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ACTIVITAT  DE  L'EMPRESA 
 
La Fundació de la Jardineria i el Paisatge és una entitat que es va fundar 
en 2002 amb el nom de Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana. 
Des de 2011 canvia de nom i entren a formar part del seu Patronat dues noves 
entitats. 
 

Les finalitats de la fundació, segons s'estableix en els seus estatuts, són: 

a) Redactar, editar, gestionar i promoure les Normes Tecnològiques de 
Jardineria i Paisatge com elements de referència en els treballs vinculats 
a aquests sectors. 

b) Promocionar el reciclatge i perfeccionament Professional dels enginyers 
tècnics agrícoles i dels professionals de la jardineria i el paisatge, dins de 
l'exercici de la seva professió. 

c) Proporcionar als tècnics totes les mesures d'ensenyament que tinguin 
relació directa o indirectament amb la seva professió. 

d) La intercomunicació i intercanvi d'experiències amb els professionals 
d'altres àmbits territorials estatals o intercomarcals. 

e) Promoure la qualitat, normalització i competitivitat dels productes i dels 
serveis en l'àmbit del medi ambient, la jardineria i el paisatgisme. 

f) Promoure la recerca, formació divulgació de tots els àmbits professionals 
encaminats a la millora de la qualitat del sector del medi ambient, la 
jardineria i el paisatgisme. 

g) Promoure i potenciar la qualitat, la divulgació i la normalització dels 
treballs de jardineria i paisatgisme, amb la participació, intercanvi i 
transferència de coneixements entre diferents organismes, empreses, 
associacions, institucions i professionals del sector. 

Les activitats que es realitzessin per assumir aquestes finalitats: 

a) L'organització de cursos de formació continuada i postgraus, en tots els 
àmbits que afectin a l'exercici de la professió. 

b) L'organització de seminaris, xerrades, conferències, etc., amb la mateixa 
finalitat. 

c) L'organització de trobades amb professionals de la resta d'estat o 
d'altres Estats. 
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d) La publicació de fulles informatives i/o educatives, revistes, etc., amb la 
mateixa finalitat. 

e) La redacció i implantació d'una normativa tècnica de caràcter exhaustiu 
dels materials, productes, tècniques i procediments utilitzats en 
jardineria i paisatgisme del medi ambient. 

f) La realització de treballs de peritatge, control de qualitat, auditories o de 
qualsevol altra índole, orientats al tema de qualitat en àrees verdes.  

g) La realització de totes aquelles activitats que faciliten la consecució de 
les finalitats anteriors, com a classes i conferències, organitzacions de 
jornades tècniques, redacció d'articles tècnics, plecs de condicions i 
altres publicacions. 

h) La participació, col·laboració i organització d'aquells esdeveniments i 
fòrums de debat del sector. 

i) La col·laboració amb institucions, associacions, empreses i professionals 
del sector. 

El domicili social de la fundació és: Carrer dels Enamorats, 64, baixos de 
Barcelona. 

Totes les activitats es podran exercir amb les finalitats pròpies o recolzant-se 
indirectament amb les entitats amb finalitats similars.  
 
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. No obstant 
això pot actuar a la resta del territori espanyol així com a escala internacional.
  
 
Les activitats relacionades amb les finalitats fundacionals s'han de dur a terme 
segons les normes que les regulen específicament mitjançant l'obtenció, si fos 
necessari, del permisos i llicències pertinents. 
 
1. BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS 
 
Els comptes anuals abreujats de l'exercici s'han preparat d'acord amb el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, així com amb la resta de la legislació mercantil vigent aplicable a 
les Entitats sense finalitats lucratives, incloent l'adaptació aprovada en el Reial 
decret 776/1998, de 30 d'abril, en tot allò que no contradigui l'indicat en el Pla 
General de Comptabilitat.  

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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Les xifres incloses en els comptes anuals abreujats estan expressades en 
euros, tret que s'indiqui el contrari. 
 
 
1.1. Imatge fidel 
 
Els comptes anuals abreujats de l'exercici 2020 s'han preparat a partir dels 
registres auxiliars de comptabilitat de la Fundació, havent aplicat les 
disposicions legals vigents en matèria comptable amb la finalitat de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Fundació. 
 
 
1.2. 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. 
 
 
1.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa  
 
No hi ha suposats 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 a 
l'exercici actual, o s'esperi que puguin afectar als exercicis futurs.  
 
L'adreça no és conscient d'incerteses importants, relatives a esdeveniments o 
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 
l'empresa segueixi funcionant normalment.  
  

