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I 
 
NFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

 

 

Al Patronat de la FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
 

 

Opinió 

 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA, que comprenen el 

balanç de situació al 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en 

el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria dels comptes anuals, corresponents a 

l'exercici anual tancat en aquesta data. 
 

Segons la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA a 31 de 

desembre de 2021, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que li és 
d'aplicació i que s’identifica a la nota 2 de la memòria, i, en particular, amb els principis i criteris 

comptables continguts en el mateix. 
 

 

Fonament de l'opinió 

 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats, d'acord amb aquestes 

normes, es descriuen més endavant en la secció responsabilitats de l'auditor en relació amb 

l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 
 

Som independents de la FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA de conformitat amb els requeriments 

d'ètica, inclosos els de independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes 

anuals a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. 

En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han esdevingut 
 

situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa reguladora, hagin 
afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.  
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió. 
 
 

 

Aspectes més rellevants de l'auditoria 

 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han 

estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels 

comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 
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auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, 

i no expressem una opinió per separat sobre els mateixos 
 

 

Responsabilitat del Patronat de la Fundació en relació amb els comptes anuals 

 

El Patronat de la Fundació és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera 

que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, de 

conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del 
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 

d'incorrecció material, deguda a frau o error. 
 

En la preparació dels comptes anuals, el Patronat de la Fundació és responsable de la valoració de 

la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi 

comptable d'entitat en funcionament excepte si el Patronat opta per la seva dissolució. 
 

 

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals 

 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que 
conté la nostra opinió.  
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti una 
incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren 
materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en 
les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.  
A l’Annex 1 s’inclou una informació més detallada de les responsabilitats de l’auditor en relació a 

aquest informe d’auditoria i que es part integrant del mateix. 
 

 

 

 

Barcelona, 31 de març de 2022. Josep Maria Fabregat i Vilà 
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ANNEX l DEL NOSTRE INFORME D'AUDITORIA 

 

Addicionalment al que ha estat inclòs en el nostre informe d’auditoria, en aquest Annex 

incloem les nostres responsabilitats respecte a l’auditoria dels comptes anuals. 

 

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals 

 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme 
professional durant tota l'auditoria, i, a l’hora, Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció 
material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments 
d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per 
proporcionar una base per a la nostra opinió.  
El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una 

incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 

deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 
 

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 

procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 

d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 
 

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada i a l’hora, concloem sobre si és 
adequada la utilització, pel Patronat de la Fundació, del principi comptable d'entitat en 
funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no 
una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes 
significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament. Si 
concloem que existeix una incertesa material, se’ns requereix que ho ressaltem en el nostre 
informe d'auditoria en relació amb la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, 
si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins avui del nostre informe d'auditoria. 
No obstant això, els fets o condicions futurs podrien ser la causa que la Fundació deixi de ser una 
entitat en funcionament. 

 

També avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 

manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
 

Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el 

moment de realització de l'auditoria planificats i fets rellevants fruit del nostre treball d'auditoria, així 

com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 

l'auditoria. En aquest sentit hem de manifestar que no s’han detectat riscos significatius. 
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FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA  
COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021 
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FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA COMPTES ANUALS 2021 
 
 
 

FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA  
 

PER A LA CONSERVACIÓ, L’ESTUDI I  
 

LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM 
 
 

COMPTES ANUALS EXERCICI 2021 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

FUNDACIO PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, 

L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM 

BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2021 

(en Euros) 

     

          

  ACTIU Nota Exercici 2021 Exercici 2020 

         

A)  ACTIU NO CORRENT 5  12.198,95        35.315,53 

I. Immobilitzat intangible   4.503,10 5.254,32 

II. Immobilitzat material   7.695,85         30.061,21 

         

B) ACTIU CORRENT 9  175.815,39 155.591,53 

I. Existències   12.931,97 14.008,44 

II. 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar   33.483,38 54.676,54 

1. 
Usuaris i deutors per vendes i prestació de 
serveis   26.914,59 44.968,67 

6. 
Actius per impost corrent i altres crèdits amb 
les Administracions Públiques   7.568,79 9.707,87 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   129.400,04           86.906,55 

  TOTAL ACTIU (A + B)   188.014,34         190.907,06 

 
          

  PATRIMONI NET I PASSIU Nota Exercici 2021 Exercici 2020 

         

A) PATRIMONI NET  11  132.876,79 123.257,61 

A-1) Fons Propis   131.813,12 102.988,54 

I. Fons dotacionals o fons social   18.000,00 18.000,00 

1. Fons dotacionals o fons social   18.000,00 18.000,00 

III. Excedents d'exercicis anteriors   89.550,44 105.372,79 

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   24.262,68 -20.384,25 

VI. Aportacions per a compensar pèrdues   0,00 0,00 

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts  12 1.063,67 20.269,07 

1. Subvencions oficials de capital   1.063,67 19.891,82 

3. Altres subvencions, donacions i llegats   0,00 377,25 

         

B) PASIU NO CORRENT   10 7.544,96 14.712,67 

II. Deutes a llarg termini   7.544.96 14.712,67 

         

C) PASIU CORRENT   10  47.592,59 52.936,78 

II. Deute a curt termini   7.167,71 6.790,47 

2. Altres deutes a curt termini   7.167,71 6.790,47 

IV. 
Creditors per activitats i altres comptes a 
pagar   40.424,88 46.146,31 

1. Proveïdors   2.723,50 1.695,55 

2. Creditors varis   31.173,21 31.063,47 

4. 
Passius per impost corrent i altres deutes 
amb les Administracions Públiques   6.528,17 13.387,29 

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)    188.014,34 190.907,06 



 

