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Balanç simplificat a 31 de desembre de 2018 i 2017 
(Xifres expressades en euros) 

 

 

Actiu 

 

 
 

Les notes 1 a 24 descrites en la memòria simplificada formen part integrant d'aquest balanç simplificat al 31 

de desembre de 2018 i 2017 

  

Notes en la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

A) Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible 6 1.054,19 1.054,19

1.054,19 1.054,19

B) Actiu corrent
III. Deutors comerciales i altres comptes a cobrar

3. Altres deutors 14.467,29 5.338,01

V. Periodificacions a curt termini 14 - -

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9 80.255,60 20.883,39

94.722,89 26.221,40

Total Actiu   [A) + B)] 95.777,08 27.275,59
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Balanç simplificat a 31 de desembre de 2018 i 2017 
(Xifres expressades en euros) 

 

 

Patrimoni net i Passiu 

 

 
 

Les notes 1 a 24 descrites en la memòria simplificada formen part integrant d'aquest balanç simplificat al 31 

de desembre de 2018 i 2017 

Notes en la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

A) Patrimoni net
A-1) Fons propis 10

1. Fons dotacionals 30.000,00 30.000,00

2. Fund. per desem. no exigits - -11.934,16

III. Excedents d'exercicis anteriors

1. Romanent 2.566,93 -1.653,70

V. Excedent de l'exercici 3 20.755,66 4.220,63

53.322,59 20.632,77

C) Passiu corrent
III. Deutes a curt termini

3. Altres deutes a llarg termini 7 2.000,00 2.000,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

3. Creditors varis 38.246,06 4.535,26

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 13 2.208,43 107,56

7 40.454,49 4.642,82

42.454,49 6.642,82

Total Patrimoni net i Passiu [A) + C)] 95.777,08 27.275,59
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Compte de resultats simplificat corresponent a l'exercici 2018 i 2017 
(Xifres expressades en euros) 

 
Les notes 1 a 25 descrites en la memòria simplificada formen part integrant d'aquest compte de resultats 

simplificat de l'exercici 2018 i 2017 

  

Notes en la 

memòria
Exercici 2018 Exercici 2017

1. Ingressos per les activitats

a) Vendes i Prestacions de serveis 8 15.000,00 60.000,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 8; 11; 17 - -

d) Donacions i altres ingressos per a activitats 8; 11 62.005,84 95.958,18

77.005,84 155.958,18

3. Ajuts concedits i altres despeses 16

a) Ajuts concedits (23.705,40) (120.992,04)

(23.705,40) (120.992,04)

7. Altres ingressos de l'activitat - -

8. Despeses de personal 17 - (19.467,05)

9. Altres despeses d'explotació 17

a) Serveis exteriors

a4) Serveis professionals independents (6.326,46) (6.366,41)

a5) Primes d'assegurances (768,86) (768,86)

a7) Serveis bancaris (22,05) (0,80)

a9) Suministres - (318,38)

a10) Altres serveis (25.427,41) (3.219,01)

b) Tributs - -

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions

per operacions de les activitats - -

(32.544,78) (10.673,46)

9. Amortització de l'immobilitzat 6 - (605,00)

13. Altres resultats - -

A.1) Resultat d'explotació 20.755,66 4.220,63

14. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni

a2) En tercers - -

- -

17. Diferències de canvi - -

A.2) Resultat financer - -

A.3) Resultat abans d'impostos 20.755,66 4.220,63

A.4) Resultat de l'exercici 20.755,66 4.220,63
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Estat de canvis en el patrimoni net abreujat corresponent a l'exercici 2018 i 2017 
 

 
 

 

 
Les Notes 1 a 25 descrites en la memòria simplificada són part integrant d'aquest estat de canvis en el 

patrimoni net dels exercicis 2018 i 2017 

(Euros)

Notes a Saldo al Saldo al

la memòria 31.12.18 31.12.17

A) Resultat del compte de resultats 3 20.755,66 4.220,63

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

I. Per valoració d'instruments financers  -  -

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu  -  -

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments  -  -

V. Efecte impositiu  -  -

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda  -  -

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)  -  -

Transferències al compte de resultats

VII. Per valoració d'instruments financers  -  -

VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu  -  -

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

X. Efecte impositiu  -  -

XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda  -  -

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)  -  -

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) 20.755,66 4.220,63

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 

2018 i 2017

Fundadors Resultats

Fons desemborsos d'exercicis Excedent

dotacional no exigits anteriors de l'exercici Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 30.000,00 (11.934,16) (9.578,63) 7.924,93 16.412,14

I. Ajustaments per canvis de criteri del 2014  -  -  -  -  -

II. Ajustaments per errors del 2014  -  -  -  -  -

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 30.000,00 (11.934,16) (9.578,63) 7.924,93 16.412,14

I. Total ingressos i despeses recononeguts  -  -  - 4.220,63 4.220,63

III. Altres variacions del patrimoni net  -  - 7.924,93 (7.924,93)  -

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 30.000,00 (11.934,16) (1.653,70) 4.220,63 20.632,77

I. Ajustaments per canvis de criteri del 2014  -  -  -  -  -

II. Ajustaments per errors del 2014  -  -  -  -  -

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 30.000,00 (11.934,16) (1.653,70) 4.220,63 20.632,77

I. Total ingressos i despeses recononeguts  -  -  - 20.755,66 20.755,66

III. Altres variacions del patrimoni net  - 11.934,16 4.220,63 (4.220,63) 11.934,16

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 30.000,00  - 2.566,93 20.755,66 53.322,59

Estat de canvis en el patrimoni net del exercici 2018 i 2017

(Euros)
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Aquesta memòria simplificada completa, amplia i comenta determinats punts i aspectes de 

la Fundació Tomando Conciencia per a la Solidaritat (Fundació Tomando Conciencia), del 

balanç simplificat a 31 de desembre de 2018 i 2017, del compte de resultats simplificat i de 

l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2018 i 2017, estant estructurada en notes a 

efectes de sistematització i simplicitat. 
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Nota 1. Activitat de la Fundació  

 

La Fundació Tomando Conciencia és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, 

els rendiments i el recursos obtinguts afectat de forma permanent a la realització de les 

finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts. 

 

La Fundació Tomando Conciencia es constitueix el 2014, per Resolució del 30 de maig de 

2014 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va inscriure’s amb el 

número 2.831 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb 

tots els efectes que estableixen les lleis. 

 

Els objectius de la Fundació Tomando Conciencia, com a fundació privada sense ànim de 

lucre, venen determinats pels seus Estatuts. L’objecte de la Fundació es: 

 

a.- Afavorir i promoure l’ajuda i el desenvolupament de la joventut i les famílies a 

Catalunya i Espanya, com també als països africans, de Sud Amèrica, asiàtic i tots 

aquells en els quals la joventut es troba en situació d’abandó o desprotecció i en risc 

d’exclusió social. 

b.- La protecció de la joventut i de les famílies, tan a nivell nacional com en països 

estrangers, així com la dels seus drets. 

c.- Col·laborar amb altres organismes, associacions, fundacions, organismes oficials i 

ONG dels països dels menors, tant a nivell nacional com d’altres estats, per poder 

complir els objectius de la Fundació. 

d.- La realització de projectes audiovisuals per poder autofinançar la Fundació, amb la 

finalitat que els beneficis que es generin es destinin als projectes solidaris. 

e.- Utilitzar eines de comunicació, mitjans audiovisuals, fotografia i plataformes digitals 

per organitzar esdeveniments cultural i donar a conèixer la desprotecció de la infància i 

la joventut en el països del tercer món i a nivell nacional. 

f.- Desenvolupar i/o formar part de projectes de conscienciació amb el medi ambient, 

sostenibilitat o ecologia per tal de generar i motivar canvis de mentalitat i actitud en la 

societat. 

 

 

A data de tancament de l’exercici el Patronat està constituït com segueix: 

 

President: Carlos Sánchez-Llibre Pérez 

Secretari: Josep-Lluis Jori Tolosa 

Vocal:  Luis Comajuan Curbera 

Vocal: Jordi Sancho Rutllant 

 

Els usuaris son totes les persones interessades en afavorir i promoure l’ajuda, el 

desenvolupament i la protecció tant de la joventut com de les famílies que es trobin en 

situació de risc d’exclusió social i desprotecció. 
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Les acciones dutes a terme per la Fundació Tomando Conciencia promouen l’ajuda i el 

desenvolupament de la joventut i les famílies en situació de desprotecció i en risc d’exclusió 

social. 