Joana Astals Pizà
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1.4. Comparació de la informació  
 
Es presenta a efectes comparatius a de mes de les xifres del 2020 les 
corresponents a l’exercici anterior. 
 
1.5. Elements recollits en varies partides  
 
No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar que amb el seu import, 
estiguin registrats en dos o més partides del Balanç de Situació.  
 
Seguint les normes relatives a activitats interrompudes, certes despeses per 
naturalesa corresponents a noves activitats iniciades en l'exercici en curs 
apareixen separats entre activitats continuades i interrompudes en el compte 
de Pèrdues i Guanys. 
 
 
1.6. Canvis en criteris comptables   
 
No s'han produït ajustos per canvis en els criteris comptables durant l'exercici. 
 
 
1.7. Correcció d’errors  
 
No s'han produït ajustos per correcció d'errors durant l'exercici. 
 
 
2. APLICACIÓ DE RESULTATS. 
 
La proposta de distribució de resultats de l'exercici finalitzat la següent: 
 

BASE DE REPART 2020 2019 
 Excedent de l’exercici 5.977,08 7.206.09 
 Romanent   
 Reserves voluntàries   
 Altres reserves de lliure disposició   

TOTAL 5.977,08 7.206.09 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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APLICACIÓ     
A dotació fundacional   5.977,08 7.206,09 
A reserves pendents d'aplicació   
A reserves voluntàries   
A compensació de excedents negatius 
d’exercicis anteriors   

TOTAL 5.977,08 7.206,09 
 

Informació sobre les limitacions per a l'aplicació dels excedents d'acord amb les 
disposicions legals. 

 
 
3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Els principals criteris de registre i valoració utilitzats per la Fundació en 
l'elaboració d'aquests comptes anuals abreujats de l'exercici 2020 són els 
següents: 
 
 
3.1. Immobilitzat intangible 
 

Els elements patrimonials aquí continguts són de caràcter intangible i es 
valoren al seu preu d'adquisició.  

 
Es dedueixen les depreciacions duradores irreversibles degudes a l'ús de 
l'immobilitzat intangible, aplicant amortitzacions, amb criteri sistemàtic, i 
segons el cicle de vida útil del producte, atenent a la depreciació que sofreixin 
per funcionament, ús o obsolescència. 

 
 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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3.2.  Immobilitzat material 
 
L'immobilitzat material es valora pel seu preu d'adquisició o cost de producció, 
sense que aquest superi el valor de mercat, deduïdes les amortitzacions 
acumulades corresponents.  
 
La Fundació considera que el valor comptable dels actius no supera el valor 
recuperable dels mateixos.  
 
Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs 
efectuats per la Fundació, es carreguen en els comptes de despeses que 
corresponguin. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de 
la capacitat productiva o a un allargament de la vida útil dels béns, són 
incorporats a l'actiu com a major valor del mateix. Els comptes de 
l'immobilitzat material en curs, es carreguen per el import d'aquestes 
despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs 
realitzats per la Fundació per a si mateixa. 
 
L'amortització dels elements de l'immobilitzat de realitza, des del moment en 
el qual estan disponibles per a la seva posada en funcionament, es forma lineal 
durant la seva vida útil benvolguda, estimant un valor residual nul, en funció 
dels següents anys de vida útil: 
 
 

ELEMENTS D’INMOVILITZATS MATERIAL ANYS DE VIDA ÚTIL 

Construccions 50 anys 
Instal·lacions tècniques I maquinaria 18 anys 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10 anys 
Equips informàtics 5 anys 
 
 
3.3. Inversions Immobiliàries 
 
La Societat classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents 
que siguin immobles i que posseeix per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, 
en lloc de para el seu ús en la producció o subministraments de béns o serveis, 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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o bé per a finalitats administratives, o la seva venda en el curs ordinari de les 
operacions.  
 
Per a la valoració de les inversions immobiliàries s'utilitza els criteris de 
l'immobilitzat material per als terrenys i construccions, sent els següents:  
 
    •     Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les 
despeses de condicionament, com a tancaments, moviment de terres, obres de 
sanejament i drenatge, els de enderrocament de construccions quan sigui 
necessari per poder efectuar obres de nova planta, les despeses d'inspecció i 
aixecament de plànols quan s'efectuen amb caràcter previ a la seva adquisició, 
així com, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents 
derivades dels costos de rehabilitació del solar.  
 
