
FUNDACIÓ MARLEX 

MEMÒRIA 2020 

______________________________________ 

 

1. Activitat de la fundació 

La FUNDACIÓ MARLEX (en endavant la Fundació), número de registre 3083 del 

Registre de Fundacions, té per objecte la realització d'activitats amb finalitats altruistes 

que es concreten en: 

Donar suport a totes les activitats relacionades amb l’educació, la cultura, l’esport i el 

treball, molt especialment per a col·lectius  de persones amb risc de vulnerabilitat o amb 

dificultats per la seva inclusió social i perquè puguin contribuir i ajudar a tenir un país 

mes equilibrat, més cohesionat i més inclusiu. Treballant amb el foment dels valors 

humans, la dignitat de la persona, la igualtat de oportunitats i una educació que faciliti el 

creixement personal i col·lectiu de la nostra comunitat. Dur a terme aquestes activitats 

tant de forma individualitzada com a través d’entitats sense afany de lucre que 

comparteixin aquest propòsit. 

Ajudar a la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió 

social per raons físiques, psíquiques, econòmiques, culturals o d’un altre tipus, i per tant 

de les persones que formin part de col·lectius desfavorits, tant de forma individualitzada 

com a través d’entitats sense afany de lucre que comparteixen aquest propòsit. Així com 

la promoció de valors i la sensibilització social en aquests àmbits. 

Col·laborar de forma activa en totes les iniciatives de país que contribueixin de forma 

decisiva al progrés de la seva gent, la seva economia, el seu posicionament internacional i 

a la promoció del llegat cultural i a la seva cohesió social. 

La Fundació té caràcter benèfic i sense ànim de lucre, gaudint dels principis processals i 

dels beneficis fiscals concedits per l'Estat. 

Els beneficiaris de la Fundació són els creadors de cinema dins de l'àmbit d'aplicació de 

l'objecte de la fundació. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 



a) Imatge fidel 

Els comptes anuals han estat preparats d'acord amb el Pla General de Comptabilitat 

aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, juntament amb el Pla de 

Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la  

 

Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, i a partir 

dels registres comptables de la Fundació a 31 de desembre de 2015, amb l'objecte de 

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de la 

veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos d’efectiu de la Fundació. 

 

b) Principis comptables 

 Els principis i criteris comptables aplicats en l’elaboració d’aquests comptes anuals 

són els que es detallen en la nota 4 d’aquesta memòria. Tots els principis comptables 

obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats s’han 

aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 

 

c) Comparació de la informació 

Donat que la Fundació presenta els seus comptes anuals segons l’estructura establerta 

en el Pla General de Comptabilitat (PGC), s’ha optat per adaptar els imports de 

l’exercici precedent, a fi i efecte de facilitar la seva comparació. 

 

d) Elements aplegats en diverses partides 

No hi ha elements aplegats en més d’una partida. 

 

3. Excedent de l'exercici 

La Fundació per aquest exercici  ha generat un resultat posititu de 28,10 euros.  

La proposta d’aplicació d’aquest resultat  de l’exercici és la següent: 

 

Bases de repartiment 

 

 Resultat del exercici 28,10 

Total de repartiment 28,10 

 



Aplicació a 

 

A romanent 28,10 

Total aplicació 28,10 

 

 

En data 30 de juny de 2021 el Patronat de la FUNDACIÓ MARLEX, amb compliment de 

tots els requisits legals i estatutaris, ha aprovat per unanimitat els comptes anuals de 

l’exercici i l’aplicació dels resultats a fins fundacionals. 

 

4. Normes de valoració 

a) Immobilitzat immaterial 

 No hi ha immobilitzats d’aquest tipus. 

 

b) Immobilitzat material 

No hi ha immobilitzats d'aquest tipus. 

 

c) Instruments financers 

c.1) Actius financers 

 

Els actius financers es reconeixen en el moment de la seva adquisició i es registren 

inicialment al seu valor raonable, incloent els costos de l'operació.  

