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Memòria Anual. Exercici 2020 

 

La Fundació Cavall Fort és una fundació sense finalitat de lucre que té 

personalitat jurídica pròpia. 

 

El domicili social és: carrer Bailèn número 71 bis, àtic 2,  de Barcelona. 

 

El seu Codi d'Identificació Fiscal és G59916650. 

 

La Fundació Cavall Fort està inscrita en el Registre de Fundacions de la 

Generalitat el dia 26 de setembre de mil nou-cents noranta-quatre, amb el 

número 594, figurant en: 

 

Classificació general: Cultura 

 

La Fundació ha formulat els presents comptes anuals d’acord amb la legislació 

de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions: 

 

- La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

títols I i III, i les seves posteriors modificacions, així com pels articles 51 i 52 

de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, que es mantenen vigents. 

 

- El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a 

l’organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les 

fundacions privades de Catalunya. 

 

 

En matèria comptable, la Fundació es regeix pel 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 

(PCFundAss), en vigor des de l’1 de gener de 2009 i les seves modificacions 

posteriors. 

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

D’acord amb els estatuts de l’entitat, la Fundació Cavall Fort té com a objecte 

social: la promoció de totes les activitats culturals adreçades al públic infantil i 

juvenil de tota mena, donant especial èmfasi a totes aquelles que tenen un 

caràcter formatiu i pedagògic i que es donen a conèixer a través de revistes, 

vídeos, pel·lícules, teatre, cassets, disc i qualsevol altre mitjà o activitat que a 

judici del Patronat sigui adient.  

 

Durant l’exercici social al cual fem referència en aquesta MEMÒRIA, l’activitat 

que ha dut a terme la Fundació Cavall  Fort es la que a continuació detallem: 
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La Fundació Cavall Fort realitza activitats destinades al públic infantil i juvenil, 

amb caràcter pedagògic o formatiu, que facilitin el desenvolupament de 

l’activitat Fundacional de manera directa o indirecta. 

 

Adjuntem memòria d’activitats de la Fundació durant aquest període. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

2.1.- Imatge fidel 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2020 s'han preparat a partir dels registres 

comptables de la Fundació i es presenten d'acord amb els principis i criteris 

comptables generalment acceptats, per tal de mostrar la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.  

 

No hi ha hagut raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel de 

la  Fundació, s'hagin aplicat altres disposicions legals en matèria comptable i 

d’influència  sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la 

Fundació. 

 

Atenent al que estableix l’article 3 del Pla Comptable de Fundacions, la 

Fundació té la condició d’entitat de dimensió reduïda i, per tant, formula 

comptes anuals simplificats, en complir-se, a 31 de desembre de 2019 i 2020 les 

següents condicions: 

 

• El total de les partides de l’actiu no supera la xifra de 1.000 milers d’euros. 

 

• L’import del volum anual d’ingressos ordinaris no supera la xifra de 2.000 

milers d’euros. 

 

• El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no és superior a 

10.  
 

 

2.2.- Principis comptables 

 

Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la 

falta d'aplicació d'algun principi comptable obligatori. 

 

No s'han aplicat altres principis comptables no obligatoris per mostrar la imatge 

fidel. 

 

2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

No hi ha suposades claus, ni dades sobre l'estimació de la incertesa en la data 

de tancament de l'exercici, que portin associat un risc important, o puguin 

suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius. 

 

No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i afectin 

l'exercici actual, o que s'esperi que puguin afectar els exercicis futurs. 

 

La direcció no és conscient d'incerteses importants, relatives a esdeveniments 
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o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 

l'entitat continuï funcionant normalment. 

 

 

2.4.- Comparació de la informació 

  

No hi ha causes que impedeixin la comparació dels les xifres incloses als 

Comptes Anuals de l'exercici 2020 amb les xifres de l’exercici precedent.  

 

L’1 de gener de 2008 va entrar en vigor el Pla General de Comptabilitat 

aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (PGC 2007), el qual 

resulta d’aplicació obligatòria per als exercicis econòmics iniciats a partir de 

l’esmentada data a totes les entitats privades, independentment de la seva 

naturalesa jurídica. 