 

Les activitats realitzades en l’exercici 2017 són les següents: 

 

 

Tomando Conciencia Schools 
 

La Fundació Tomando Conciencia està desenvolupant un projecte propi, TOMANDO 

CONCIENCIA SCHOOLS, abans anomenat Batecs a Consciència, que té per objectiu 

millorar la salut cardiovascular de la societat. Concretament, vol ajudar a conscienciar 

de la importància dels hàbits saludables i de tenir cura de la salut als nens i a les seves 

famílies, així com cardioprotegir espais esportius. 

 

L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de malalties 

cardiovasculars i millora la qualitat de vida a l’edat adulta. Portar una alimentació 

saludable, realitzar exercici físic i mantenir un cor sa és clau per tenir cura de la salut. 

 

Aquesta iniciativa va començar a “bategar” el mes de novembre del 2015 en el Club 

Arsenal de Barcelona, en un acte de presentació als mitjans en el qual es va explicar la 

importància del projecte i el gran impacte social que aquesta iniciativa té. 

 

El projecte compta amb prestigiosos partners en l'àmbit de la salut cardiovascular, la 

cardioprotecció i l’esport: 

 

La Fundació SHE: presidida pel Doctor Valentí Fuster, té el convenciment que un canvi 

en l'estil de vida de la població és l'únic camí per evitar l'extensió de les malalties 

cardiovasculars. 

 

“Es destinen bilions d’euros al tractament de les malalties cardiovasculars, però no 

suficients en educar i promoure la salut per a prevenir unes malalties que ja són la 

primera causa de mort al món.” Dr. Valentí Fuster 

 

 

Associació Barcelona Salut: presidida pel Doctor Josep Brugada, treballa per a la 

disminució de la incidència de les malalties més freqüents de la societat actual. És 

impulsora del projecte científic “Barcelona, ciutat cardioprotegida” que té per objectiu 

convertir la capital catalana en la primera gran ciutat del món cardioprotegida. 

 

“La mort sobtada pot afectar-nos a tots, independentment de la nostra edat i condició. 

Qualsevol persona pot salvar una vida utilitzant un desfibril·lador automàtic”. Dr. Josep 

Brugada 
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La Fundació Privada Catalana de Futbol de la Federació Catalana de Futbol: treballa per 

aconseguir que el futbol català es caracteritzi per la igualtat, les oportunitats i la 

integració. 

 

“La FCF vol conscienciar a tots els clubs de la importància capital que tots els seus 

equips juguin els partits en espais cardioprotegits”. Pere Guardiola 

Màgic Players: agència de representació de futbolistes pionera en la voluntat de 

convertir els camps de futbol en espais cardioprotegits. 

 

“Si tots sabem utilitzar una ‘tablet’, també hauríem de saber actuar amb naturalitat 

davant d’un desfibril·lador”. Màgic Díaz 

 

- RCD Espanyol: disposa d’una fundació que es preocupa de fomentar des d’un punt de 

vista cultural i humà la formació integral dels aficionats a l’esport. 

 

D’altra banda, en data 15 de febrer de 2016 TOMANDO CONCIENCIA signa un 

conveni de col·laboració, amb una durada de dos anys, amb l’Obra Social “la Caixa” 

per dur a terme el projecte Batecs a Consciència que ha passat a anomenar-se 

TOMANDO CONCIENCIA SCHOOLS. 

 

Tomando Conciencia Schools és un projecte educatiu escolar que té com a objectiu 

millorar els hàbits de vida saludables dels nens i cardioprotegir espais poliesportius on 

nens i nenes practiquen esport, així com conscienciar a la societat sobre la importància 

d’avançar en la prevenció cardiovascular i tenir cura del nostre cos i cor. 

 

 

El projecte consta de tres eixos o accions: 

 

Educar en hàbits saludables a nens d’onze i dotze anys que cursen sisè de primària. 

 

Cardioprotegir espais esportius amb la instal·lació de desfibril·ladors automàtics. 

 

Conscienciar a la societat sobre la salut cardiovascular a través de Tomando Conciencia 

Magazine: http://www.tomando-conciencia.org 

 

Accions 

 

 

Educar en hàbits saludables a nens d’onze i dotze anys que cursen sisè de primària. 

 

Al llarg de l’any 2017 hem treballat en una LLIGA SALUDABLE DIGITAL amb la 

participació de 17 escoles de Barcelona i àrea metropolitana. 

 

http://www.tomando-conciencia.org/
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Aquesta Lliga Saludable online és l’eina a través de la qual els nens aniran adquirint els 

coneixements en hàbits saludables d’una manera entretinguda i fàcil. http:// 

www.tomandoconcienciaschools.org 

 

Per generar empatia i motivació entre els nens hem creat una web “La Vida d’en Max”, 

una competició online en la qual participen 600 nens de sisè de primària de 17 escoles 

de Barcelona. En Max és un nen de 12 anys que, tot i pensar que això dels bons hàbits 

no  té res a veure amb ell, ben aviat descobrirà com n’està d’equivocat. També 

col·laboren en el projecte personatges del món de l’esport, de la cuina, de les xarxes 

socials i de la televisió que, des de la seva pròpia experiència, reforcen els missatges. 

 

D’aquesta manera, i avalats per la Fundació She, Tomando Conciencia decideix entrar 

a les escoles per aplicar un programa educatiu que conscienciï als nens en els hàbits 

saludables i que està basat en 5 pilars: alimentació, activitat física, gestió de les 

emocions, coneixement del cos i el cor i prevenció de les substàncies tòxiques. 

Les xarxes socials han revolucionat la manera de comunicar-nos, i els nens ja han 

adoptat de manera orgànica aquest canvi. Per a transmetre els missatges de manera 

efectiva, hem creat i produït uns continguts amb un to amigable i proper perquè els nens 

de 6è de primària entenguin, escoltin i, sobretot, apliquin els coneixements en els seus 

hàbits de vida. 

 

Així, per a transmetre els missatges, comptem amb la col·laboració de famosos del món 

de l’esport, les xarxes socials i la televisió que donaran consells sobre com portar una 

vida saludable. A més a més, donaran suport al programa a través de les seves xarxes 

socials, provocant que l’impacte social positiu sigui molt major. 

 

Així mateix, i perquè els acompanyi al llarg de la competició online, en Max, el 

personatge amb el qual els nens se sentiran identificats des del primer moment, també 

tindrà presència a les xarxes socials. 

 

Tant els vídeos com els episodis de la vida d’en Max s’aniran penjant cada setmana a la 

web de “La Vida d’en Max” i van acompanyats de preguntes i reptes que els nens han 

de contestar correctament. Aquesta serà la manera mitjançant la qual els nens aniran 

adquirint els coneixements del programa i sumaran punts per a l’equip de la seva escola. 

 

En aquesta primera edició de Tomando Conciencia Schools hi participen nens de sisè 

de primària de 17 escoles de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 50% d’aquestes 

escoles formen part del programa CaixaProinfancia, potenciant el suport de l’Obra 

Social “la Caixa”. 

 

En aquesta web hi trobem 16 situacions, formades per una càpsula digital, una història 

il·lustrada d’en Max i un apartat d’avaluació amb preguntes tipus test i preguntes de 

redacció. En alguna ocasió la situació inclourà un repte per a realitzar en família o amb  

els amics, concretament són 4 a realitzar (un per mes). 

 

http://www.tomandoconcienciaschools.org/
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Les 16 situacions són gravades pels prescriptors del projecte. Es tracta de joves coneguts 

del món de l’esport, la cuina, i de la televisió dels dos sexes i també influencers i 

instagramers, amb milers de seguidors a les xarxes socials; donen un consell saludable 

basat en la seva pròpia experiència. Són les veus de referència a les xarxes socials, però 

també pels hàbits saludables que practiquen. 

 

Partint d’aquesta premissa al llarg del 2018 hem aconseguit que col·laborin en el 

projecte els següents prescriptors: 

 

Ada Parellada, xef. 

Aina, ex concursant MasterChef Junior. 

Albert Adrià, xef. 

Arnau Marín, Instagramer. 

Carola García, futbolista del RCD Espanyol. Internacional amb la selecció espanyola. 

Jennifer Pareja, ex jugadora de waterpolo. 

Lukas, ex concursant Masterchef Junior. 

Marc Roca, futbolista del RCD Espanyol. 

Paco Pérez, xef 

Tito Rabat, pilot de motociclisme. Campió del Món de Moto2. 

Ruth García, futbolista del FC Barcelona. 