FUNDACIO PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, 

L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

EXERCICI 2021 

(en Euros) 

     

          

    Nota Exercici 2021 Exercici 2020 

         

A)  OPERACIONS CONTINUADES  14,15      

1 Import net de la xifra de negocis   451.838,71 389.715,89 

a) Vendes   141.088,83 92.587,37 

d) Subvencions, donacions i altres ingressos   310.749,88 297.128,52 

3. 
Variació d'existències de productes acabats i en 
curs de fabricació   -1.076,47 7.322,95 

5. Aprovisionaments   --28.941,34         -30.846,06              

6. Altres ingressos d'explotació    0,00 0,00  

7. Despeses de personal   -209.393,52 -240.175,20 

8. Altres despeses d'explotació   --182.977,88 -141.260,88 

a) Serveis exteriors         -182.856,88 -140.826,31 

d) Altres despeses de gestió corrent   -121,00 -434,57 

9. Amortització de l'immobilitzat   -23.409,87 -52.639,10 

10. 
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat   18.828.15 47.739,70 

13. Altres resultats   769,26 0,00 

A.1) 
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   25.637,04 -20.142,70 

         

14. Ingressos financers   754,49 1.227,44  

14. Despeses financeres   -2.128,85 -1.468,99 

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14 + 15 + 16 + 17)   --1.374,36 -241,55 

         

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   24.262,68 -20.384,25 

         

A.4) 
RESULT. DEL EXERC. PROCEDENT D' OPERACIOS 
CONTINUADES (A.3 + 18)   24.262,68 -20.384,25 

A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4 + 19) 3  24.262,68 -20.384,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

FUNDACIO PROMEDITERRÀNIA PER LA CONSERVACIÓ, 
L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM 

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET 
EXERCICI 2021 

(en Euros) 
 
 

FUNDACIO PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, 

L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fons Social 

Excedents 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici 

Subv. 
Donacions i 

llegats rebuts Total 

A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019 18.000,00 57.632,58 30.851,65 68.736,26 175.247,49 

              

B) 
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 
2020 18.000,00 57.632,58 30.851,65 68.736,26 175.247,49 

              

I. Excedent de l'exercici     -20.384,25   -20.384,25 

II. 
Total ingressos i despeses reconeguts 
en el patrimoni net   30.851,65   -48.494,19 -17.642,54 

III. Operacions de patrimoni net        0,00 

         0,00 

IV. Altres variacions del patrimoni net   16.888,56 -30.851,65  -13.963,09 

C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020 18.000,00 105.372,79 -20.384,25 20.269,07 123.257,61 

              

D) 
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 
2021 18.000,00 105.372,79 -20.384,25 20.269,07 123.257,61 

              

I. Excedent de l'exercici     24.262,68   24.262,68 

II. 
Total ingressos i despeses reconeguts 
en el patrimoni net   -20.384,25   --19.205,40 -39.589,65 

III. Operacions de patrimoni net         0,00 

            0,00 

IV. Altres variacions del patrimoni net   4.561,90 20.384,25   24.946,15 

E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021 18.000,00 89.550,44 24.262,68 1.063,67 132.876,79 



 

A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 2021 2020 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 24.262,68 -20.384,25 

2. Ajustaments del resultat 10.225,42 21.805,29 

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 23.409,87 52.639,10 

b) Aplicació a resultats anteriors          4.561,90          16.888,56  

d) Subvencions traspassades (-) -18.828,15 -48.494,19 

g) Ingressos financers (-) -754,49 -1.131,74 

h) Despeses financeres (+) 2.128,85 1.903,56 

k) Altres ingressos i despeses (+/-) -292,56 0 

3. Canvis en el capital corrent 16.925,44 24.129,84 

a) Existències (+/-) 1.076,47 -7.322,95 

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 21.193,16 38.338,84 

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -5.344,19 -6.886,05 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -1.374,36 -771,82 

a) Pagaments d'interessos (-) -2.128,85 -1.903,56 

c) Cobraments d'interessos (+) 754,49 1.131,74 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 50.039,18 24.779,06 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ -377,98 -         4.814,84  

6. Pagaments per inversions (-) -377,98 -         4.814,84  

c) Immobilitzat material -377,98 -4.814,84 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d' inversió (7-6) -377,98 -4.814,84 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT -7.167,71 -6.790,47 

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer -7.167,71 -6.790,47 

3. Altres deutes (-) -7.167,71 -6.790,47 

11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) -7.167,71 -6.790,47 

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) 42.493,49 13.173,75 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 86.906,55 73.732,80 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 129.400,04 86.906,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, L’ESTUDI I LA  

 
DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I  MARÍTIM 

 
EXERCICI 2021 

 

MEMÒRIA  SIMPLIFICADA 
 
 
1. Activitat de l’entitat 

 
L’activitat de la Fundació és: 
 
Gestionar el patrimoni marítim com un element per al desenvolupament social, cultural i econòmic del 
territori. 
 
Facilitar  la gestió diària del Museu de la Pesca i potenciar i desenvolupar el propi museu i els seus 
projectes connexos, com són la Càtedra d’Estudis Marítims (UdG), les Barques del Peix i l’ Espai del Peix. 
 
Conservació i difusió del patrimoni flotant. 
 
