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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ CUATRECASAS

612

2019 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2019

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT

20, (280), (290) I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),

(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292) III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414,
2423, 2424, (2493), (2494),

(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini

2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,
(259), 26 (2495), (2935),

(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(39), 407

I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,

5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,

545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,

554, 5590, 565, 566, (5945),
(5955), (596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

134.401,72 139.536,22

46.975,02 52.109,52

81.416,58 81.416,58

6.010,12 6.010,12

46.438,76 25.827,42

0,00 0,00

46.438,76 25.827,42

180.840,48 165.363,64
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ CUATRECASAS

612

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189

2. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 528, 551, 554, 5525, 555,

5565, 5566, 560, 561, 569

2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,

5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

163.884,20 163.182,80

163.884,20 163.182,80

30.050,61 30.050,61

30.050,61 30.050,61

133.132,19 171.796,00

701,40 -38.663,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.956,28 2.180,84

0,00 0,00

16.956,28 2.180,84

16.940,00 2.128,68

16,28 52,16

180.840,48 165.363,64
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ CUATRECASAS

612

2019 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607),
608, 609, 61*, (6931), (6932),

(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

200.000,00 150.000,00

200.000,00 150.000,00

-45.000,00 -15.000,00

-45.000,00 -15.000,00

-135.336,93 -135.659,03

0,00 0,00

-6.601,45 -4.247,70

-6.377,01 -4.029,30

-3.112,61 -3.263,10

-231,20 -196,20

-3.033,20 -570,00

-224,44 -218,40

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ CUATRECASAS

612

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

(68) 9. Amortització de l'immobilizat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791,
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

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

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-12.360,22 -15.757,08

0,00 0,00

701,40 -20.663,81

0,00 -18.000,00

-18.000,00

0,00 -18.000,00

701,40 -38.663,81

701,40 -38.663,81

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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1.

1.1. NATURALESA

La Fundación Cuatrecasas va ser constituïda 1991 i té el seu domicili social a

Avinguda Diagonal, nº 191, de Barcelona. Està inscrita en el Registre de Fundacions

de la Generalitat de Catalunya amb el número 612, per resolució de la Conselleria de

Justícia de la Generalitat de Catalunya.

del dret, la economia i la cultura, ajudes a la educació i la investigació, ajudes als

més necessitats i qualsevol altra que contribueixi al progres o benest

comunitat. La Fundació pot desenvolupar les seves activitats de forma directa,

actuant sobre les persones, els mitjans, les institucions o les entitats, o bé

col·laborant amb entitats de reconegut prestigi que persegueixin les mateixes

acords que en interpretació i desenvolupament del mateix adopti en cada moment el

Patronat. La Fundació atorgarà discrecionalment el seus guanys a qui, a judici del

Patronat, siguin mereixedors del mateix.

majoritàriament a Catalunya, sense

perjudici de les activitats que per un millor compliment de les seves finalitats puguin

dur a terme

Tots els càrrecs del Patronat 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.



MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2019

2

ACTIVITATS, PROJECTES I AJUTS

Premi Manuel Olivencia

Durant el 2019 es va celebrar la segona

com a factor essencial de generació de valor de manera sostenible.

Amb la creació d'aquest premi, Cuatrecasas persegueix, d'una banda, preservar i
expandir el llegat de Manuel Olivencia, la figura ha estat clau en el desenvolupament
del Dret Mercantil i la seva aplicació a l'empresa a Espanya, i, de l'altra, contribuir a
incentivar els avenços i els esforços de les empreses espanyoles en matèria de bon
govern corporatiu.

El jurat, es compon
candidatures tenint en compte el valor ètic de la actuació o conducta de les empreses

de referencia.

Les despeses originades del premi son les següents:

2019 2018

Premi Manuel Olivencia 112.902,75 135.659,03

Total 112.902,75 135.659,03

Beca Manuel Olivencia

La Fundació Cuatrecasas, amb l'ànim de donar suport a la investigació, la mobilitat i
la qualificació professional en l'àmbit de el dret dels negocis, ha posat en marxa el
procés per concedir la Beca Manuel Olivencia.