 

L’1 de gener de 2009 ha entrat en vigor el Pla de Comptabilitat de Fundacions 

i Associacions, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre i 

modificacions posteriors. El Pla Comptable de Fundacions i Associacions és 

aplicable per a totes les fundacions i associacions subjectes a la legislació 

catalana que tenen l’obligació de formular comptes anuals. 

 

 

2.5.- Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha elements patrimonials que amb el seu import, estiguin registrats en dos 

o més partides del Balanç. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS. 

 

Formula la següent proposta d'aplicació dels excedents positius de l'exercici de 

2020: 

 

Base de repartiment:      Import 

 

Pèrdua de l’exercici     ....................................................... -815,45 

  

   Total.................................................... -815,45 

 

 

Aplicació:        Import 

 

A Excedents negatius pendents d’aplicació 

fundacionals...........................................................................  -815,45 

 

   Total...................................................... -815,45 

 

El resultat de l’Exercici és net d’impostos. 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides són els 

següents: 

 

4.1.- Instruments financers  

 

Actius financers 

 

Actius financers no corrents i altres actius financers. Quan són reconeguts 

inicialment, es comptabilitzen pel seu valor raonable més, excepte en el cas 

dels actius financers a valor raonable amb canvis en resultats, els costos de 

transacció que són directament imputables. 

 

En el balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre corrents i no 

corrents en funció que el seu venciment sigui menor/igual o superior/posterior a 

dotze mesos. 

 

Préstecs i comptes a cobrar. Actius financers no derivats els cobraments dels 

quals són fixos o determinables no negociats en un mercat actiu. Després del 

seu reconeixement inicial, es valoren al seu "cost amortitzat", utilitzant per a la 

seva determinació el mètode del "tipus d'interès efectiu". 

 

Per "cost amortitzat", s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer 

menys els reemborsament de principal i corregit (en més o en menys, segons 

sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència 

entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En 

el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al 

seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 

 

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el 

valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per 

tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent. 

 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l' import desemborsat per fer front als 

compromisos contractuals. 

 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de 

provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre 

el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 

 

 

 

Passius financers 

 

Passius financers. Els passius financers es classifiquen conforme al contingut dels 

acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic. 

 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren al seu 

valor nominal. 
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Classificació de deutes entre corrent i no corrent. En el balanç de situació 

adjunt, els deutes es classifiquen en funció dels seus venciments, és a dir, com 

a deutes corrents aquells amb venciment igual o anterior a dotze mesos i com 

a deutes no corrents els de venciment posterior a l'esmentat període. 

 

 

4.2.- Transaccions en moneda estrangera 

 

Els saldos de deutors, creditors, clients i proveïdors, contrets en moneda 

estrangera i no cancel·lats, es comptabilitzen pel contravalor en euros, segons 

cotització al tancament d'exercici, llevat que segons el principi d'importància 

relativa, no mereixi variar el valor comptable, o existeixi assegurança de canvi. 

 

Contravalor en euros en el moment de la incorporació al patrimoni. S'aplica el 

del cost real al dia de la liquidació de l'operació. 

 

Si són positives, en tant que el deute no hagi estat cancel·lat, s'anota en el 

Compte 768 (Diferències Positives de Canvi). 

 

Les possibles diferències de canvi negatives en adquisicions a crèdit, es 

registren directament en el Compte 668 (Diferències Negatives de Canvi).  

 

4.3.- Impost sobre beneficis 

 

La Fundació ha optat per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el Títol 

II de la Llei 49/2020, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 

finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 

impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels 

actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 

 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la 

suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen 

sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que 

fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos 

anticipats i diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per 

deduccions. 

 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que 

s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagables o recuperables 

per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor 

fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els 

crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els esmentats imports es 

registren aplicant la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus 

de gravamen en què s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències 

temporànies imposables excepte del reconeixement inicial (llevat d'en una 

combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no 

afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius 
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per impostos diferits, identificats amb diferències temporànies només es 

reconeixen en el cas que es consideri probable que l’entitat tindrà en el futur 

suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius 

per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de 

compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que 

l’entitat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los 

efectius. 