 

 

A continuació incorporem un gràfic resum de com s’han treballat els continguts 

didàctics, amb quins suports i a quin públic van adreçats: 
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La Vida d’en Max arriba a les escoles a través d’una competició saludable que té una 

durada de 4 mesos. Aquesta primera lliga que va començar dilluns 23 de gener i va 

finalitzar diumenge 28 de maig de 2017 amb la celebració de l’esdeveniment esportiu 

“Tomando Conciencia Schools: La Lliçó Final”. La segona lliga es farà durant el curs 

escolar 2019-2020. 

 

Durant 16 setmanes els nens i nenes participaran en aquesta competició per escoles a 

través de la web on tenen els continguts que els ajuden a reflexionar sobre la importància 

de la bona alimentació, de la necessitat de realitzar exercici físic i de saber gestionar les 

seves emocions per tenir una bona salut cardiovascular. 

Durant tres mesos, de juny a setembre, vam dedicar esforços a contactar amb escoles  

tant privades com concertades de Barcelona ciutat i àrea metropolitana. 

 

En aquesta tasca de recerca de les escoles vam comptar amb l’ajuda del programa 

CaixaProinfància i, més concretament, de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 

per tal de fer arribar el projecte també a escoles on la majoria de les famílies es troben 

en situació de pobresa o vulnerabilitat social. 

 

 

 

A continuació relacionem les 17 escoles participants en la primera edició del projecte i 

que continuaran en la segona edició: 

 

 

ABAT OLIBA LORETO  

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESCLAT  

BADALONÈS 

CENTRE COMPARTIR EL PINAR  

ESCOLA IPSI 

ESCOLA LABOURÉ  

FEDAC  SANT ANDREU 

JESÚS- MARIA SANT GERVASI 

 LA SALLE BONANOVA 

LA SALLE COMTAL  

LA SALLE HORTA  

PARE ENRIC D’OSSÓ  

SAGRADA FAMÍLIA 

SAGRAT COR DEL BESÓS  

SANT JAUME DE LA FEP  

SIL 

SINGUERLÍN 

 

 

Per la segona edició esperem incorporar més centres educatius. 
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Abans d’iniciar la LLIGA SALUDABLE s'organitza una sessió de formació pels 

monitors que s’ocupen del projecte a les escoles i faran el seguiment de l’aprenentatge 

dels alumnes. A tots els formadors se’ls ha lliurat una ‘tablet’ per tal de portar a terme 

el projecte. 

 

Cada escola participa amb un únic equip, amb un màxim de 30 alumnes, i els 4 equips 

amb millor classificació participaran a l’esdeveniment esportiu “Tomando Conciencia 

Schools: La Lliçó Final” es celebrarà previsiblement durant el mes de  maig al matí a la 

Ciutat Esportiva Dani Jarque del RCD Espanyol igual que en la primera edició. 

La nostra intenció és poder evaluar l’impacte en el canvi de coneixements i actituds dels 

nens que participin en el projecte amb un qüestionari inicial i final. 

 

Per assegurar-nos del bon funcionament de la web i de la Lliga Saludable hem tingut 

comunicació directa amb els professors via e-mail. La implicació dels professors i dels 

nens en el projecte ha de ser conjunta. 

 

A més, pels nens de les escoles de Proinfància serà molt enriquidor participar en el 

projecte. D’una banda els permetrà conèixer quins són els hàbits saludables per mantenir 

una bona salut ja què per les seves circumstàncies familiars i context social no reben 

aquests coneixements. I d’altra banda, participant a l’esdeveniment esportiu “Tomando 

Conciencia Schools: La Lliçó Final” aquests nens podran gaudir d’una experiència única 

de conèixer i jugar en unes instal·lacions esportives com la Ciutat Esportiva Dani Jarque 

tenint present que molts d’ells no acostumen a sortir del barri. 

 

 

Cardioprotegir espais esportius amb la instal·lació de desfibril·ladors automàtics. 

 

Com diu el Doctor Josep Brugada, malgrat tenir cura del nostre cos i del nostre cor 

podem tenir una parada cardíaca, independentment de la nostra edat i condició. 

Qualsevol persona pot salvar una vida utilitzant un desfibril·lador automàtic. Per tant és 

molt important disposar d’espais cardioprotegits. 

 

A Tomando Conciencia sabem que, per llei, únicament estan cardioprotegits els camps 

de primera divisió. A poc a poc, amb petites aportacions, es pot anar canviant aquesta 

situació. 

 

Conscienciar a la societat sobre la salut cardiovascular a través de Tomando Conciencia 

Magazine http://www.tomando-conciencia.org 

 

Durant 2018 també, i responent a les necessitats del moment, s’ha continuat Tomando 

Conciencia Magazine (www.tomando-conciencia.org), una plataforma online de 

notícies socials i solidàries que té com a objectiu generar un impacte social positiu en la 

societat. 

 

http://www.tomando-conciencia.org/
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El projecte Tomando Conciencia Schools utilitza aquesta plataforma com a eina de 

conscienciació a través de la qual comunica la importància dels hàbits saludables per 

tenir una bona salut cardiovascular. 

 

D’aquesta manera els missatges saludables del projecte educatiu no queden només en 

els nens participants, sinó que arriben a tota la societat. 

 

Així, les noticies i iniciatives que tenen a veure amb l’àmbit de la salut, l’alimentació, i 

el foment dels hàbits saludables es comuniquen a través del Magazine online amb 

articles, vídeos i entrevistes d’actualitat. 

 

 

Tomando Conciencia Magazine 
 

Al gener de 2016 i amb continuïtat durant el 2017 i 2018, i responent a les necessitats 

del moment, neix Tomando Conciencia Magazine (www.tomando-conciencia.org), una 

plataforma online de notícies socials i solidàries que té com a objectiu generar un 

impacte social positiu en els àmbits de les INICIATIVES SOCIALS, la 

SOSTENIBILITAT i la SALUT. 

 

 

Els nostres punts forts, a més de donar veu a notícies i històries que moltes vegades 

queden fora dels mitjans de comunicació convencionals és, d’una banda, informar des 

d’un punt de vista positiu i, de l’altra, convidar als lectors a implicar-se personalment i 

modificar les seves conductes per esdevenir una societat més justa, sana  i humanitzada. 

 

 

A banda dels articles, fem servir també les entrevistes EN PRIMERA PERSONA per 

explicar històries personals que considerem inspiradores pels nostres lectors, bé pel que 

han fet a la seva vida, o bé per la organització o institució a la qual representen. 

 

Al mes d’abril de 2016 vam introduir un nou format a la nostra plataforma: el VÍDEO. 

 

A partir de llavors vam acompanyar algunes de les nostres notícies amb vídeos de menys 

d’un minut, on els textos amb els missatges es superposen a imatges que serveixen per 

il·lustrar-los. 

 

 

Aquestes càpsules audiovisuals tenen un abast molt gran, ja que els lectors només 

necessiten un minut per mirar-los i rebre el missatge. A més, son peces molt compartides 

a les xarxes socials, fent la seva difusió encara més gran. 
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Tomando Conciencia Magazine compta amb les xarxes socials Facebook, Twitter i 

Instagram, que ajuden a la difusió dels continguts i que es converteixen en l'espai on es 

genera la interacció amb els lectors. 

 

Totes les nostres xarxes socials han anat guanyant seguidors des del seu llançament. El 

canal de Facebook, plataforma més potent de la nostra plataforma, està a prop dels 

35.000 seguidors (a data de 31 de desembre de 2018): 

 

 

SEGUIDORS IMPRESSIONS ABAST 

PUBLICACIONS 

INTERACCIONS 

D’USUARIS 

29.500 3.960.272 3.246.061 133.243 

 

 

 

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals simplificats 

 

a) Imatge fidel.  

 

Els comptes anuals simplificats adjunts, han estat preparats a partir dels registres de 

comptabilitat de l’exercici 2018 i segons els principis de comptabilitat generalment 

acceptats. 

Els esmentats comptes es troben pendents d’aprovació per part del Patronat de la 

Fundació. L’Òrgan de Govern de Fundació Tomando Conciencia, considera que seran 

aprovats sense modificacions. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 van 

ser aprovats el 30 de maig de 2018. 

 

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de 

Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes anuals 

simplificats. 

 

b) Principis comptables.  
 

Per a la formulació del comptes anuals simplificats així com per a l’elaboració de la 

comptabilitat s’han aplicat tots els principis comptables generalment admesos i 

concretament: 

 

- Principi d’entitat en funcionament. 

- Principi de meritació.  

- Principi d’uniformitat. 