La beca es atorgada a un graduat, llicenciat o titulat superior que hagi obtingut el
seu títol en alguna de les universitats de la Comunitat Autònoma d'Andalusia i que
tingui el propòsit d'ampliar els seus estudis de màster o doctorat en l'àmbit de el dret
dels negocis amb dedicació a temps complet en qualsevol universitat o centre
d'ensenyament superior dels Estats Units o qualsevol país de l'Espai Europeu
d'Educació (EEES), llevat Espanya.

Les despeses originades de la beca son les següents:

2019 2018

Beca Manuel Olivencia 22.434,18 -

Total 22.434,18 -
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Ajuts atorgats

Durant el 2019 tan com el 2018 es va fer una única aportació a la Fundación Pro
Bono España. Aquesta donació efectuada per la Fundació és sempre dinerària, ferma
i no condicionada.

2019 2018

Donació Fundación Pro Bono España 45.000,00 15.000,00

Total 45.000,00 15.000,00

La "Fundació Pro Bono Espanya" neix de la voluntat d'unir esforços per crear una
plataforma pel desenvolupament i impuls dels serveis pro bono jurídics a Espanya.

La Fundació Pro Bono Espanya aspira a convertir-se en l'entitat de referència del pro
bono a Espanya, una gran ambició articulada en tres eixos:

social que, per raons econòmiques o d'una altra índole, no pugui accedir a aquests
serveis. Això inclou, entre altres, a ONGs i fundacions amb fins socials afins als de la
Fundació.

actor del pro bono jurídic, de les eines necessàries per multiplicar l'abast del seu
treball i optimitzar la seva contribució al progrés en matèria d'accés a la justícia i
desenvolupament del pro bono .

comú de promoure la justícia i la igualtat real dels ciutadans davant la llei.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. Imatge fidel

9 han estat formulats

i aprovats pel Patronat de la Fundació en reunió ordinària que va tenir lloc a tal efecte,

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 2019 i del resultat de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni
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entada data.

9

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

comptables mantinguts per la Fundació.

Al 31 de desembre de 2019

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,

relatiu a les persones jurídiques.

Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de

la Generalitat de Catalunya.

Auditoria de Comptes (ICAC), en desenvolupament del Pla General de

Comptabilitat i les seves normes complementaries.

ació.

B. Principis comptables

comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els

C. Comparació de la informació

2019
2018 es presenta l'estructura del balanç i del compte de resultats de l'exercici
anterior en format comparatiu.
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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

9 modificació rellevant en els criteris

comptables.

H. 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

veure Notes 1, 10, 11,

13, 18 i 19).
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS

2019 i 2018, formulats pel Patronat, és la següent:

Bases de repartiment Exercici 2019 Exercici 2018

701,40 -

Total base de repartiment = Total distribució 701,40 -

Distribució a Exercici 2019 Exercici 2018

Fons dotacionals

Romanent

701,40

Total distribució = Total base de repartiment 701,40

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

4.1 Immobilitzat intangible

posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització

acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per

deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida

ny a un test

de deteriorament.

4.2 Immobilitzat material

adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a

pèrdua per deteriorament experimentada.
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la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es

capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de

Correccions de valor per deteriorament i reversió

Al final de cada exercici, la Fundació revisa els valors en llibres dels elements de

mateixos és superior al seu import recuperable, el que implicaria una reducció del

valor en llibres dels elements afectats fins al seu import recuperable i un ajust de les

-

del compte de pèrdues i guanys.

material, la Fundació registra la reversió de la pèrdua per deteriorament

comptabilitzada en els períodes anteriors, no podent superar mai el seu valor en

llibres original.

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

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
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tipus d'interès efectiu. Quan el venciment 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.

r 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

diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable

cions i deduccions en la quota,

excloses les retencions i els pagaments a compte.

sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives
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modi

exempta tributen al tipus de gravamen del 10,00%.