Estudi, conservació i difusió del patrimoni immaterial lligat a la cuina i la gastronomia, a través de l’ Espai 
del Peix, extensió del Museu de la Pesca sobre la llotja del port, la manera de cuinar-lo tradicionalment i el 
foment del seu consum, especialment el d’aquelles espècies menys comercials. 
 
Difusió especialitzada i el foment de la recerca i la sensibilització sobre les diferents dimensions dels 
aspectes marítims gironins, tot i assessorant el sector pesquer amb l’organització de jornades tècniques i 
publicacions. 
 
Desenvolupament de la documentació temàtica lligada al mar i la pesca. 
 
 

 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
 
1. Imatge fidel: 

 
a) Els  comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l’entitat.  
 

L’entitat ha optat  per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda continguts en el 
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’ aprova el Pla de Comptabilitat  de les Fundacions i les 
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 
b) No hi ha cap tipus de raó excepcional per la qual, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat les 

disposicions legals en matèria comptable. 
 
c) No hi ha cap tipus d’informació complementària  que calgui incloure a la memòria motivada pel fet que 

l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel. 
 
 
 
 
2. Principis comptables. 
 
Tant en el desenvolupament del provés comptable de l’exercici econòmic com en la preparació  
dels presents comptes anuals, han estat aplicats els principis comptables obligatoris. 
 
3. Comparació de la informació. 
 



Segons estableix el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Nou Pla General de 
Comptabilitat, i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els 
comptes anuals dels exercici 2020 i 2021 han estat presentats de manera que resultin comparables entre sí. 
No existeixen raons ni causes excepcionals que impedeixin la comparació dels Comptes Anuals de l’exercici 
actual amb els del precedent 
 

4. Agrupació de partides. 
 
No hi ha  partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats o a l’estat de canvis en 
el patrimoni net. 

 
5. Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç. 

 
6. Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut canvis en criteris comptables que s’hagin  realitzat durant l’exercici. 
 
7. Correcció d’errors. 
 
No hi ha ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 

Bases del repartiment Import 

Excedent de l'exercici                       24.262,68    

Total base de repartiment = Total aplicació                       24.262,68    

Aplicació a Import 

Fons dotacional o Fons social 0,00 

Fons especials 0,00 

Romanent                       24.262,68    

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 

Total aplicació = Total base de repartiment                       24.262,68    

 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
1. Immobilitzat intangible: L’immobilitzat intangible està format per software informàtic i aplicacions 

audiovisuals que es va comptabilitzar a preu de cost per un import de 13.391,45 euros i que es troba 
amortitzat en 8.888,34 euros. 

 
2. Béns integrants del patrimoni cultural: en l’exercici 2021 no hi ha bens integrants del patrimoni cultural, a 

l’igual que a l’exercici anterior. 

3. Immobilitzat material: els elements que constitueixen l’immobilitzat material es comptabilitzen a preu de 
cost i el seu valor total és de 637.061,17 euros dels quals ja s’ en han amortitzat 629.365,32 euros aplicant 
el criteri de vida útil dels diferents bens.  

 
4. Inversions immobiliàries: No s’ha realitzat  cap tipus d’inversió immobiliària durant l’exercici. 
 
5. Arrendaments financers:  La Fundació no té contractes d’arrendament financer. 
 
6. Permutes: No s’han efectuat permutes. 
 
7. Actius financers i passius financers. 
 



a) Els actius financers de la Fundació es limiten als conceptes de deutors per subvencions concedides a la 
Fundació  i pendents d’abonament, deutors per  serveis realitzats  i diferents conceptes d’Hisenda 
deutora. Els passius financers corresponen a saldos de proveïdors i saldos d’Hisenda creditora. Tant els 
uns com els altres es comptabilitzen pel seu valor de cost o d’adquisició. 

 
b) No hi ha hagut  deteriorament, ni s’ha tingut que registrar cap correcció de valor ni reversió o la baixa 

definitiva d’actius  financers deteriorats.  
 
c) No s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.  
 
d) No hi ha inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
 
8. Les existències s’han comptabilitzat a preu de cost. 
 
9. Impostos sobre beneficis: La Fundació és una entitat subjecte a l’ Impost sobre Societats i sotmesa al 

règim especial d’entitats parcialment exemptes, regulat a l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. En 
aquest exercici no  s’ha produït impost de beneficis fiscalment liquidable. 

 
10. Ingressos i despeses: Els ingressos de la Fundació es corresponen amb els previstos a la carta fundacional i 

s’han executat conforma a pressupost. Els ingressos es componen en entrades al museu, vendes de 
productes de la botiga del museu, i activitats relacionades amb el mar i la navegació i les activitats 
relacionades amb l’Espai del Peix així com en subvencions i donacions rebudes. 

 
11. Subvencions, donacions i llegats:   es comptabilitzen en el moment de la seva concessió i per el preu 

concedit tenint en compte si es compleixen els requisits per a la seva concessió. Les subvencions a 
l’explotació s’imputen en la seva totalitat al compte de resultats mentre que les subvencions de capital 
s’hi imputen en proporció als períodes d’amortització dels bens objectes de subvenció. 