 

Els actius financers mantinguts per la Fundació es classifiquen com a: 

 

- Préstecs i partides a cobrar: corresponen a crèdits, comercials o no comercials, 

originats per la Fundació en la venda de béns i la prestació de serveis o a canvi de 

subministrar efectiu, els cobraments dels quals són de quantia determinada o 

determinable i que no es negocien en un mercat actiu. Aquestes inversions es valoren 

posteriorment al cost amortitzat i els interessos acreditats en el període es 

comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus 

d’interès efectiu. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del 

risc que presentin les possibles insolvències respecte al seu cobrament. 



 

No obstant, els crèdits comercials amb venciment no superior a un any i que no 

tenen un tipus d’interès contractual, així com els acomptes i crèdits al personal, 

l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal 

quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

 

- Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades: 

correspon a les participacions en el capital d’altres empreses sobre les que es 

posseeix el control o bé s’exerceix una influència significativa. Posteriorment a 

l’adquisició, es valoren al cost, menys, si s’escau, les correccions valoratives per 

deteriorament. El deteriorament es calcula per diferència entre el valor en llibres i 

l’import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable 

menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la 

inversió. Excepte millor evidència de l’import recuperable de les inversions, en 

l’estimació del deteriorament d’aquests actius es pren en consideració el patrimoni 

net de la Fundació participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en el 

moment de la valoració que corresponguin a elements identificables en el balanç de 

la participada. Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva 

reversió, es registren com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de 

pèrdues i guanys. 

 

c.2) Passius financers 

 

Els passius financers de la Fundació es classifiquen en la seva totalitat dins de la 

classificació de “Dèbits i partides a pagar”. Aquests passius es registren inicialment 

pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció que equival al valor raonable 

de la contraprestació rebuda neta dels costos incorreguts en la transacció. En 

exercicis posteriors es valoraran d’acord amb el seu cost amortitzat, utilitzant a 

aquests efectes el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 

No obstant, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any 

i que no tinguin un tipus d’interès contractual i els quals s’esperi pagar-los a curt 

termini, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos 

d’efectiu no és significatiu. 

 

d) Existències 



No n'hi ha. 

e) Subvencions, donacions i llegats  

La imputació de les subvencions d'explotació als resultats de l'exercici s'efectua en el 

moment en que s'acrediten aquestes i no existeixen dubtes raonables sobre el seu 

cobrament. 

Les subvencions de capital de caràcter no reintegrable rebudes per la Fundació es 

registren com ingressos directament imputats al patrimoni net per l’import concedit i 

deduït l’efecte impositiu. La seva imputació a resultats es realitza en proporció a la 

depreciació experimentada pels actius finançats amb les mateixes. 

 

f) Classificació dels actius i passius entre corrents i no corrents 

Els actius i passius es presenten en el balanç classificats, segons el termini, entre 

corrents i no corrents. 

A aquests efectes, els actius i passius es consideren com a corrents quan estan 

vinculats al cicle normal d’explotació de la Fundació i s’esperen vendre, consumir, 

realitzar o liquidar en el transcurs del mateix; així com aquells actius i passius el 

venciment, alienació o realització dels quals s’espera que es produeixi en el termini 

màxim d’un any, es mantenen per a negociar o es tracta d’efectiu i altres actius 

líquids equivalents la utilització dels quals no està restringida per un període superior 

a un any. 

 

g) Impost sobre beneficis 

  La Fundació està exempta de l'Impost sobre Beneficis. 

 

h) Transaccions en moneda estrangera. 

La moneda funcional utilitzada per la Fundació és l’euro. 

 

i) Ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses es comptabilitzen seguint el principi comptable 

d'acreditament, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que 

representen, amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari  

 



o financer derivat dels mateixos. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de 

la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i els impostos. 

Les vendes de béns es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els riscos i 

beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. 