    •    Les construccions es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de 
producció incloses aquelles instal·lacions i elements que tenen caràcter de 
permanència, per les taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius 
de projecte i adreça d'obra.  
 
Els arrendaments conjunts de terreny i edifici es classificaran com a operatius 
o financers amb els mateixos criteris que els arrendaments d'un altre tipus 
d'actiu.   
 
No obstant això, com normalment el terreny té una vida econòmica indefinida, 
en un arrendament financer conjunt, els components de terreny i edifici es 
consideraran de forma separada, classificant-se el corresponent al terreny com 
un arrendament operatiu, tret que s'esperi que l'arrendatari adquireixi la 
propietat al final del període d'arrendament.  
 
A aquests efectes, els pagaments mínims per l'arrendament es distribuiran 
entre el terreny i l'edifici en proporció als valors raonables relatius que 
representen els drets d'arrendament de tots dos components, tret que tal 
distribució no sigui fiable, en aquest cas tot l'arrendament es classificarà com a 
financer, tret que resulti evident que és operatiu. 
 
 
 
 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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3.4. Permutes 
 
En les operacions de permuta de caràcter comercial, l'immobilitzat material 
rebut es valora pel valor raonable de l'actiu lliurat, tret que es tingui una 
evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest 
últim. Les diferències de valoració que poguessin sorgir en donar de baixa 
l'element lliurat a canvi tenen com a contrapartida el compte de pèrdues i 
guanys.  

 
3.5.  Instruments financers  
 
Classificació i valoració 
Actius financers disponibles per a la venta 
 
En el seu reconeixement inicial en el balanç, es registren pel seu valor 
raonable, que, excepte evidència en contrari, és el preu de la transacció, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que els siguin directament atribuïbles. 
 
Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoraran 
pel seu valor raonable, sense reduir els costos de transacció en què es pogués 
incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable 
es registraran directament en el patrimoni net, fins que l'actiu financer causi 
baixa del balanç o es deteriori, moment en el qual el import així reconegut, 
s'imputarà al compte de pèrdues i guanys.  
 
No obstant això, les correccions valoratives per la deterioració del valor, i les 
pèrdues i guanys que resultin per diferències de canvi en actius monetaris en 
moneda estrangera, s’acorda amb la norma relativa a aquesta última, es 
registraran en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Interessos rebuts d’actius financers 
Els interessos d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els 
interessos es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. 
 
A aquests efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registren de 
forma independent, atenent al seu venciment, el import dels interessos 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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explícits reportats i no vençuts en aquest moment. S'entén per interessos 
explícits aquells que s'obtenen d'aplicar el tipus d'interès contractual del 
instrument financer. 
 
Deteriorament del valor 
El valor en llibres dels actius financers es corregeix per la Fundació amb càrrec 
al compte de resultats quan existeix una evidència objectiva que s'ha produït 
una pèrdua per deterioració. 
 
Per determinar les pèrdues per deterioració dels actius financers, la Fundació 
avalua les possibles pèrdues tant dels actius individuals, com dels grups 
d'actius amb característiques de risc similars. 
 
Codi de conducta d'inversions temporals de la Fundació   
Amb data 18 de desembre de 2008, es va aprovar en el Patronat el Codi de 
Conducta d'inversions financeres temporals de la Fundació, en el qual es 
manifesta la no existència d'operacions especulatives dels recursos financers. 
 
Així mateix, els òrgans de govern, administració o adreça de la Fundació, 
informaran anualment sobre el grau de compliment del citat Codi per el 
coneixement del Protectorat, i l'informe del qual s'inclourà en l'Informe Anual 
de Comptes de l'exercici.  
 
Els principis recollits en el Codi de Conducta van començar a aplicar-se des de 
l'1 de gener de 2009.  
 
3.6.  Existències 
 
Mercaderies: Es valoren al preu de cost segons el mètode del preu mitjà.  
 
En el cost s'inclouen materials valorats a cost estàndard que s'aproxima a Preu 
mitjà Ponderat, treballs amb tercers i els costos directament imputables al 
producte, així com la part que raonablement correspon dels costos 
indirectament imputables als productes. 
 
El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els 
costos benvolguts de terminació i els costos que seran incorreguts en els 
processos de comercialització, venda i distribució. 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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3.7. Transaccions en moneda estrangera. 
 
La Fundació no ha canviat en l'exercici la moneda funcional que és l'euro. 
 