 
12. Les transaccions entre parts vinculades s’efectuen a preu de mercat.  
 
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
El moviment de totes les partides de l’immobilitzat material i intangible de la Fundació amb desglossament  
dels saldos inicials, les altes i baixes, els augments i disminucions així com les amortitzacions de l’exercici i les 
acumulades i els saldos finals, es desglossen en els següents quadres: 
 
 
Immobilitzat Intangible: 
 
 

  Saldo       Saldo 

Concepte 31.12.20 Altes Baixes Traspassos 31,12,21 

Aplicacions informàtiques               13.391,45    0,00 0,00 0,00               13.391,45    

Immobilitzat Intangible Brut               13.391,45    0,00 0,00 0,00               13.391,45    

Amortització Ac.Aplicac.Informàtiques -              8.137,13    -           751,22    0,00 0,00 -               8.888,35    

Amortitzacions Immobilitzat Intangible -              8.137,13    -           751,22    0,00 0,00 -               8.888,35    

Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilitzat Intangible Net                     5.254,32    -           751,22    0,00 0,00                 4.503,10    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Immobilitzat Material: 
 
 

  Saldo       Saldo 

Concepte 31,12,20 Altes Baixes Traspassos 31,12,21 

Instal·lacions tècniques          11.578,29      0,00 0,00 0,00          11.578,29      

Instal·lacions Espai del Peix        579.369,70      0,00 0,00 0,00        579.369,70      

Equips procés d'informació          31.895,47      0,00 0,00 0,00          31.895,47      

Altre immobilitzat material          13.924,42      293,29 0,00 0,00          14.217,71      

Immobilitzat Material Brut        636.767,88      293,29 0,00 0,00        637.061,17      

A.A.Instal.lacions tècniques -          8.522,94      -             763,84      0,00 0,00 -          9.286,78      

A.A.Instal.lacions Espai del Peix -      553.601,65      -        19.209,26      0,00 0,00 -      572.810,91      

A.A. Equips procés d'informació -        28.859,10      -          2.247,54      0,00 0,00 -        31.106,64      

A.A. Altre immobilitzat material -        15.722,98      -             438,02      0,00 0,00 -        16.161,00      

Amortitzacions Immobilitzat Material -      606.706,67      -        22.658,66      0,00 0,00 -      629.365,33      

Deteriorament Immobilitzat Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilitzat Material Net          30.061,21      -        22.365,37      0,00 0,00            7.695,84      

 
 
 



 

Elements  totalment  amortitzats   

Reproductor DVD Pionner                94,27    

Reproductor DVD Pionner                97,46    

Equip audiovisual 2015              122,21    

Reproductor DVD Pionner              132,27    

Reproductor DVD Pionner i comandament              143,80    

Reproductor DVD Pionner i comandament              143,80    

Equipament informàtic After Technology              159,00    

Impressora tarjetes, tarjeta memòria              204,57    

Escaner Epson Perfection              238,00    

E.P.maquinària 2014              241,24    

Càmara Pentax + tarjeta memòria              242,45    

Bàscula PCB 1000-2              249,24    

Equips de recerca              270,40    

Secamansautomatic              279,30    

Prog. CONTA3 MONO              342,00    

Ordinador ASUS              365,26    

Escanner 2014              536,36    

Bombeta projector de video Hitachi              568,00    

4 reproductors DVD Pionner i comandaments              575,20    

Ordinador Inspiron 1525              588,79    

Instal.lació router i cablejat              592,47    

Bombeta per projector de vídeo Hitachi              598,00    

Bombeta per projector de vídeo Hitachi              598,00    

Centraleta telefonica              670,00    

Monitor 34" Albiral              708,66    

Reproductor DVD Sony + bombeta halògena              732,75    

Projector Sony              967,00    

Treballs diversos barques 2006           1.064,80    

Equipament informàtic 2015           1.068,96    

CPU           1.118,89    

Equipament informàtic 2014 After Technology           1.158,92    

Monitor 34" Albiral           1.274,37    

Control i distribució sist. Audiovisuals           1.280,51    

Impressora HP i 2 ordinadors           1.655,58    

E.P. Instal.lacions diverses 2012           1.705,21    

Treballs diversos barques 2006           1.863,70    

Projectyor Easy + lampades halógenes           2.166,00    

Pantalla Panasonic, altaveus i DVD Pionner           2.324,54    

Inst.contr.temp.           2.973,24    

SIG de pesca i IMS per difusió cartogràfica           4.704,31    

Impressora Toshiba, monitor tàctil           6.410,00    

Altre immob. Material 2009           6.473,09    

Espai del Peix. Equipament audiovisual         19.430,72    

E.P. Mobiliarai 2011         41.578,87    

E.P, Museografía 2011         53.140,28    

E.P. Cuina         69.336,44    

E.P. Instal.lacions 2011       150.728,34    

E.P. Altres instal.lacions 2011       234.551,82    

Suma       616.469,09    

 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
No hi ha cap immoble classificat com inversió immobiliària. 
 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 
No hi ha bens que formin part del patrimoni cultural.  
 



 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Fundació no porta a terme cap tipus d’operació d’arrendament ni de naturalesa similar. 
 
 
9. Existències 
 
 

Existències 31,12,2020 31,12,2021 

               14.008,44                 12.931,97    

 
 
Corresponen a llibres i material divers en venda a la botiga, segons recompte valorat a 31 de desembre de 
2021 així com a auriculars i targetes biodegradables que s’utilitzen pel Museu. 
 