 

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits 

registrats (tant actius com passius) per tal de comprovar que es mantenen 

vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els 

resultats de les anàlisis realitzades. 

 

4.4.- Ingressos i despeses 

 

En general, tots els ingressos i despeses, així com els interessos per ells generats, 

es comptabilitzen en el moment de la seva meritació, és a dir, quan es 

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

independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer 

derivat d'ells. 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 deixats al marc ordinari de l'activitat, deduïts descomptes i impostos. 

 

Les transferències corrents rebudes d’administracions públiques per a contribuir 

al finançament de les operacions s’enregistren pels imports rebuts, que 

coincideixen amb el valor raonable. 

 

4.5.- Provisions i contingències 

 

Les provisions es reconeixen comptablement quan l’associació té una 

obligació present, sigui legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat 

d’un fet passat, resulti probable que comporti una sortida de recursos que 

incorporin beneficis futurs per a cancel·lar l’obligació i es pot realitzar una 

estimació fiable del seu import. 

 

4.6.- Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a 

ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte 

de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de 

forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió 

objecte de la subvenció. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es 

registren com a passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no 

reintegrables. 

 

4.7.- Transaccions entre parts vinculades  

 

Les transaccions entre parts vinculades es realitzen segons el seu valor 

raonable. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 

Durant l’exercici 2020 en les partides de l’Actiu Immobilitzat s’han produït els 

moviments que s’indiquen tot seguit: 

 

CONCEPTE 
SALDO 

INICIAL 

ENTRADES/ 

DOTACIÓ 

SORTIDES/ 

TRASPAS 

SALDO 

FINAL 

Terrenys i 

construccions 70.076,29     70.076,29 

Altres instal·lacions  4.430,20    4.430,20 

Mobiliari 1.832,00     1.832,00 

A.A.I.M. -59.664,36 -3.192,82   -62.857,18 

SALDO FINAL 16.674,13 -3.192,82 0,00 13.481,31 

 

6. ACTIUS FINANCERS 

 

El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers i passius 

financers assenyalats en la norma de registre i valoració novena, és la que es 

detalla a continuació: 

 

  
INSTRUMENTS FINANCERS A 
CURT 

CLASSE DERIVATS I ALTRES 

CATEGORIES 2020 2019 

Actius financers a cost 
amortitzat 2.904,00  1.028,50 

Total 2.904,00 1.028,50 

 

No s'ha produït cap traspàs o reclassificació entre les diferents categories 

d'inversions financeres de l'exercici. 

 

El desglossament de la partida d'actius financers a cost amortitzat és el 

següent: 

  Deutors          2.904,00 

 

7. PASSIUS FINANCERS 

 

El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers 

assenyalats en la norma de registre i valoració novena es desglossa en el 

següent quadre: 

 

  
INSTRUMENTS FINANCERS A 
CURT 

CLASSE DERIVATS I ALTRES 

CATEGORIES 2020 2019 

Dèbits i altres 2.562,00 2.268,58 
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partides a pagar 

Total 2.562,00 2.268,58 

 

 

Els deutes de Fundació estan compostos íntegrament per partides englobades 

a la partida "Creditors comercials i altres comptes a pagar" i el seu venciment 

es produirà durant l'any següent al tancament del present exercici. 

 

Informació sobre els retards de pagament efectuats per proveïdors, disposició 

addicional tercera. “Deure informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 

A la data de formulació d'aquests Comptes Anuals,  l'import del saldo pendent 

de pagament a proveïdors i deutors per operacions comercials i la recepció 

de serveis que es troba registrat en el passiu corrent del Balanç a 31 de 

desembre de 2020, no inclou saldos que acumulin un retard superior al límit 

legal establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures contra la morositat 

en les operacions comercials. 

 

No existeixen deutes amb garantia real. 

La Fundació no té línies de descompte ni pòlisses de crèdit concedides. 

No existeixen préstecs pendents de pagament. 

 

8. FONS PROPIS 

 

No existeixen desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni 

aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.  