 
 

Fundació Tomando Conciencia per a la Solidaritat 
 

 

Memòria simplificada de l’exercici 2018 

 

- 15 - 

 

- Principi de prudència. 

- Principi de no compensació. 

- Principi d’importància relativa. 

 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 

En l’elaboració dels comptes anuals simplificats corresponents a l’exercici finalitzat el 

31 de desembre de 2018 se n’han realitzat estimacions i hipòtesis per valorar alguns del 

actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en ells. 

Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a la valoració del actius per determinar 

l’existència de pèrdues per deteriorament dels mateixos. 

 

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació 

disponible sobre els fets analitzats a la data de formulació d’aquests comptes anuals 

simplificats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en un futur obliguin a 

modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es faria de 

forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents 

comptes de pèrdues i guanys futurs. 

 

d) Comparació de la informació. 

 

Els comptes anuals adjunts de la Fundació Tomando Conciencia, tancats a 31 de 

desembre de 2018 es presenten a efectes comparatius de conformitat amb els esquemes 

i la normativa sobre comptabilitat de Fundacions continguda a la Llei 4/2008, de 24 

d’abril i al Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat 

de les Fundacions Privades, amb cadascuna de les partides del balanç simplificat, del 

compte de resultats simplificat, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de la memòria 

simplificada, les xifres de l’exercici 2018 i les corresponents a l’exercici anterior, no 

essent per tant necessari efectuar modificació o adaptació alguna a l’objecte de permetre 

la comparació de la informació entre ambdós exercicis. 

 

e) Agrupació de partides.  

 

En el supòsit d’existir partides que han estat objecte d’agrupació en el balanç simplificat, 

en el compte de pèrdues i guanys simplificat o en l’estat de canvis en el patrimoni net, 

la desagregació figura en altres apartats de la memòria. 

 

f) Elements recollits en diverses partides.  

 

Els elements del patrimoni que estan registrats en dues o més partides del balanç 

simplificat, s’expliquen, en el cas que n’hi hagi, en els corresponents apartats de la 

memòria simplificada. 

 

g) Canvis en criteris comptables.  
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La Fundació ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris comptables que a 

l’exercici anterior, els quals es troben detallats a la Nota 4 de la present memòria.  

 

h) Correcció d’errors.  

 

Durant l’exercici no s’han realitzat ajustos per correcció d’errors. 

 

 

 

Nota 3.  Aplicació de resultats 

 

L’Òrgan de Govern de la Fundació ha acordat sol·licitar al Patronat l’aprovació de la següent 

distribució de resultats de l’exercici 2018: 

 

 
 

 

 

Nota 4. Normes de valoració 

 

L’Òrgan de Govern utilitza, per la redacció d’aquesta memòria simplificada, diferents termes 

que considera convenient definir:  

 

a) Normes de registre i valoració: són els criteris específics que s’utilitzen per 

comptabilitzar i mantenir el valor en llibres dels actius i passius de la Fundació.  

b) Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diner en efectiu i els seus equivalents, entenent 

per aquests, en el seu cas, les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc 

d’alteracions en el seu valor. 

 

c) Activitats d’explotació: activitats típiques de la Fundació, així com altres activitats que no 

poden ser classificades com d’inversió o finançament.  

 

(Euros) (Euros)

Exercici 2018 Exercici 2017

Resultat de l'exercici 20.755,66 4.220,63

Total base de repartiment = Total distribució 20.755,66 4.220,63

Exercici 2018 Exercici 2017

Excedents negatius d'exercicis anteriors 20.755,66 4.220,63

Total distribució = Total base de repartiment 20.755,66 4.220,63

Base de repartiment

Distribució a
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d) Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres medis d’actius a llarg 

termini i altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents. 

 

e) Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la mida i composició del 

patrimoni net i dels passius de caràcter financer. 

 

f) Valor raonable: és l’import pel qual es pot intercanviar un actiu o liquidar un passiu, entre 

parts interessades i degudament informades que realitzin una transacció en condicions 

d’independència mútua. Amb caràcter general s’ha de calcular per referència a un valor 

fiable de mercat. 

 

g) Valor actual: és l’import dels fluxos d’efectiu a rebre o pagar en el curs normal del negoci, 

segons que es tracti d’un actiu o d’un passiu, respectivament, actualitzats a un tipus de 

descompte adequat. 

 

h) Classificacions entre corrent i no corrent: al balanç simplificat adjunt, els saldos es 

classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents es composen per aquells saldos que la 

Fundació espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal 

d’explotació. Aquells que no corresponen amb aquesta classificació es consideren com a no 

corrents.  

 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus 

comptes anuals simplificats per a l’exercici 2018, d’acord amb les establertes pel Pla General de 

Comptabilitat, han estat les següents: 

 

 

4.1. Béns integrants del patrimoni històric i cultural 

 

Als comptes anuals simplificats no hi figura cap element dins d’aquest grup. 

 

 

4.2. Immobilitzat material 

 

Als comptes anuals simplificats no hi figura cap element dins d’aquest grup. 

 

 

4.3. Immobilitzat intangible 

 

L’immobilitzat intangible (propietat industrial i aplicacions informàtiques) es reconeix 

inicialment pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, es valora al seu cost, minorat per 

la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la seva vida útil). 

 

L’amortització de la propietat industrial es realitza linealment en un període de 5 anys. 
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L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període de 

5 anys des de l’entrada en explotació de cada aplicació. 

 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics s'imputen al compte de resultats de 

l'exercici en el moment en què es produeixen. 

 

Deteriorament de valor d’immobilitzat material i intangible. A la data del tancament 

de cada exercici, l’empresa revisa els imports en llibres del seu immobilitzat material e 

intangible per determinar si existeixen indicis de que els esmentats actius hagin sofert 

una pèrdua de valor pel deteriorament del valor. En cas que existeixi qualsevol indici, 

es realitza una estimació de l’import recuperable del actiu corresponent per determinar 

l’import del deteriorament necessari. Els càlculs del deteriorament d’aquests elements 

de l’immobilitzat material s’efectuen element a element de forma individualitzada. 

 

Les correccions valoratives pel deteriorament es reconeixen com a despesa al compte 

de resultats. En l’exercici 2018 i 2017 no s’ha comptabilitzat cap pèrdua per 

deteriorament, per innecessari. 

 

 

4.4. Arrendaments 

 

Quan la Fundació actua com arrendatari i no té despeses de l’arrendament. 

 

 

4.5. Actius financers 

 

Préstecs i partides a cobrar. En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han 

originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de la 

Fundació. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les 

operacions de tràfic de la Fundació.  

 

Aquests actius financers s'han valorat inicialment pel seu valor raonable que no és altra 

cosa que el preu de la transacció. 

 

Altres actius financers. Les inversions mantingudes dins al venciment es valoren 

inicialment pel seu valor raonable i posteriorment pel seu cost amortitzat. 

 

Les fiances entregades es registren al balanç pel seu import nominal, donat que l’efecte 

de no actualitzar els fluxos d’efectius no és significatiu.  

 

 

4.6. Passius financers 
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Dèbits i partides a pagar. En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han 

originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la Fundació i aquells que 

no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu 

de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Posteriorment, 

s’han valorat pel seu cost amortitzat.  

 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 

tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre 

participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat 

pel seu valor nominal.  

 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 

nominal.  

 

 

4.7. Impost sobre beneficis 

 

La Fundació compleix amb els requisits per aplicar els beneficis fiscals que preveu al 

règim fiscal contemplat a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. 

 

 

4.8. Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es 

produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència 

del moment en que es produeixi el seu cobrament o pagament. 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. 

 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 

principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.  

 

 

4.9. Provisions i contingències 

 

Els comptes anuals simplificats no recullen, per innecessari, cap provisió i s’estima que 

no hi ha contingències per cap assumpte. 

 

 

4.10. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
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La Fundació, per la seva activitat e instal·lacions, no compta amb inversions ni despeses 

ni provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser 

significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa.  

 

 

4.11. Subvencions, donacions i llegats 

 

La Fundació utilitza els següents criteris per a la comptabilització de les subvencions, 

donacions i llegats: 

 

a) Subvencions d’explotació. S’abonen al compte de resultats en el moment en que, 

després de la seva concessió, la Fundació estima que s’han complert les condicions 

establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu 

cobrament. S’imputen al compte de resultats de forma que s’asseguri en cada 

període una adequada correlació comptable entre els ingressos derivats de la 

subvenció i les despeses subvencionades. 