 
10. Actius financers 
 
 
1. Els actius financers de la Fundació  corresponen als saldos deutors, composats bàsicament per  subvencions 
concedides i pendents d’abonament i els saldos de tresoreria en compte corrent.   
2. No hi ha hagut pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit. 
3. Cap actiu financer s’ha valorat a preu raonable. 
4. No existeixen altres entitats del grup, multigrup o associades. 
5. Usuaris i altres deutors 
 
 
Es mostren a continuació els saldos a 31 de desembre de 2021: 
 
 

  USUARIS I ALTRES DEUTORS Deure Haver Deure Haver Deure Haver Deure Haver 

    Saldo inicial Saldo inicial Augments Disminuc. Acumulat Acumulat Saldo final Saldo final 

B II 
1, CLIENTS PENDENTS DEVOLUCIO 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 

  XAVIER BATALLER CLAVAGUERA 9,75 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00 9,75 0,00 

  CONSERVES FONTANET SL 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 

  VIATGES SAMBLAS SL 0,00 0,00 95,00 47,50 95,00 47,50 47,50 0,00 

  VIATGES SANT JULIÀ SL 130,00 0,00 555,00 385,00 685,00 385,00 300,00 0,00 

  CEIP LOLA ANGLADA 166,40 0,00 441,60 441,60 608,00 441,60 166,40 0,00 

  CAVA DEL CASTILLO DE PERELADA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

  BORDATOURS SLU 167,50 0,00 177,50 0,00 345,00 0,00 345,00 0,00 

  INSTITUT BAIX EMPORDÀ 0,00 0,00 4.520,00 2.920,00 4.520,00 2.920,00 1.600,00 0,00 

  AIGE VIATGES 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 

B II 
3. DIPUTACIO DE GIRONA 1.297,80 0,00 33.643,50 24.643,50 34.941,30 24.643,50 10.297,80 0,00 

  ASSOC. ARMADORS GIRONA 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 

  
SUBV.PROGRAMA MUSEU 
GENERALIT. 2.039,00 0,00 19.855,00 17.922,20 21.894,00 17.922,20 3.971,80 0,00 

  SUBV.DIPUT.GIONA 2020 1.127,62 0,00 0,00 1.034,48 1.127,62 1.034,48 93,14 0,00 

  SUBV.DIPUTACIO MUSEUS 2021 0,00 0,00 17.345,22 16.145,22 17.345,22 16.145,22 1.200,00 0,00 

  SUBV.OSIC 2021 0,00 0,00 22.641,00 18.112,80 22.641,00 18.112,80 4.528,20 0,00 

  Suma usuaris i deutors 8.803,07 0,00 99.403,82 81.652,30 108.206,89 81.652,30 26.554,59 0,00 

B II 
5. LIQUID SALARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B II 
6. H.P.DEUTORA PER IVA 9.707,87 0,00 9.546,58 11.685,66 19.254,45 11.685,66 7.568,79 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Passius financers 
 
Dins de la 

categoria de passius financers només es troben deutes amb proveïdors, creditors diversos, hisenda pública i la 
seguretat social.  
 
El desglossament és el següent: 
 
 
 

Classes 
   Instruments financers a llarg 
termini 

  Instruments financers a curt 
termini Total Total 

Categories                 Derivats i altres                Derivats i altres     

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Passius financers a             

cost amortitzat        7.544,96                15.089,92         47.680,59              52.936,78       55.225,55       68.026,70    

 
 
Els passius classificats a llarg termini corresponen al deute amb Ports de la Generalitat, els que integren la 
classificació de passius a curt termini es detallen a continuació: 

 
 
12. Fons propis 
 
1. El Fons dotacional era al començament de l’exercici de 18.000,00 euros i no ha tingut cap modificació 

durant l’exercici. 
 
2. El romanent d’exercicis anteriors era, al començament de l’exercici, de  105.372,79  i va disminuir en – 

20.384,25  euros com a conseqüència dels resultats  de l’exercici 2020 i va augmentar en 4.561,90 euros 
com a conseqüència de la reclassificació de despeses essent a finals de 2021 de 89.550,44 euros. 

 
3. D’aquesta manera, el romanent d’exercicis anteriors queda en  euros.  

 

Concepte Saldo inicial Distribució  Altres modificac. Resultat 2020 Saldo final 

    Rtat. 2020 romanent     

Fons dotacional 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 

Romanent exercici anterior 105.372,79 -20.384,25 4.561,90 0,00 89.550,44 

Excedent exercici -20.384,25 20.384,25 0,00 24.262,68 24.262,68 

Total 102.988,54 0,00   24.262,68 131.813,12 

 
 
4. El resultat de l’exercici ha estat de + 24.262,68 euros. 
 
5. No hi ha cap altre informació relacionada amb els Fons Propis. 
 
 
 

  DESGLOS PASSIUS FINANCERS CURT TERMINI   

C  IV     

400 PROVEIDORS                        2.723,50  

410 CREDITORS PER PRESTAC. SERVEIS                      17.702,65  

465 REMUNERACIONS PENDENTS PAGAMENT                      12.025,31  

475 HISENDA PUBLICA CREDITORA                        5.183,21  

476 SEG. SOCIAL CREDITORA                        1.344,96  

521 PORTS CAPITAL CURT TERMINI                        7.167,71  

528 PORTS INTERESSOS CURT TERMINI                           377,25  

552 PESCATURISME                                   -    

555 ALTRES                        1.156,00  

  TOTAL                      47.680,59  



 
 

13. Subvencions, donacions i llegats 
 

 
La composició del saldo de les subvencions en capital concedides és la següent: 
 
 
 

ENS Import concedit Amortització Saldo net 

1) Inversions Espai del Peix                      562.014,73                         562.014,73                                       -      

2) DAMM, activitat Espai del Peix (2012 a 2015)                        30.000,00                           30.000,00                                       -      

3) Universitat de Girona, equips informàtics                          2.244,96                             2.244,96                                       -      

