys el 70,00% de les següents rendes i ingressos:
a) Les rendes de les explotacions econòmiques que es desenvolupin.
b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.
En el càlcul d’aquestes rendes, no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa
de béns immobles en els que l’entitat desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o
finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinverteixi en
béns i drets en els que concorrin l’esmentat fet.
c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses
realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos. Les despeses realitzades per l’obtenció
d’aquests ingressos podran estar integrades, en el seu cas, per la part proporcional de
les despeses per serveis exteriors, de les despeses de personal, d’altres despeses de
gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en quant que contribueixin a l’obtenció
dels ingressos, excloent d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment
dels fins estatutaris o de l’objecte de l’entitat sense fins lucratius. En el càlcul dels
ingressos no s'inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació
patrimonial en el moment de la seva constitució o en un moment posterior.
La resta de les rendes i ingressos que obtinguin les fundacions es destinarà a incrementar
la dotació patrimonial o les reserves.
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El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici en
que s’hagin obtingut les respectives rendes e ingressos i els quatre anys següents al
tancament de l’esmentat exercici.
A continuació, es mostra l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les
despeses per finalitats estatutàries realitzades a l’exercici 2018:
Concepte

2018

+ Rendes i ingressos (veure Nota 12.b)

600,00

- Despeses realitzades per l’obtenció dels ingressos

(14,79)

= Rendes i ingressos – despeses

585,21

A) Mínim legal a destinar a finalitats estatutàries (1)

409,65

B) Despeses realitzades per finalitats estatutàries (2)

-

C) Imports destinats a compensar exercicis anteriors
Excés / (Defecte) del propi exercici (C+B-A )
(1)

(409,65)

Correspon al 70% del concepte ‘Rendes i ingressos – despeses’.

De conformitat amb la normativa civil i fiscal aplicable, el Patronat es compromet a aplicar,
dintre del període legalment previst, aquest import pendent d’exercicis anteriors fins arribar al
mínim legal del 70% previst als articles 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i 3.2º de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.

A 31 de desembre de 2018, els excedents pendents d’aplicar a
ascendeixen a 409,65 euros de conformitat amb el següent detall:

RECURSOS A DESTINAR A FINALITATS
Exercici
2018

Import a destinar
409,65

finalitats estatutàries

APLICACIÓ DE RECURSOS A FINALITATS
2018
-

Recursos pendents de destinar a finalitats
409,65

14. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No es consideren cap efecte de consideració, totalment d’acord amb el text.
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15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
No s'han realitzat operacions amb parts vinculades durant l’exercici 2018 per part de la
Fundació.
16. ALTRA INFORMACIÓ
1. La Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris PKU/ATM, en qualitat de
fundadora i en virtut dels previst en els seus estatuts és la que nomena els membres
del Patronat.
A 31 de desembre de 2018 la composició del Patronat de la Fundació era la següent:


Presidenta: Sra. Mª Lourdes Vila Vallés



Secretaria: Sra. Mei García Rubio



Vocal: Sr. Alberto Nubiola Sivilla

La vigència del seu càrrec com a patrons depèn de la seva condició com a membre de
la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris
PKU/ATM
2. La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge durant l'exercici
2018.
3. La Fundació, d'acord amb el que estableix l'article 333-11 de la Llei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no
té obligació legal de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria externa per no
donar-se els supòsits previstos legalment.

4. Els comptes anuals de l’exercici 2018, consistents en aquesta memòria, el balanç de
situació, el compte de resultats i l'estat de canvis en el patrimoni net, van ser aprovats
pel Patronat de la Fundació en reunió ordinària i dintre del termini establert a l’article
333-9 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, amb la finalitat de ser presentades
davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
als efectes del que estableix l’esmentat article.
17. INFORMACIÓ SEGMENTADA
No existeix informació segmentada que no es trobi recollida en altres apartats de la memòria.
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18. INDICACIÓ DE LA PREVISIÓ ESTATUTÀRIA EN RELACIÓ AL DESTÍ DEL PATRIMONI
DE LA FUNDACIÓN EN CAS DE DISSOLUCIÓ
L’article 28 dels Estatuts diu així:
“La extinción de la Fundación determina la cesión global de todos los activos y pasivos y
debe llevarse a cabo por el Patronato, las personas liquidadoras que, en su caso, se
nombren o, subsidiariamente, por el Protectorado. Esta cesión global, una vez determinado
el activo y el pasivo, se ha de publicar en los términos exigidos por la normativa vigente y,
con la autorización previa del Protectorado, se adjudicará el patrimonio a otras fundaciones
o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general análogos a
los de las Fundación, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que tengan
afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, o la consecución de
aquellos, y que sean todas ellas, privadas o públicas, consideradas como entidades
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en el artículo 16 a 25, ambos inclusive,
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.”
En caso de que no se pueda hacer una cesión global, deberá procederse a la liquidación de
los activos y pasivos de la Fundación y ceder el haber que resulte en los mismos términos
que los establecidos para el supuesto de la cesión global, debiendo ser, en todo caso, la
entidad beneficiaria del haber que resulte una entidad beneficiaria del mecenazgo a los
efectos previstos en el artículo 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.”

19. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS
GENERAL (ARTICLE 25 DE LA LLEI 49/2002)
A 31 de desembre de 2018 la Fundació no te signats convenis de col·laboració empresarial en
activitats d’interès general.
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