 

b) Donacions. Les donacions es valoren per l’import ingressat i s’imputen a resultats 

en el moment de la seva concessió. 

 

 

4.12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

 

En el supòsit d’existir, entre parts vinculades, amb independència del grau de 

vinculació, es comptabilitzen segons les normes generals. Els elements objecte de les 

transaccions que es realitzen es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor 

raonable. La valoració posterior es realitza d’acord amb el previst a les normes 

particulars per als comptes que correspongui. 

 

 

 

Nota 5. Béns del patrimoni històric i cultural 

 

No hi ha béns dins d’aquesta partida. 

 

 

 

Nota 6. Immobilitzat intangible 

 

Anàlisi del moviment durant l’exercici 2018 i 2017. La composició i evolució durant 

l’exercici 2018 i 2017 en els diferents comptes de l’immobilitzat intangible i de les seves 

corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents: 
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El càrrec al compte de resultats en concepte de dotació a l’amortització d’immobilitzat 

intangible al exercici 2018 i 2017 ha estat de 0,00 Euros i 605,00 Euros respectivament. 
 

La Fundació no disposa de béns totalment amortitzats a 31 de desembre de 2018. 
 

L’immobilitzat intangible correspon als treballs realitzats per una empresa externa per la 

web de la Fundació. 

 
 

 

Nota 7. Instruments financers 
 

Actius financers. Als comptes anuals simplificats no hi figura cap element dins d’aquest grup. 
 

Passius financers corrents. La informació dels instruments financers del passiu no 

corrent del balanç de la Fundació, és la següent a 31 de desembre de 2018 i 2017: 
 

Immobilitzat intangible - 2018

Descripció

Saldo 

31.12.17 Altes

Saldo 

31.12.18

Amortització 

acumulada a 

31.12.18

Valor net 

comptable a 

31.12.18

Aplicacions informàtiques 3.025,00 - 3.025,00 (1.970,81) 1.054,19

Amortizació acumulada

Saldo 

31.12.17 Dotacions 

Saldo 

31.12.18

Aplicacions informàtiques 1.970,81 - 1.970,81

Immobilitzat intangible - 2017

Descripció

Saldo 

31.12.16 Altes

Saldo 

31.12.17

Amortitzaci

ó acumulada 

a 31.12.17

Valor net 

comptable a 

31.12.17

Aplicacions informàtiques 3.025,00 - 3.025,00 (1.970,81) 1.054,19

Amortizació acumulada

Saldo 

31.12.16 Dotacions 

Saldo 

31.12.17
-

Aplicacions informàtiques 1.365,81 605,00 1.970,81
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Passius financers per categories - 2018

 (Euros)

Creditors

comercials i

altres comptes

Descripció Altes deutes a pagar Total

• Dèbits i partides a pagar  2.000,00 40.454,49 42.454,49

Passius financers per categories - 2017

 (Euros)

Creditors

comercials i

altres comptes

Descripció Altes deutes a pagar Total

• Dèbits i partides a pagar  2.000,00 4.642,82 6.642,82
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Nota 8. Usuaris i altres deutors de les activitats 
 

El saldo que es reflecteix en aquest epígraf correspon a ajudes rebudes per part d’entitats i 

particulars per a patrocinar determinades activitats de la Fundació, que a la data de tancament 

de l’exercici es trobaven en gestió de cobrament.  
 

La seva evolució durant l’exercici 2018 i 2017 ha estat la següent:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nota 9. Tresoreria 

 

Correspon en la seva totalitat a imports de comptes corrents bancaris de lliure disposició a 

31 de desembre de 2018. 

 

 

 

Nota 10. Fons propis 

 

L’evolució dels fons propis durant l’exercici 2018 i 2017 ha estat la següent: 

 

 

Usuaris i altres deutors de les activitats - 2018

(Euros) Exercici 2018

Saldo a Saldo a

31.12.2017 Addicions Baixes 31.12.2018

Prestació de serveis per les activitats 15.000,00 (15.000,00) -

Usuaris, patrocinadors i altres 

deutors de les activitats - 62.005,84 (62.005,84) -

- 77.005,84 (77.005,84) -

Usuaris i altres deutors de les activitats - 2017

(Euros) Exercici 2017

Saldo a Saldo a

31.12.2016 Addicions Baixes 31.12.2017

Prestació de serveis per les activitats 60.000,00 (60.000,00) -

Usuaris, patrocinadors i altres 

deutors de les activitats - 95.958,18 (95.958,18) -

- 155.958,18 (155.958,18) -
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  Moviment de fons propis - 2018                       

                                

        Exercici 2017   

        Saldo a           Traspasos   Saldo a   

        31.12.2017   Addicions   Disminucions   (D)   H    31.12.2018   

                                

  Fons fundacional     30.000,00       -   -   -   30.000,00   

                                

  

Fundadors desemborsaments no 

exigits (11.934,16)   11.934,16   -   -   -   -   

                                

  Resultats d'exercicis anteriors   (1.653,70)               4.220,63   2.566,93   

                                

  Resultat de l'exercici   4.220,63   20.755,63   -   (4.220,63)   -   20.755,63   

        20.632,77   32.689,79   -   (4.220,63)   4.220,63   53.322,56   

                                

 

 

 
 

 

 

Nota 11. Subvencions, donacions i llegats 

 

El detall i naturalesa de les donacions i subvencions oficials a les activitats, atorgades durant 

l’exercici 2018 i 2017 ha estat el següent: 

  

Moviment de fons propis - 2017

Exercici 2017 Exercici 2014

Saldo a Traspasos Saldo a

31.12.2016 Addicions Disminucions (D) H  31.12.2017

Fons fundacional 30.000,00 - - - 30.000,00

Fundadors desemborsaments no exigits (11.934,16) - - - - (11.934,16)

Resultats d'exercicis anteriors (9.578,63) 7.924,93 (1.653,70)

Resultat de l'exercici 7.924,93 4.220,63 - (7.924,93) - 4.220,63

16.412,14 4.220,63 - (7.924,93) 7.924,93 20.632,77
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Entitat atorgant Tipus Naturalesa Finalitat Quantitat

Fundació CaixaBank Prestació de serveis Segons activitat Activitats fundacionals 2018 15.000,00

Doci Preziosi Iberia, SL Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 2.000,00

Fundació DAMM Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 2.500,00

The Bakery Folks, SL Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 7.853,28

Master Automoción, SL Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 1.500,00

Pastisart Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 1.000,00

Arsenal Grupo Deportivo, SL Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 1.000,00

ETL spain Holding, SL Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 2.000,00

Fundación AGBAR Donació Segons activitat Activitats fundacionals 2018 15.000,00

SUBTOTAL 47.853,28

DONATIUS PRIVATS Privat Segons activitat Segons activitat -

TOTAL 47.853,28
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Nota 12. Informació de les entitats vinculades 

 

Les parts vinculades amb la Fundació Tomando Conciencia que han realitzat transaccions, 

així com la naturalesa de la vinculació es la següent: 

 

 Naturalesa de la vinculació 

 

“The Bakery Folks, S.L.” Entitat vinculada 

Patronat de la Fundació Administrador dels bens i drets 

Òrgan de Govern Funcions delegades del Patronat 

 

 

 

 

Saldos amb parts vinculades. A 31 de desembre de 2018 i 2017 la Fundació no té un saldo 

creditor amb “The Bakery Folks” en concepte de prestació de serveis. 

 

 

Transaccions amb parts vinculades. El detall de les transaccions per serveis rebuts amb la 

única entitat vinculada dels exercicis 2018 i 2017 és el que es detalla a continuació: 

Entita t  a to rg a nt Tipus N a tura le s a F ina lita t Qua nt ita t

Mo to r P res s  Ibérica Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 1.050,00

Fundació  CaixaBank P res tac ió  de  s erve is Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 60.000,00

Tradeinn Reta il Service , SL Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 6.000,00

Do ci P rezio s i Iberia , SL Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 2.000,00

Fundació  DAMM Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 2.500,00

The Bakery Fo lks , SL Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 49.125,02

Mas ter Auto mo ció n, SL Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 1.500,00

P as tis art Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 1.000,00

Fundació n Real Dreams Do nació Sego ns  ac tivita t Activita ts  fundacio nals  2017 293,42

SUBTOTAL 12 3 .4 6 8 ,4 4

DONATIUS P RIVATS P riva t Sego ns  ac tivita t Sego ns  ac tivita t 2.270,00

TOTA L 12 5 .7 3 8 ,4 4
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    (Euros) 

Entitat  Transacció  2018  2017 

       
The Bakery Folks, S.L. Donació  7.853,28  49.125,02 

The Bakery Folks, S.L. 