4.5 Ingressos i despeses

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

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

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

concedeixen.

ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin

finançant.

Quan es concedeixen per a finançar la
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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

anteriors no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de

4.7 Transaccions amb parts vinculades

Amb caràcter general, les operacions amb parts vinculades es comptabilitzen en el

La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les normes

corresponents.

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

9 i 2018

és el següent:

es va amortitzant a un ritme del 10%.

Concepte Saldo a 01/01/19 Altes Baixes Saldo a
31/12/19

Patents i marques 256.533,98 7.225,72 263.759,70

Amort. Acum. Inmob. Intangible 201.233,19 12.360,22 213.593,41

Ajuste. Errores Amort. Inmob.
Intangible

3.191,27 - 3.191,27

TOTAL 52.109,52 7.225,72 12.360,22 46.975,02

Concepte Saldo a 01/01/18 Altes Baixes Saldo a
31/12/18

Patents i marques 246.150,73 10.383,25 256.533,98

Amort. Acum. Inmob. Intangible 185.476,11 15.757,08 201.233,19

Ajuste. Errores Amort. Inmob.
Intangible

3.191,27 3.191,27

TOTAL 60.674,62 10.383,25 18.948,35 52.109,52
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL

9 i 2018

és el següent:

7. ACTIUS FINANCERS

Els actius financers, a 31 de desembre de 2019 classificat atenent a la seva

detall:

Actius financers a llarg termini

Exercici 2019

Classe Instrument del
patrimoni

Crèdits,
derivats i altres

Total

Actius financers a cost amortitzat 6.010,12 - 6.010,12

TOTAL 6.010,12 - 6.010,12

Exercici 2018

Classe Instrument del
patrimoni

Crèdits,
derivats i altres

Total

Actius financers a cost amortitzat 6.010,12 - 6.010,12

TOTAL 6.010,12 - 6.010,12

Concepte Saldo a 01/01/19 Altes Baixes Saldo a 31/12/19

Mobiliari 81.416,58 - - 81.416,58

TOTAL 81.416,58 - - 81.416,58

Concepte Saldo a 01/01/18 Altes Baixes Saldo a 31/12/18

Mobiliari 81.416,58 - - 81.416,58

TOTAL 81.416,58 - - 81.416,58
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Actius financers a curt termini

Exercici 2019

Classe Instrument del
patrimoni

Crèdits,
derivats i altres

Total

Actius financers a cost amortitzat - 46.438,76 46.438,76

TOTAL - 46.438,76 46.438,76

Exercici 2018

Classe Instrument del
patrimoni

Crèdits,
derivats i altres

Total

Actius financers a cost amortitzat - 25.827,42 25.827,42

TOTAL - 25.827,42 25.827,42

8. PASSIUS FINANCERS

A 31 de desembre de 2019 i 2018, la totalitat dels passius financers de la Fundació

es classifiquen a la categoria de passius financers a cost amortitzat, i es corresponen

Passius financers a curt termini

Exercici 2019

Derivats i
altres

Total

Creditors varis 16.940,00 16.940,00

TOTAL 16.940,00 16.940,00
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Exercici 2018

Derivats i
altres

Total

Creditors varis 2.128,68 2.128,68

TOTAL 2.128,68 2.128,68

Informació sobre aplaçament de pagament a proveïdors. Disposició addicional
segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre

31/2014 de 3
de desembre per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital i de conformitat

operacions
comercials es el següent:

2019 2018

Període mitjà de pagament a proveïdors 44 44

El període mitja de pagament dels nostres proveïdors i creditors es situa en 44 dies,
tal i com indica en els contractes corresponents amb els mateixos. No es considera
cap pagament pendent fora del termini contractual.
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.