 

Els ingressos associats a la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de 

realització de la prestació a la data de tancament, sempre i quan el resultat de la 

transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. 

 

5. Fundadors, usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 

No hi ha moviment en les partides referides. 

 

6. Fons propis 

El detall dels comptes de fons propis de la Fundació a 31 de desembre és el següent: 

   2020 

 Fons dotacional  30.000,00   

Romanent  442,95 

Resultat del exercici  28,10 

TOTAL FONS PROPIS   30.471,05 

 

 

7. Subvencions, donacions, llegats i altres aportacions 

Durant l’exercici la Fundació ha rebut un total de 63.000 euros d’ingressos, provinents de 

donatius de diferents persones físiques i jurídiques així com també de la suma d’ajuts 

individuals que durant l’exercici han col·laborat amb l’entitat. 

 

D’acord el punt 1er, apartat a) de l’article 6 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les 

entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, la totalitat d’aquestes 

rendes estant exemptes de l’impost sobre Societats al destinar-se íntegrament a fins 

fundacionals de l’entitat. 

 

8. Situació fiscal 



D'acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament 

liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 

fiscals o hagi passat el termini de prescripció de quatre anys. La Fundació té oberts a 

inspecció tots els impostos dels quatre darrers anys. 

 

9. Ingressos i despeses 

Tal com s’ha esmentat en la nota 7, la Fundació durant l’exercici  ha rebut un total de 

63.000 euros dels quals bona part s’han destinat a la realització de la activitat d’ajut 

havent realitzat diversos donatius 

 

L’article 3 de la Llei 49/2002 de Fundacions estableix un percentatge mínim del 70% 

d’aplicació obligatòria dels ingressos anuals a fins fundacionals que s’ha complert durant 

aquest exercici. 

 

 

10. Operacions amb parts vinculades 

Per l’exercici de les seves funcions, els membres del Patronat de la Fundació no reben cap 

tipus de remuneració. 

 

No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions ni pagaments de primes 

d’assegurances de vida respecte dels membres del Patronat. 

  

No hi ha acomptes ni crèdits concedits als membres del Patronat. 

 

11. Altra informació 

a) Membres del Patronat 

El detall dels membres que formen part del Patronat de la Fundació és el següent: 

  

 

  President: Jaume Sanabras Colomer 

  Secretari: Joan Vila Massana 

  Vocals: Marc Sanabras Garrido 



    Alex Sanabras Garrido 

    Pau Sanabras Garrido 

    Eva Garrido Estevez 

 

 

b) Compliment de la Llei 49/2002 

Segons el que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, en l’article núm. 3 que 

aprova el reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats 

lucratives, cal esmentar la següent informació: 

 

a) Que totes les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes de l'Impost sobre 

Societats. 

 

b) L'única activitat de la Societat està destinada al servei social, segons hem descrit en 

la nota 1 de la Memòria, i els ingressos i despeses de l'exercici estan degudament 

identificats per aquests conceptes. 

 
c) La totalitat de les rendes e ingressos obtinguts en l’exercici, s’han destinat a fins 

socials, atenent-ne a l'objecte social de l'entitat. 

 

d) Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut cap retribució pels seus 

serveis prestats. 

 

e) La Fundació no té cap participació en Societats mercantils. 

 

f) No hi ha cap administrador que hagi rebut retribucions per Societats mercantils en 

què es participi. 

 

g) No s'ha subscrit cap conveni de col·laboració empresarial amb activitats d'interès 

general. 

 
h) La Fundació no desenvolupa cap activitat de mecenatge. 

 

i) En el cas de dissolució i liquidació, tots els crèdits i deutes existents i el que sobri 

dels fons patrimonials existents, es lliurarà a institucions no lucratives que realitzin 



activitats socials semblants a les que constitueixen l'activitat fundacional en l'àmbit 

territorial de Girona. 

 

  Girona 31 de març de 2021 

 

 