4) Interessos deute Ports                        17.450,77                           17.073,52                                377,25    

          4.1) Classificats a llarg termini                                        -      

          4.2) Classificats a curt termini                                377,25    

Suma  (1+2+3+4)                      611.710,46                         611.333,21                                377,25    

 
 
 
 
 

SUBVENCIONS ATORGADES PER INVERSIONS EN L' ESPAI DEL PEIX   

ENS Import concedit 

Diputació de Girona                          300.000,00    

Ajuntament de Palamós                          132.071,16    

"La Caixa"                            50.000,00    

Direcció General de Pesca                            59.943,57    

Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona                            20.000,00    

Suma                          562.014,73    

 
 
 
 
Anualment s’imputa al compte d’explotació un percentatge de les subvencions de capital concedides per a les 
inversions realitzades a l ‘Espai del Peix que està calculada tenint en compte les dotacions a l’amortització que 
es realitzen de l’immobilitzat finançat amb les esmentades subvencions. 
 
 
Pel que fa a la partida denominada “Interessos deute Port”, correspon a l’import calculat de l’interès efectiu 
conseqüència del reconeixement de deute amb Ports de la Generalitat per un import de 75.449,60 euros 
realitzat a l’exercici 2013. 
 
D’acord amb la norma comptable aplicable, es va calcular l’interès implícit en l’operació d’ajornament, 
considerant un tipus d’interès del 5% i classificant-ho com a subvenció a amortitzar en el termini d’ajornament 
i en funció dels pagaments acordats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les subvencions a l’explotació i de capital rebudes durant l’exercici 2021 són les següents: 
 
 
 
 



SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS IMPORT ORIGEN Destí Detall dels bens finançats 

              

AJUNTAMENT DE PALAMOS 
    
185.000,00  Ajuntament de Palamós Explotació Activitats generals   

DIPUTACIO DE DIRONA         1.200,00  Diputació de Girona Explotació Noves tecnologies   

PORTS DE LA GENERALITAT       12.000,00  Generalitat de Catalunya Explotació Espai del Peix   

DIPUTACIO GIRONA       18.000,00  Diputació de Girona Explotació Espai del Peix   

GENERALITAT DE CATALUNYA       19.855,00  Generalitat de Catalunya Explotació Programa Museus   

GENERALITAT DE CATALUNYA       21.122,00  OSIC  Xarxa Museus Explotació Activitats generals   

DIPUTACIO DE DIRONA       15.000,00  Diputació de Girona Explotació Festivals i Fires   

GENERALITAT DE CATALUNYA         1.519,00  Dep. Cultura i Patrimoni Explotació Inventari i documentació 

GENERALITAT DE CATALUNYA         8.265,16  Dep.Agricul.Ramad. I Pesca Explotació Divulgació cultura del peix 

DIPUTACIO DE DIRONA       16.145,22  Diputació de Girona Explotació Museus 2021   

DIPUTACIO DE DIRONA            643,50  Diputació de Girona Explotació Indika 2020/2021   

DAMM SA       12.000,00  DAMM SA Explotació Espai del Peix   

Total Subvencions a l'explotació 
    
310.749,88            

                     -              

Total Subvencions de capital                    -              

TOTAL 
    
310.749,88            

 
 
 

14. Situació fiscal 
 

 
13.1. Impostos sobre beneficis 
 
a) No hi ha diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el balanç al tancament de 

l’exercici. 
 
b) No hi ha crèdits per bases imposables negatives. 
 
c) No s’han aplicat Incentius fiscals ni existeixen  compromisos assumits en relació a aquest aspecte.  
 
d) No hi ha contingències de caràcter fiscal ni esdeveniments posteriors al tancament que suposin una 

modificació de la normativa fiscal que afecta als actius i passius fiscals registrats. 
 
13.2. Altres tributs 
 
Hi ha un import de 7.568,79  euros d’ IVA a favor de la Fundació dels que s’ en ha demanat la devolució.  
 
 
15. Ingressos i Despeses 
 
 
1. No s’ha produït cap despesa  derivada del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 

2. No s’ha produït cap moviment en la partida  del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses”. 

Dins de la partida 5 del compte de resultats, en relació als aprovisionaments només hi ha una partida que 

correspon a la compra de material per a la seva venda en la botiga del museu per un import de 17.577,36, 

import que el 2020 era de 20.110,62 euros,  i una partida corresponent a compres per a l’Espai del Peix 

per un import de 10.837,90, import que el 2020 era de 10.735,44 euros. 

Per altre part, s’ha produït una disminució de les existències  d’articles de botiga per a la venda per un 

import de 1.076,47 euros. 

En relació a la partida 7 de despeses de personal, aquestes es desglossen en dos conceptes, sous per un 

import de 167.592,49, import que l’any 2020 va ser de 189.471,98 euros, i seguretat social per un import 

de 41.801,03  euros, que l’any 2020 va resultar de  50.703,22 euros. No hi ha cap altre concepte relacionat 

amb la partida de despeses de personal. 



No s’ha produït cap moviment a la partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació 
de les provisions per operacions de les activitats”.  

 
3. No hi ha hagut moviments corresponents a l’ import de la venda de béns i prestació de serveis produïts 

per permuta de béns no monetaris i serveis. 
 
4. A part dels ingressos derivats de la pròpia activitat de la Fundació i de les subvencions rebudes, no hi ha 

cap altre tipus d’ingrés a part dels comentats anteriorment. 
 

No hi ha transaccions amb entitats del grup ni associades. 
 