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.

transcorre
des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el

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.
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9. FONS PROPIS

El moviment de fons propis dels exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent:

Euros Dotació
fundacional

Romanent Resultats
negatius

d'exercicis
anteriors

Excedents
pendents

Resultat de
l'exercici

TOTAL

Saldo a 31 de
desembre de 2017

30.050,61 188.590,39 - - -13.603,12 205.037,88

Distribució del resultat -13.603,12 13.603,12 -

Altres variacions del
patrimoni net*

-3.191,27 -3.191,27

Resultat de l'exercici -38.663,81 -38.663,81

Saldo a 31 de
desembre de 2018

30.050,61 171.796,00 - - -38.663,81 163.182,80

Distribució del resultat -38.663,81 38.663,81 -

Altres variacions del
patrimoni net*

- -

Resultat de l'exercici 701,40 701,40

Saldo a 31 de
desembre de 2019

30.050,61 133.132,19 - - 701,40 163.884,20

* Diferències

a) Fons dotacional

Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital
social ni, en conseqüència, accions o qualsevol títol representatiu del seu patrimoni.
El Fons Dotacional correspon a les aportacions efectuades pels Patrons.

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Durant aquest exercici, la Fundació ha rebut les següents donacions per part

Fundació:

Entitat Import de la donació

2019 2018

Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P. 200.000,00 150.000,00

TOTAL 200.000,00 150.000,00
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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.

A 31 de desembre de 2019

que podrien derivar-

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2019

i 2018 són els següents:

Exercici 2019 Exercici 2018

Compte Saldo deutor Saldo creditor Saldo deutor Saldo creditor

H.P. creditora retencions - 16,28 - 52,16

TOTAL - 16,28 - 52,16

2019 i 2018 son los

següents:

Exercici 2019 Exercici 2018

Resulta comptable 701,40 -38.663,81

Diferències permanents positives 199.298,60 188.663,81

Diferències permanents
negatives

(200.000,00) (150.000,00)

BASE IMPOSABLE - -

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
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i dels incentius fiscals al mecenatge, donant com a resultat la base imposable de

La identificació de les rendes exemptes de l'Impost de societats de l'exercici 2019 és

la següent:

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

despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, no

poden ésser su

9 despesa per aquest concepte i, per

A efectes del previst a l'article 3.1.d) del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre,

n

Cuatrecasas.

fundacional. La composició

dels ingressos corresponents a 31 de desembre dels exercicis 2019 i 2018, és la

següent:

Naturalesa Renda Exempta Llei 49/2002 Import

Número Lletra

Donatius diversos 6.1 a) 200.000,00

TOTAL 200.000,00
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Exercici 2019 Exercici 2018

Donatius diversos 200.000,00 150.000,00

Total 200.000,00 150.000,00

c) Despeses per activitat

Veure Nota 12.

Veure Nota 1.

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 PATRIMONIALS I A FINALITATS
ESTATUTÀRIES

La dotació fundacional està formada per un total de 30.050,61 euros, que es

corresponen a les aportacions dineràries inicials efectuades pels fundadors.

Tot el patrimoni de la fundació està destinat a finalitats pròpies

.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,

,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 la transmissió

onerosa de béns immobles en els
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del seu objecte o finalitat específica,

transmissió es reinverteixi en bé

c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses

integrades, en el seu cas, per la

part proporcional de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de

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.

ci de

estatutàries i les despeses per finalitats estatutàries realitzades als exercicis 2019

i 2018:

Concepte 2019 2018

+ Rendes i ingressos (veure Nota 12.b) 200.000,00 150.000,00

- (6.370,25) (4.051,50)

= Rendes i ingressos despeses 193.629,75 145.948,50

A) Mínim legal a destinar a finalitats estatutàries (1) 135.540,83 102.163,95

B) Despeses realitzades per finalitats estatutàries (2)

C) Imports destinats a compensar exercicis anteriors

180.336,93 150.659,03

Excés / (Defecte) del propi exercici (C+B-A ) 44.796,10 48.495,08

(2) Veure nota 1

En compliment del 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 9 la Fundació
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ha realitzat despeses per finalitats estatutàries que representen un 100% del total

de ingressos.