 

No existeix cap circumstància que restringeixi la disponibilitat de les reserves o 

de la partida de romanent. 

 

Fons Dotacional 254.228,12 

Excedents d'exercicis anteriors 8.082,00 

Excedent de l'exercici -815,45 

Total Fons Propis 261.494,67 

 

 

9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

 

Durant el present exercici la Fundació ha rebut donatius per un import de 2.177 

euros. 

 

 

 

10. INFORMACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES 

 

10.1.- Participacions en empreses del grup i associades 
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La Fundació es posseïdora del 100% del capital de la societat EDICIONS 

CAVALL FORT, SL, de la qual adjuntem còpia de les comptes anuals de la 

societat per l’exercici 2020. 

  

11. SITUACIÓ FISCAL 

 

11.1 Impostos sobre beneficis  

 

La Fundació es troba acollida al règim fiscal de la llei 49/2002 de vint-i-tres de 

desembre. 

 

Es procedeixen a ajustar en la Base Imposable com a diferències permanents 

negatives els ingressos exempts, corresponents a quotes aportades pels 

associats i les subvencions destinades a donar compliment a l'objecte social. 

 

Es procedeix a ajustar la Base Imposable de l'impost com a diferències 

permanents positives les despeses imputables a les activitats exemptes. 

 

Conciliació de l'Import Net d'Ingressos i Despeses de l'Exercici amb la Base 

Imposable de l' Imposat Sobre Beneficis 

 

    Augments               Disminucions 

Resultat comptable -815,45     

Impost sobre societats               0,00   

Diferències permanents    

   
17.077,45 16.262,00 

Base imposable (resultat fiscal) 0,00     

 

12. INGRESSOS i DESPESES 

  

12.1 Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 

 

El 2020 no s’han acreditat despeses d’aquest tipus.  

 

 

12.2 Ajuts concedits i altres despeses 

 

L’ import de 3.514 euros que figuren a la partida d’ajuts monetaris corresponen 

al Premi Cavall Fort. 

 

12.3 Aprovisionaments 

 

L' import de 2.166,17 euros que figuren a la partida d'Aprovisionaments del 

compte de pèrdues i guanys, està compost íntegrament per la partida de 

“Treballs  realitzats per altres empreses" . 

 

12.4 Sous, salaris i càrregues socials 

 

Els compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 no inclou operacions 

d’aquesta naturalesa. 
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12.5 Serveis exteriors 

 

El desglossament de la partida del Compte de Resultats, "Altres despeses 

d’explotació” és el següent: 

 

623 Serveis de profesionals independents 11,91 euros. 

625 Assegurances 998,00 euros. 

628 Suministres 182,40 euros. 

629 Altres Serveis 4.399,86 euros. 

631 Altres tributs 2.589,72 euros. 

 

 

12.6 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats 

 

Els compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 no inclou operacions 

d’aquesta naturalesa.   

 

12.7 Prestacions de serveis produïdes per permuta 

 

Els compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2020 no inclou operacions 

d’aquesta naturalesa. 

 

 

13. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS PRÒPIES 
 

13.1 Béns i drets de la dotació del fons social 

No s’ha dotat fons social 
 
 

13.2 Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 

 

D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, la Fundació ha de destinar al menys el 70% de les rendes i dels 

altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats 

fundacionals. 

 

La Fundació destina la totalitat dels ingressos obtinguts en les seves operacions 

al compliment de les seves finalitats estatutàries.  



 

12 

 

2020 FLUX MONETARI 2020
IMPUTADES A 

LES ACTIVITATS

NO IMPUTADES 

A LES 

ACTIVITATS

TOTAL 

DESPESES

Ingressos per les activitats: 2.177,00 €               Ajuts concedits i altres despeses: 3.514,00 €-          -  €                    3.514,00 €-    

Vendes i prestacions de serveis Projecte 10e Aniversari El Tatano

Quotes protectors 2.177,00 €               Projecte Web Ed Cavall Fort

Donacions Taller de contes

Altres subvencions i donacions Premi Cavall Fort 3.514,00 €-          3.514,00 €-    