No hi transaccions en moneda estrangera. 
 

 

16. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
1. Els bens  que formen part de la dotació fundacional o del fons social  que estan vinculats directament al 

compliment de les finalitats pròpies de la Fundació es concreten en l’aportació inicial de 18.000 euros. 
 
No hi ha hagut durant l’exercici 2021  beneficis o  pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de 
l’entitat ni cap tipus de  reinversió. 

 
2. Totes les despeses de la Fundació durant l’exercici 2021 s’han destinat a activitats estatutàries sense que 

hi hagi cap tipus de despesa que es pugui considerar no necessària per al compliment de la seva activitat 
tal i com es pot veure en els quadres següents: 

 
 
 

Rendes exemptes Import Llei 49/2002 Desp.associad. 

Subvencions 329.578,03 art. 6.1.c 312.644,10 

Donacions 0,00   0,00 

Activitats 141.881,83 art. 7.4, 7.8, 7.11 134.591,85 

Lloguers 0,00   0,00 

Ingressos financ. 754,49   715,72 

Total 472.214,35   447.951,67 

 
 

Ingressos Total Museu Espai del Peix 

Subvencions 144.578,03  95.749,88  48.828,15  

Ajuntament Palamós 185.000,00  134.368,54  50.631,46  

Donacions 0,00  0,00  0,00  

Activitats 141.881,83  95.569,44  46.312,39  

Lloguers 0,00  0,00  0,00  

Interessos 754,49  0,00  754,49  

Total 472.214,35  325.687,86  146.526,49  

 
 

Despeses Total Museu Espai del Peix Desp.Grals. 

Compres 28.941,34 18.103,44 10.837,90 0,00 

Variació existenc. 1.076,47 1.076,47 0,00 0,00 

Lloguer Ports 12.706,88 0,00 12.706,88 0,00 

Manteniment 38.013,67 19.166,58 11.101,26 7.745,83 

Serv.Prof.Ind. 17.887,08 0,00 0,00 17.887,08 

Assegurances 4.015,28 0,00 0,00 4.015,28 

Public., Prop. Etc. 4.523,96 2.232,81 881,00 1.410,15 

Suministres 20.051,94 188,89 284,68 19.578,37 

Exposic., visites.. 75.688,48 62.831,05 11.368,33 1.489,10 

Personal 209.393,52 148.766,02 28.617,92 32.009,58 

Altres despeses 12.243,18 9.892,56 754,49 1.596,13 

Amortitzacions 23.409,87 3.449,39 19.209,26 751,22 

Total 447.951,67  265.707,21  95.761,72  86.482,74  

 



 

Despeses Total Museu Espai del Peix Desp. Grals. 

Compres 28.941,34  18.103,44  10.837,90  0,00  

Variació existenc. 1.076,47  1.076,47  0,00  0,00  

Lloguer Ports 12.706,88  0,00  12.706,88  0,00  

Manteniment 30.267,84  19.166,58  11.101,26  0,00  

Serv.Prof.Ind. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Assegurances 0,00  0,00  0,00  0,00  

Public., Prop. Etc. 3.113,81  2.232,81  881,00  0,00  

Suministres 473,57  188,89  284,68  0,00  

Exposicions 74.199,38  62.831,05  11.368,33  0,00  

Personal 177.383,94  148.766,02  28.617,92  0,00  

Altres despeses 10.647,05  9.892,56  754,49  0,00  

Amortitzacions 22.658,65  3.449,39  19.209,26  0,00  

Desp.Grals. 86.482,74  59.647,44  26.835,30  0,00  

Total 447.951,67  325.354,65  122.597,02  0,00  

 
 

Ingressos Total Art.32 Partides Resultat aplicar 

    a deduir 70% 

Subvencions 329.578,03  0,00  329.578,03  

Donacions 0,00  0,00  0,00  

Activitats 141.881,83  0,00  141.881,83  

Lloguers 0,00  0,00  0,00  

Interessos 754,49  0,00  754,49  

Total 472.214,35  0,00  472.214,35  

Despeses Total Art.32 Partides Resultat aplicar 

    a deduir 70% 

Compres 28.941,34  28.941,34  0,00  

Variació existenc. 1.076,47  1.076,47  0,00  

Lloguer Ports 12.706,88  12.706,88  0,00  

Manteniment 38.013,67  38.013,67  0,00  

Serv.Prof.Indep. 17.887,08  17.887,08  0,00  

Assegurances 4.015,28  4.015,28  0,00  

Public.Prop.etc. 4.523,96  4.523,96  0,00  

Subministres 20.051,94  20.051,94  0,00  

Exposicions,etc. 75.688,48  75.688,48  0,00  

Desp.personal 209.393,52  209.393,52  0,00  

Altres 12.243,18  12.243,18  0,00  

Amortitzacions 23.409,87  23.409,87  0,00  

Total 447.951,67  447.951,67  0,00  

Diferencia 24.262,68  -447.951,67  472.214,35  

 

  Rendes Rendes no 

  exemptes exemptes 

Ingressos 472.214,35  0,00  

Desp. Necessàries 0,00  0,00  

Renda obtinguda 472.214,35  0,00  

70% a aplicar 330.550,05  0,00  

Desp. Fundacion. 447.951,67  0,00  

Invers.fundacion. -23.409,87  0,00  

Total rendes aplic. 424.541,80  0,00  

Dèficit d'aplicació 0,00  0,00  

Excedent d'aplic. 93.991,76  0,00  

 

  Museu Espai del Peix Total 

Ingressos          325.687,86               146.526,49                   472.214,35      