Prestació se Serveis 

rebuts  55.423,08  17.208,44 

    63.276,36  66.333,46 

 
 

 

Totes les operacions de prestacions de serveis han estat realitzades a preus de mercat. 

L’import de la donació s’ha calculat en funció de les hores i el cost hora del personal de The 

Bakery Folks, S.L. que ha treballat en projectes de la Fundació sense cap mena de retribució. 

 

 

Retribucions als patrons o als membres de l’Òrgan de Govern. En l’any 2018 i 2017 no 

hi ha cap remuneració dinerària als membres del Patronat ni de l’Òrgan de Govern per les 

funcions realitzades.  
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Nota 13. Situació fiscal 
 

La composició dels deutes amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2018 i 

2017, és la següent: 
 

  (Euros) 

  31-12-2018  31-12-2017 

  Deutor  Creditor  Deutor  Creditor 

         

Hacienda Pública deudora por IVA  14356,17    4.649,19   

         

Impost sobre la renta de les persones físiques 

del quart trimestre  
-  690,00  -  107,52 

  
       

Quota a pagar de la Tresoreria de la Seguretat 
Social corresponent al mes de desembre   

-  0,04  -  0,04 

  14.356,17  690,04  4.649,19  107,56 

 
 
 

Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost sobre societats 

de l’exercici 2018 i 2017. 
 

 

2018               

   (Euros)   

   Augments  Disminucions  Import   

          

Resultat comptable de l'exercici      20.755,66   

          

Diferències permanents  56.250,18  (77.005,84)  (20.755,66)   

          

Diferències temporals  -  -  -   
          

Compensació de bases imposables negatives 

d'exercicis anteriors 
 -  -  - 

  

          

Base imposable      -   

          

Resultat Fiscal      -   
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Les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes d’acord amb el que estableixen els 

articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, per la que s’aprova el règim fiscal de 

les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

El detall de les rendes i despeses dels exercicis 2018 i 2017 és el següent: 

 

 

  Detall de les rendes i despeses (RD 1270/2003 art. 3.1 a) )         

              (Euros)   

              2.018   2.017   

  · Rendes exemptes               

      - procedents de donatius rebuts (Llei 49/2002 art 6.1)   62.005,84   95.958,18   

      - procedents de subvencions (Llei 49/2002 art 6.1)   0,00   0,00   

      - procedents de convenis de col·laboració (Llei 49/2002 art. 6.1)   0,00   0,00   

      - procedents de prestacions de serveis (Llei 49/2002 art 7.1)   15.000,00   60.000,00   

      - Altres ingresos       0,00   0,00   

          Total rendes exemptes     77.005,84   155.958,18   

                      
                      

  · Despeses d'administració       8.725,36   9.091,57   

  · Despeses activitats fundacionals       47.524,82   142.645,98   

          Total despeses   56.250,18   151.737,55   

                      

 

 

 
La distribució de les despeses per activitat fundacional i despeses d’administració a 31 de 

desembre de 2018 i 2017 és la següent: 

2017

Augments Disminucions Import

Resultat comptable de l'exercici 4.220,63

Diferències permanents (160.178,81) 155.958,18 (4.220,63)

Diferències temporals - - -

Compensació de bases imposables negatives 

d'exercicis anteriors
- - -

Base imposable -

Resultat Fiscal -

(Euros)
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  Distribució de les despeses (RD 1270/2003 art. 3.1 a)) - 2018   

                  

          Despeses   

                  

  Concepte   Administració   
Activitats 

fundacionals 
  

                  

  · Ajuts monetaris i altres despeses   -   45.968,10   

          -   45.968,10   
                  

  · Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat         

      
Amortització d' equips per a processament 
d'informació 

-   -   

          -   -   

                  

  · Despeses de personal   -   -   

          -   -   

                  

  · Altres despeses           

      Serveis professionals independents   5.676,10   650,36   

      Primes d'assegurances   768,86                      -          

      Serveis bancaris   22,05                      -          

      Publicitat i propaganda                      -          906,36   

      Suministres                      -                             -          

      Altres serveis   2.258,35   0,00   

      Tributs   -   -   

          8.725,36   1.556,72   

                  

  · Provisions de les activitats   -   -   

          -   -   

                  

          8.725,36   47.524,82   

                  

 

 



 
 

Fundació Tomando Conciencia per a la Solidaritat 
 

 

Memòria simplificada de l’exercici 2018 

 

- 31 - 

 

 
 
 

En l’exercici 2018 i 2017 les depeses d’administració representen el 11,33 % i 5,83 % 

respectivament dels ingressos de la Fundació. 

 

 

 

Nota 14. Ajustaments per periodificació 

 

Durant els exercicis 2018 i 2017 no existeixen periodificacions. 

 

 

 

Nota 15. Moneda estrangera 

 

Durant l’exercici 2018 i 20176 no s’han produït operacions en moneda estrangera. 

 

 

Nota 16. Ajuts monetaris 

 

Distribució de les despeses (RD 1270/2003 art. 3.1 a)) - 2017

 Administració
Activitats 

fundacionals

· Ajuts monetaris i altres despeses - 120.992,04

- 120.992,04

· Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat

Amortització d' equips per a processament d'informació - 605,00

- 605,00

· Despeses de personal 1.946,71 17.520,34

1.946,71 17.520,34

· Altres despeses

Serveis professionals independents 5.734,92 631,49           

Primes d'assegurances 768,86 -                  

Serveis bancaris 0,80 -                  

Publicitat i propaganda -                  2.638,56

Suministres 318,38 -                  

Altres serveis 321,90 258,55

Tributs - -

7.144,86 3.528,60

· Provisions de les activitats - -

- -

9.091,57 142.645,98

Despeses

Concepte
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La composició del saldo de l’exercici 2018 i 2017 per un total de 45.968,10 euros i 

120.992,04 euros respectivament correspon al 2018 al pagament a diferents empreses i 

professionals externs per les feines fetes en els diferents projectes que té oberts la Fundació 

i al donatiu atorgat a "Fundació Privada SHE" per import de 20.000 euros, i al 2017 al 

pagament euros a diferents empreses i professionals externs per les feines fetes en els 

diferents projectes que té oberts la Fundació. 

 

 

 

Nota 17. Ingressos i despeses  

 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors. La composició del saldo 

d’aquest epígraf correspon a convenis de col·laboració que la Fundació ha signat durant 

l’exercici 2018 i 2017, per un import de 0,00 euros i 0,00 euros respectivament. 

 

 

Ajuts concedits i altres despeses. El saldo d’aquest epígraf correspon a donatius (veure 

Nota 16). 

 

 

Altres despeses d’explotació. La composició del saldo d’aquest epígraf dels exercicis 2018 

i 2017 és la següent: 

 
  (Euros) 
  2018  2017 
     

Serveis professionals independents  6.326,46  6.366,41 

Primes d'assegurances  768,86  768,86 

Serveis bancaris i similars  22,05  0,80 

Publicitat i propaganda  906,36  2.638,56 

Suministres  0,00  318,38 

Altres serveis  815,65  580,45 

Tributs  0,00  0,00 
  8.839,38  10.673,46 

 
 

 

El saldo de “Serveis professionals independents” es composa principalment dels serveis 

d’assessoria i col·laboradors.  

 

El saldo de “Altres serveis” es composa d’altres despeses per a la realització de les activitats. 

 

 

Despeses de personal. La composició d’aquest epígraf dels exercicis 2018 i 2017 era la següent: 

 



 
 

Fundació Tomando Conciencia per a la Solidaritat 
 

 

Memòria simplificada de l’exercici 2018 

 

- 33 - 

 

  (Euros) 
  2018  2017 
     

Sous i salaris  0,00  15.879,42 

Seguretat Social a càrrec de la Fundació  0,00  3.587,63 
  0,00  19.467,05 

 

 

 

Nota 18. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies 

 

La dotació fundacional feta en el seu moment van ser béns i drets inclosos a la partida de 

disponible dels comptes de la Fundació. 

 

 

 

Nota 19. Ajuts pendents d’aplicar 

 

Des de l’any 2003 és d’aplicació l’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, pel qual les 

fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets 

anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé 

al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L’aplicació mínima del 

setanta per cent dels ingressos s’ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar des 

de l’inici del següent al de l’acreditació comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat 

hagi autoritzat un termini diferent. 

 

No hi ha ajuts pendents d’aplicar a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

 

 

Nota 20. Informació sobre el medi ambient 

 

La Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, provisions ni contingències de naturalesa 

mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera 

i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no s’inclouen detalls específics en la present 

memòria dels comptes anuals simplificats respecte a informació en qüestions mediambientals. 