Altres ingressos: 14.085,00 €            Aprovisionaments: 1.741,52 €-          424,65 €-              2.166,17 €-    

Ingressos per arrendaments 14.085,00 €            Treballs realitzats per altres entitats

Subvencions i donacions traspassats a resultat Subscripcions per a entitats de caràcter socials 1.741,52 €-          1.741,52 €-    

Imputacions béns cedits en ús gratuïtament Administració lloguer Lesseps 424,65 €-              424,65 €-       

Reversions deterioraments Despeses de personal -  €                    -  €                    -  €              

Altres resultats (ingressos) Altres despeses d'explotació: -  €                    8.181,89 €-          8.181,89 €-    

Reintegrament d'ajuts Assessoria 784,00 €-              784,00 €-       

Financers: -  €                         Notaris i altres professionals independents 11,91 €-                11,91 €-          

Participacions altres entitats Primes d'assegurançes 998,00 €-              998,00 €-       

Altres ingressos financers Quotes 360,00 €-              360,00 €-       

Interessos dipòsits La Caixa Subministraments 182,40 €-              182,40 €-       

Dividends accions cartera Atencions 730,00 €-              730,00 €-       

TOTALS 16.262,00 €            Comunitat de propietaris 1.622,16 €-          1.622,16 €-    

Derrama de la Comunitat 903,70 €-              903,70 €-       

RESULTAT EXERCICI 2020 815,45 €-                  Altres tributs 2.589,72 €-          2.589,72 €-    

Amortitzacions -  €                    3.192,82 €-          3.192,82 €-    

Financers: -  €                    22,57 €-                22,57 €-          

Ingressos Nets 16.262,00 €            Comissions BBVA 19,12 €-                19,12 €-          

Despeses No imputades a les Activitats 11.821,93 €            Comissions La Caixa 3,45 €-                  3,45 €-            

Ingressos Nets Ajustats 4.440,07 €               Variacions de valor raonable

Import d' Aplicació obligatoria 3.108,05 €               Diferències de canvi

Imports executats al cumpliments finalitats 5.255,52 €               

Complient (+) o incumliment (-) 2.147,47 €               TOTALS 5.255,52 €-          11.821,93 €-        17.077,45 €- 

INGRESSOS DESPESES

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

14. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 

La Fundació compleix amb la normativa mediambiental i de millora del medi 

ambient, aplicant els requeriments que li són exigits en el desenvolupament de 

les seves activitats. 

 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter 

mediambiental en els que pugui incórrer la Fundació que siguin susceptibles de 

provisió. 
 
 

 

Exercici 
Ingressos  

Nets  
Ajustats 

Import  
Aplicació  

Obligatoria 

Imports  
executats al  
compliment  
directe en  
l'exercici 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 
%  

compliment 
2016 3.116,01 2.181,21 23.032,04 2.181,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,21 100% 0 
2017 1.700,37 1.190,26 23.302,63 1.190,26 0,00 0,00 0,00 1.190,26 100% 0 
2018 1.884,39 1.319,07 4.148,89 1.319,07 0,00 0,00 1.319,07 100% 0 
2019 1.421,86 995,30 4.050,18 995,30 0,00 995,30 100% 0 
2020 4.440,07 3.108,05 5.255,52 3.108,05 3.108,05 100% 0 

TOTAL 8.793,89 59.789,26 2.181,21 1.190,26 1.319,07 995,30 3.108,05 8.793,89 0 

Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals 
Import  

pendent 
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15. ALTRA INFORMACIÓ 

 

En l’acta de 8 de juny de 2021 es va aprovar per unanimitat la renovació com 

a vocal per quatre anys més d’Eulàlia Blanco i López, amb DNI 36968913R, i de 

Nati Calvo i Buil, amb DNI 35039825 S, d’acord amb el que estableix l’article 

13.d dels Estatuts.   

 

 

 

 

 

Vistiplau 

 

 

 

 

 

 

Sr. Xavier Carrasco Nualart   Sra. Maria Àngels Petit Mendizàbal 

President de la Fundació Cavall Fort Secretaria de la Fundació Cavall Fort 
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