Despeses          325.354,65               122.597,02                   447.951,67      

Resultat                 333,21                 23.929,47                     24.262,68      



 
 
17. Operacions amb parts vinculades 
 
1. En relació als següents tipus d’operacions amb parts vinculades: 
 
a) Amb l’Ajuntament de Palamós s’han produït vendes  d’actius corrents i prestacions de serveis per un 

import total de 15.547,10 euros, IVA inclòs. 
 
b) No s’han produït contractes d’arrendament financer. 
 
c) L’Ajuntament de Palamós ha transferit a la Fundació en concepte de subvenció a l’explotació la quantitat 

total de 185.000,00 euros durant l’exercici 2021. 
 
d) No hi ha hagut acords sobre llicències. 
 
e) No hi ha hagut acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en efectiu o en 

espècie, ni operacions d’adquisició i alienació d’instruments de patrimoni.  
 
f) No hi ha hagut interessos abonats i carregats ni meritats però no pagats o cobrats. 
 
g) No hi ha hagut dividends o altres beneficis rebuts. 
 
h) No s’han produït garanties ni avals. 
 
i) No s’ha produït remuneracions ni indemnitzacions. 
 
j) No s’han fet aportacions a plans de pensions ni assegurances de vida. 
 
k) No hi ha compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments que puguin 

implicar una transmissió de recursos o d’obligacions entre l’entitat i la part vinculada. 
 
l) No hi ha acords de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis que hagin de ser 

utilitzats per vàries parts vinculades. 
 
m) No hi ha acords de gestió de tresoreria. 
 
n) No hi ha acords de condonació de deutes i prescripció d’aquests deutes. 
 
2. La Fundació no ha abonat cap tipus de sou, dieta o remuneració a membres de l’ òrgan de govern ni ha 

contret cap tipus d’obligació en matèria de pensions o d’assegurances de vida. 
 
 
18. Altra informació 
 
1. El nombre mig de persones ocupades durant l’exercici 2021 distribuït per categories i desglossat per 

sexes és el següent: 

2021 Tècnics Recepcionistes Formació Total 

Homes                                 3,00                                    1,25                                    0,25                                    4,50    

Dones                                 1,00                                    2,00                                    0,69                                    3,69    

Total                                 4,00                                    3,25                                    0,94                                    8,19    

 

 

 

 

 

 

 



 

2. La composició actual  del Patronat de la Fundació és la següent: 

 

Nom Cognoms Entitat 
Càrrec a la 
Fundació 

Càrrec 

Lluís Puig Martorell Ajuntament de Palamós President Alcalde 

Maria Puig Ferrer Ajuntament de Palamós Vicepresidenta 
Regidora de l'Ajuntament 
de Palamós 

Emili Colls Fontanet Ajuntament de Palamós Secretari 
Regidor de l’Ajuntament de 
Palamós 

Núria Botallé Rebull Ajuntament de Palamós Patrona 
Regidora de l’Ajuntament 
de Palamós 

Yolanda Aguilar Gallego Ajuntament de Palamós Patrona 
Regidora de l’Ajuntament 
de Palamós 

Pilar Arxé Fonalleras Ajuntament de Palamós Patrona 
Regidora de l’Ajuntament 
de Palamós 

Roser Huete Calderón Ajuntament de Palamós Patrona 
Regidora de l’Ajuntament 
de Palamós 

Joan Pere Gómez Comes 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat Patró 

Gerent de Ports de la 
Generalitat 

Frederic Valls i Vilaespasa 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural Patró 

Director de l'Escola de 
Capacitació 
Nauticopesquera 

Antoni Albalat Martínez 
Confraria de Pescadors de 
Palamós Patró Patró Major 

Agnès  Gasull i Costa 
Consell Comarcal del Baix 
Empordà Patrona Representant comarcal 

Montserrat Mindan i Cortada Diputació de Girona Patrona Diputada 

Roser Güell Gou 
Federació Nacional Catalana 
de Confraries de Pescadors Patrona 

Patrona Major de la Conf. 
de Pescadors de L'Escala 

Josep Pujolràs Nonell Roca Junyent, SLP Patró 
Soci Roca Junyent 
Advocats (Girona) 

Joan Lluís Alegret i Tejero Universitat de Girona Patró Representant de la UdG 

 

3. No hi ha operacions de l’exercici actual ni d’exercicis anteriors per a les quals s’ha tramitat una 
autorització. 

4. No hi han operacions que hagin requerit cap tipus de garantia. 

 
5. No hi ha informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes 

anuals que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. 

6.   En el cas de dissolució de la Fundació, d’acord amb els Estatuts, s’efectuaria una cessió 
      global dels actius i passius a favor de l’Ajuntament de Palamós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
19. Informació segmentada 
 
 

  Museu Espai del Peix Total 

Ingressos          325.687,86               146.526,49                   472.214,35      

Despeses          325.354,65               122.597,02                   447.951,67      

Resultat                 333,21                 23.929,47                     24.262,68      

 
 
20. Informació relativa al període de pagament a proveïdors i creditors. 
 
L’ import total dels pagaments realitzats durant l’exercici 2021  ha estat de 227.304,31 euros. 
El nombre de pagaments en el mateix període ha estat de 641 factures. 
Els dies de mitjana de pagament ha estat de 29,53dies 
 
 
21. Honoraris auditoria 
 
Els honoraris de l'auditoria d'aquest comptes anuals han estat de 3.572,00 euros + IVA. 
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