A 31 de desembre de 2019

finalitats estatutàries, de conformitat amb el següent detall:

RECURSOS A
DESTINAR A
FINALITATS

APLICACIÓ DE RECURSOS A FINALITATS

Exercici
Import a
destinar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recursos
pendents

de
destinar

a
finalitats

2013 195.106,88 211.625,56 0,00

2014 62.259,67 79.756,40 0,00

2015 47.621,92 82.709,40 0,00

2016 130.765,52 188.728,40 0,00

2017 136.808,95 192.827,40 0,00

2018 102.163,95 150.659,03 0,00

2019 135.540,83 180.336,93 0,00

14. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

L'aparició de l'Coronavirus COVID-19 a la Xina i la seva recent expansió global a un
gran nombre de països ha motivat que, des del passat 11 de març, el brot víric hagi
estat qualificat com una pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut. A Espanya
es va publicar el 14 de març el Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l'estat
d'alarma a tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.

En l'actualitat estem en una situació d'incertesa sobre l'evolució global de la
pandèmia i la crisis sanitària i econòmica mundial. Tot i això considerem que, amb
la informació disponible a data de formulació, és previsible un impacte negatiu sobre
la realització de les activitats fundacionals. Concretament preveu que la beca i el
premi Manuel Olivencia es veuran afectats, traslladant previsiblement alguns actes a
2021 i mantenint en 2020 només algunes despeses prèvies amb una substancial
reducció en el pressupost.

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

No s'han realitzat operacions amb parts vinculades durant 2019 per part de

la Fundació.
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16. ALTRA INFORMACIÓ

1. A 31 de desembre de 2019 la composició del Patronat de la Fundació era la

següent:

President: Sr. Emilio Cuatrecasas Figueras

Vicepresident: Sr. Rafael Fontana García

Secretari: Sr. Raimundo Segura de Lassaletta

Tresorer: Sr. Javier Laorden Ferrero

Vocal: Sra. Elisabeth de Nadal Clanchet

Vocal: Sra. Elisabeth Errasti Ibarrondo

Vocal: Sra. Mariana Norton

Vocal: Sr. Francisco Muñoz Molina

Vocal: Sra. Diana Rivera García

Vocal: Sra. Meritxell Yus Guijarro

2. La Fundació no ha desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge durant

l'exercici 2019.

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. El Patronat ha acordat complir els principis i recomanacions que estableix el

Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització

d'inversions temporals en l'àmbit del mercat de valors, publicat al BOE el 8

de gener de 2004. Aquests criteris regiran les inversions que l'entitat faci en

aquest sentit, donant publicitat a l'acord i a les inversions realitzades en la

memòria anual segons l'article 333-10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del

llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

5. Els comptes anuals de l exercici 2019, 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

-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
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17. INFORMACIÓ SEGMENTADA

No existeix informació segmentada que no es trobi recollida en altres apartats de la

memòria.

18. INDICACIÓ DE LA PREVISIÓ ESTATUTÀRIA EN RELACIÓ AL DESTÍ DEL
PATRIMONI DE LA FUNDACIÓN CUATRECASAS EN CAS DE DISSOLUCIÓ

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,

21.2 dels Estatuts diu així:

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones

o a las entidades no lucrativas privadas/ o a entidades públicas de naturaleza no

fundacional, que persigan en ambos casos fines de interés general análogos a los

de la Fundación y que tengan afectados sus bienes, incluso para ei supuesto de

su disolución o extinción/ a la consecución de aquéllos, y sean consideradas como

entidades beneficiarías del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16

a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre/ o aquella otra

aplicable en el momento de ¡a extinción. Corresponde a! Patronato designar ¡as

entidades perceptoras de estos bienes, de acuerdo con ¡o ordenado en la
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19. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS
(ARTICLE 25 DE LA LLEI 49/2002)

A 31 de desembre de 2019 la Fundació no te signats convenis de col·laboració

empresarial