 

 

 

Nota 21. Fets posteriors al tancament 
 

Durant l’exercici no s’ha produït cap situació que, per la seva importància, requereixi menció en 

aquest apartat. 
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Nota 22. Altra informació 
 

Plantilla de personal. El número mig de persones empleades a l’exercici 2018 i 20176 per 

categories i la distribució per sexes al tancament de l’exercici són els següents: 
 

En 2018 no hi ha hagut personal contractat. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Canvis en el Patronat de la Fundació. Durant l’exercici 2018 no hi va haver canvis en la 

composició del Patronat. 
 

 

 

Nota 23. Informació segmentada 

 

La distribució d’ingressos i despeses corresponents a les activitats de la Fundació del 

exercicis 2018 i 2017 és la següent: 

 
  2018 
  (Euros) 
  Despeses   Ingresos 
     

Projecte BATECS  50.614,72  77.005,84 

Projecte MAGAZING  5.635,45  - 
  56.250,17  77.005,84 

 

 

 

Plantilla

Categoria Mitja Homes Dones Total

Personal administració 1,25 - - -

1,25 - - -

Plantilla al 31.12.2017

Despeses Ingresos

Projecte BATECS 142.270,50 155.958,18

Projecte MAGAZING 9.467,05 -

151.737,55 155.958,18

(Euros)

2017
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Nota 24. Aplaçament de pagament a proveïdors 

 

En relació a la informació requerida per la “Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, 

de 5 de julio” per aquests comptes anuals abreujats al 31 de desembre de 2017 i 2016, el 

detall es el següent: 

 

 
 

 

 

2018 2017

Días Días

Período medio de pago a proveedores 34,58 40,25



Fundació privada: Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn 
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Els presents comptes anuals simplificats de la Fundació Tomando Conciencia per a la 

Solidaritat, corresponents a l’exercici 2018 han estat formulats el 31 de març de 2019 i es 

presenten en els documents annexes que precedeixen a aquest escrit.  

 

 

 

 


	A data de tancament de l’exercici el Patronat està constituït com segueix:
	Tomando Conciencia Schools
	La Fundació Tomando Conciencia està desenvolupant un projecte propi, TOMANDO CONCIENCIA SCHOOLS, abans anomenat Batecs a Consciència, que té per objectiu millorar la salut cardiovascular de la societat. Concretament, vol ajudar a conscienciar de la im...
	L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida a l’edat adulta. Portar una alimentació saludable, realitzar exercici físic i mantenir un cor sa és clau per tenir cura d...
	Aquesta iniciativa va començar a “bategar” el mes de novembre del 2015 en el Club Arsenal de Barcelona, en un acte de presentació als mitjans en el qual es va explicar la importància del projecte i el gran impacte social que aquesta iniciativa té.
	El projecte compta amb prestigiosos partners en l'àmbit de la salut cardiovascular, la
	cardioprotecció i l’esport:
	La Fundació SHE: presidida pel Doctor Valentí Fuster, té el convenciment que un canvi en l'estil de vida de la població és l'únic camí per evitar l'extensió de les malalties cardiovasculars.
	“Es destinen bilions d’euros al tractament de les malalties cardiovasculars, però no suficients en educar i promoure la salut per a prevenir unes malalties que ja són la primera causa de mort al món.” Dr. Valentí Fuster
	Associació Barcelona Salut: presidida pel Doctor Josep Brugada, treballa per a la disminució de la incidència de les malalties més freqüents de la societat actual. És impulsora del projecte científic “Barcelona, ciutat cardioprotegida” que té per obje...
	“La mort sobtada pot afectar-nos a tots, independentment de la nostra edat i condició. Qualsevol persona pot salvar una vida utilitzant un desfibril lador automàtic”. Dr. Josep Brugada
	La Fundació Privada Catalana de Futbol de la Federació Catalana de Futbol: treballa per aconseguir que el futbol català es caracteritzi per la igualtat, les oportunitats i la integració.
	“La FCF vol conscienciar a tots els clubs de la importància capital que tots els seus equips juguin els partits en espais cardioprotegits”. Pere Guardiola
	Màgic Players: agència de representació de futbolistes pionera en la voluntat de convertir els camps de futbol en espais cardioprotegits.
	“Si tots sabem utilitzar una ‘tablet’, també hauríem de saber actuar amb naturalitat davant d’un desfibril lador”. Màgic Díaz
	- RCD Espanyol: disposa d’una fundació que es preocupa de fomentar des d’un punt de vista cultural i humà la formació integral dels aficionats a l’esport.
	D’altra banda, en data 15 de febrer de 2016 TOMANDO CONCIENCIA signa un conveni de col laboració, amb una durada de dos anys, amb l’Obra Social “la Caixa” per dur a terme el projecte Batecs a Consciència que ha passat a anomenar-se TOMANDO CONCIENCIA ...
	Tomando Conciencia Schools és un projecte educatiu escolar que té com a objectiu millorar els hàbits de vida saludables dels nens i cardioprotegir espais poliesportius on nens i nenes practiquen esport, així com conscienciar a la societat sobre la imp...
	El projecte consta de tres eixos o accions:
	Educar en hàbits saludables a nens d’onze i dotze anys que cursen sisè de primària.
	Cardioprotegir espais esportius amb la instal lació de desfibril ladors automàtics.
	Conscienciar a la societat sobre la salut cardiovascular a través de Tomando Conciencia Magazine: http://www.tomando-conciencia.org
	Accions
	Educar en hàbits saludables a nens d’onze i dotze anys que cursen sisè de primària. (1)
	Al llarg de l’any 2017 hem treballat en una LLIGA SALUDABLE DIGITAL amb la participació de 17 escoles de Barcelona i àrea metropolitana.
	Aquesta Lliga Saludable online és l’eina a través de la qual els nens aniran adquirint els coneixements en hàbits saludables d’una manera entretinguda i fàcil. http:// www.tomandoconcienciaschools.org
	Per generar empatia i motivació entre els nens hem creat una web “La Vida d’en Max”, una competició online en la qual participen 600 nens de sisè de primària de 17 escoles de Barcelona. En Max és un nen de 12 anys que, tot i pensar que això dels bons ...
	D’aquesta manera, i avalats per la Fundació She, Tomando Conciencia decideix entrar a les escoles per aplicar un programa educatiu que conscienciï als nens en els hàbits saludables i que està basat en 5 pilars: alimentació, activitat física, gestió de...
	Les xarxes socials han revolucionat la manera de comunicar-nos, i els nens ja han adoptat de manera orgànica aquest canvi. Per a transmetre els missatges de manera efectiva, hem creat i produït uns continguts amb un to amigable i proper perquè els nen...
	Així, per a transmetre els missatges, comptem amb la col laboració de famosos del món de l’esport, les xarxes socials i la televisió que donaran consells sobre com portar una vida saludable. A més a més, donaran suport al programa a través de les seve...
	Així mateix, i perquè els acompanyi al llarg de la competició online, en Max, el personatge amb el qual els nens se sentiran identificats des del primer moment, també tindrà presència a les xarxes socials.
	Tant els vídeos com els episodis de la vida d’en Max s’aniran penjant cada setmana a la web de “La Vida d’en Max” i van acompanyats de preguntes i reptes que els nens han de contestar correctament. Aquesta serà la manera mitjançant la qual els nens an...
	En aquesta primera edició de Tomando Conciencia Schools hi participen nens de sisè de primària de 17 escoles de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El 50% d’aquestes escoles formen part del programa CaixaProinfancia, potenciant el suport de l’Obra...
	En aquesta web hi trobem 16 situacions, formades per una càpsula digital, una història il lustrada d’en Max i un apartat d’avaluació amb preguntes tipus test i preguntes de redacció. En alguna ocasió la situació inclourà un repte per a realitzar en fa...
	Les 16 situacions són gravades pels prescriptors del projecte. Es tracta de joves coneguts del món de l’esport, la cuina, i de la televisió dels dos sexes i també influencers i instagramers, amb milers de seguidors a les xarxes socials; donen un conse...
	Partint d’aquesta premissa al llarg del 2018 hem aconseguit que col laborin en el projecte els següents prescriptors:
	Ada Parellada, xef.
	Aina, ex concursant MasterChef Junior.
	Albert Adrià, xef.
	Arnau Marín, Instagramer.
	Carola García, futbolista del RCD Espanyol. Internacional amb la selecció espanyola.
	Jennifer Pareja, ex jugadora de waterpolo.
	Lukas, ex concursant Masterchef Junior.
	Marc Roca, futbolista del RCD Espanyol.
	Paco Pérez, xef
	Tito Rabat, pilot de motociclisme. Campió del Món de Moto2.
	Ruth García, futbolista del FC Barcelona.
	A continuació incorporem un gràfic resum de com s’han treballat els continguts didàctics, amb quins suports i a quin públic van adreçats:
	La Vida d’en Max arriba a les escoles a través d’una competició saludable que té una durada de 4 mesos. Aquesta primera lliga que va començar dilluns 23 de gener i va finalitzar diumenge 28 de maig de 2017 amb la celebració de l’esdeveniment esportiu ...
	Durant 16 setmanes els nens i nenes participaran en aquesta competició per escoles a través de la web on tenen els continguts que els ajuden a reflexionar sobre la importància de la bona alimentació, de la necessitat de realitzar exercici físic i de s...
	Durant tres mesos, de juny a setembre, vam dedicar esforços a contactar amb escoles  tant privades com concertades de Barcelona ciutat i àrea metropolitana.
	En aquesta tasca de recerca de les escoles vam comptar amb l’ajuda del programa CaixaProinfància i, més concretament, de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per tal de fer arribar el projecte també a escoles on la majoria de les famílies es tro...
	A continuació relacionem les 17 escoles participants en la primera edició del projecte i que continuaran en la segona edició:
	ABAT OLIBA LORETO
	ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESCLAT
	BADALONÈS
	CENTRE COMPARTIR EL PINAR
	ESCOLA IPSI
	ESCOLA LABOURÉ
	FEDAC  SANT ANDREU
	JESÚS- MARIA SANT GERVASI
	LA SALLE BONANOVA
	LA SALLE COMTAL
	LA SALLE HORTA
	PARE ENRIC D’OSSÓ
	SAGRADA FAMÍLIA
	SAGRAT COR DEL BESÓS
	SANT JAUME DE LA FEP
	SIL
	SINGUERLÍN
	Per la segona edició esperem incorporar més centres educatius.
	Abans d’iniciar la LLIGA SALUDABLE s'organitza una sessió de formació pels monitors que s’ocupen del projecte a les escoles i faran el seguiment de l’aprenentatge dels alumnes. A tots els formadors se’ls ha lliurat una ‘tablet’ per tal de portar a ter...
	Cada escola participa amb un únic equip, amb un màxim de 30 alumnes, i els 4 equips amb millor classificació participaran a l’esdeveniment esportiu “Tomando Conciencia Schools: La Lliçó Final” es celebrarà previsiblement durant el mes de  maig al matí...
	La nostra intenció és poder evaluar l’impacte en el canvi de coneixements i actituds dels nens que participin en el projecte amb un qüestionari inicial i final.
	Per assegurar-nos del bon funcionament de la web i de la Lliga Saludable hem tingut comunicació directa amb els professors via e-mail. La implicació dels professors i dels nens en el projecte ha de ser conjunta.
	A més, pels nens de les escoles de Proinfància serà molt enriquidor participar en el projecte. D’una banda els permetrà conèixer quins són els hàbits saludables per mantenir una bona salut ja què per les seves circumstàncies familiars i context social...
	Cardioprotegir espais esportius amb la instal lació de desfibril ladors automàtics. (1)
	Com diu el Doctor Josep Brugada, malgrat tenir cura del nostre cos i del nostre cor podem tenir una parada cardíaca, independentment de la nostra edat i condició. Qualsevol persona pot salvar una vida utilitzant un desfibril lador automàtic. Per tant ...
	A Tomando Conciencia sabem que, per llei, únicament estan cardioprotegits els camps de primera divisió. A poc a poc, amb petites aportacions, es pot anar canviant aquesta situació.
	Conscienciar a la societat sobre la salut cardiovascular a través de Tomando Conciencia Magazine http://www.tomando-conciencia.org
	Durant 2018 també, i responent a les necessitats del moment, s’ha continuat Tomando Conciencia Magazine (www.tomando-conciencia.org), una plataforma online de notícies socials i solidàries que té com a objectiu generar un impacte social positiu en la ...
	El projecte Tomando Conciencia Schools utilitza aquesta plataforma com a eina de conscienciació a través de la qual comunica la importància dels hàbits saludables per tenir una bona salut cardiovascular.
	D’aquesta manera els missatges saludables del projecte educatiu no queden només en els nens participants, sinó que arriben a tota la societat.
	Així, les noticies i iniciatives que tenen a veure amb l’àmbit de la salut, l’alimentació, i el foment dels hàbits saludables es comuniquen a través del Magazine online amb articles, vídeos i entrevistes d’actualitat.
	Tomando Conciencia Magazine
	Al gener de 2016 i amb continuïtat durant el 2017 i 2018, i responent a les necessitats del moment, neix Tomando Conciencia Magazine (www.tomando-conciencia.org), una plataforma online de notícies socials i solidàries que té com a objectiu generar un ...
	Els nostres punts forts, a més de donar veu a notícies i històries que moltes vegades queden fora dels mitjans de comunicació convencionals és, d’una banda, informar des d’un punt de vista positiu i, de l’altra, convidar als lectors a implicar-se pers...
	A banda dels articles, fem servir també les entrevistes EN PRIMERA PERSONA per explicar històries personals que considerem inspiradores pels nostres lectors, bé pel que han fet a la seva vida, o bé per la organització o institució a la qual representen.
	Al mes d’abril de 2016 vam introduir un nou format a la nostra plataforma: el VÍDEO.
	A partir de llavors vam acompanyar algunes de les nostres notícies amb vídeos de menys d’un minut, on els textos amb els missatges es superposen a imatges que serveixen per il lustrar-los.
	Aquestes càpsules audiovisuals tenen un abast molt gran, ja que els lectors només necessiten un minut per mirar-los i rebre el missatge. A més, son peces molt compartides a les xarxes socials, fent la seva difusió encara més gran.
	Tomando Conciencia Magazine compta amb les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, que ajuden a la difusió dels continguts i que es converteixen en l'espai on es genera la interacció amb els lectors.
	Totes les nostres xarxes socials han anat guanyant seguidors des del seu llançament. El canal de Facebook, plataforma més potent de la nostra plataforma, està a prop dels
	35.000 seguidors (a data de 31 de desembre de 2018):
	a) Imatge fidel.
	Els comptes anuals simplificats adjunts, han estat preparats a partir dels registres de comptabilitat de l’exercici 2018 i segons els principis de comptabilitat generalment acceptats.
	Els esmentats comptes es troben pendents d’aprovació per part del Patronat de la Fundació. L’Òrgan de Govern de Fundació Tomando Conciencia, considera que seran aprovats sense modificacions. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 van ser a...
	b) Principis comptables.
	Per a la formulació del comptes anuals simplificats així com per a l’elaboració de la comptabilitat s’han aplicat tots els principis comptables generalment admesos i concretament:
	c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
	En l’elaboració dels comptes anuals simplificats corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 se n’han realitzat estimacions i hipòtesis per valorar alguns del actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrat...
	Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre els fets analitzats a la data de formulació d’aquests comptes anuals simplificats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en un futur oblig...
	d) Comparació de la informació.
	Els comptes anuals adjunts de la Fundació Tomando Conciencia, tancats a 31 de desembre de 2018 es presenten a efectes comparatius de conformitat amb els esquemes i la normativa sobre comptabilitat de Fundacions continguda a la Llei 4/2008, de 24 d’abr...
	e) Agrupació de partides.
	En el supòsit d’existir partides que han estat objecte d’agrupació en el balanç simplificat, en el compte de pèrdues i guanys simplificat o en l’estat de canvis en el patrimoni net, la desagregació figura en altres apartats de la memòria.
	f) Elements recollits en diverses partides.
	Els elements del patrimoni que estan registrats en dues o més partides del balanç simplificat, s’expliquen, en el cas que n’hi hagi, en els corresponents apartats de la memòria simplificada.
	g) Canvis en criteris comptables.
	La Fundació ha aplicat durant el present exercici els mateixos criteris comptables que a l’exercici anterior, els quals es troben detallats a la Nota 4 de la present memòria.
	h) Correcció d’errors.
	Durant l’exercici no s’han realitzat ajustos per correcció d’errors.
	Plantilla de personal. El número mig de persones empleades a l’exercici 2018 i 20176 per categories i la distribució per sexes al tancament de l’exercici són els següents:
	En 2018 no hi ha hagut personal contractat.