Així mateix, al 31 de desembre de cada any, es realitza al tipus de canvi de 
tancament la conversió dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda 
estrangera. Les diferències de valoració produïdes es registren com a resultats 
financers en el compte de resultats. 
 
3.8. Efectiu i altres líquids equivalents 
 
Aquest epígraf inclou l'efectiu en caixa, els comptes corrents bancaris i els 
dipòsits i adquisicions temporals d'actius que compleixen amb tots els següents 
requisits: 

• Són convertibles en efectiu. 
• En el moment de la seva adquisició el seu venciment no era superior a 

tres mesos. 
• No estan subjectes a un reg significatiu de canvi de valor. 
• Formen part de la política de gestió normal de tresoreria de la Fundació. 

 
3.9.  Impost sobre beneficis  
 
La Fundació ha calculat el seu Impost de societats determinant les rendes 
exemptes i no exemptes d'acord al que es disposa en la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, i atenent al Reial decret 1270/2003, de 10 
d'octubre pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei esmentada. 
 
 
3.10.  Ingressos i despeses 
 
D'acord amb el principi de meritació, els ingressos i despeses es registren quan 
ocorren, amb independència de la data del seu cobrament o del seu pagament.
  
La meritació de les ajudes monetàries es produeix en el moment de la seva 
concessió per part de la Fundació. 
 

Joana Astals Pizà
Montserrat Bas



MEMORIA ABREUJADA 
2020 

12 
NOM: Fundació de la Jardineria i el Paisatge 
NIF: G-62867676 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
sign.: La Secretaria                                              v.i.p.: La Presidenta 

 

El reconeixement i registre en el compte de resultats dels ingressos per 
donacions, s'efectua en el moment en què l'Entitat Fundadora o tercers 
aproven la seva concessió en l'epígraf “Ingressos de l'entitat per l'activitat 
pròpia”.  
 
Amb l'objecte que existeixi una adequada correlació entre ingressos i 
despeses, al tancament de cada exercici, es registren totes les despeses 
pendents d'incórrer o reportar de la totalitat de les donacions en els comptes 
“Ajudes monetàries individuals” i “Ajudes monetàries a entitats” dins de 
l'epígraf “Ajudes monetàries i uns altres”, amb abonament al compte de Balanç 
“Creditors varis” dins de l'epígraf que porta el mateix títol.  
 
3.11.  Provisions i contingències 
 
Les provisions es reconeixen en el balanç quan la Fundació té una obligació 
actual (ja sigui per una disposició legal, contractual o per una obligació 
implícita o tàcita), sorgida com a conseqüència de successos passats, que 
s'estima provable que suposi una sortida de recursos per a la seva liquidació i 
que és quantificable.  
 
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible del 
import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant els 
ajustos que sorgeixin per l'actualització de la provisió com una despesa 
financera conformi es van reportant. Quan es tracta de provisions amb 
venciment inferior o igual a un any, i l'efecte financer no és significatiu, no es 
duu a terme cap tipus de descompte. Les provisions es revisen a la data de 
tancament de cada balanç i són ajustades amb l'objectiu de reflectir la millor 
estimació actual del passiu corresponent a cada moment. 
 
3.12. 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 
objecto de la subvenció.   
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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. INMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS 
INMOBILIÀRIES 
 
4.1. Immobilitzat intangible. 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta els següents saldos: 
 

  Saldo     Saldo 
Inicial Altes Baixes Final 

     

Immobilitzat intangible 195,72 
  

195,72 
Amortitzacions -195,72 

  
-195,72 

          

Total Inmov. Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
4.2. Immobilitzat material 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta els següents moviments i 
saldos:  

     
  Saldo     Saldo 

Inicial Altes Baixes Final 
     

Immobilitzat material 9.145,60 
  

9.145,60 
Amortitzacions -1.307,68 

  
-1.307,68 

          

Total Inmov. Material 7.837,92 0,00 0,00 7.837,92 

 
 
No s'ha realitzat cap correcció valorativa dels béns de l'immobilitzat material. 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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5. BÉNS DEL PATRIMONI  HISTORIC 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat no presenta saldos. 
 
6. ACTIUS FINANCERS 
 
INCÍS: (Els crèdits i dèbits que figuren en el subgrup 47 amb l'Administració 
Pública NO es reflectissin en aquest apartat.) 
 
6.1. Inversions financeres a llarg termini. 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat no presenta saldos 
 
6.2. Inversions financeres a curt termini. 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat no presenta saldos. 
 
6.3. Existències 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta un saldo de 11.953,75€. 
 
6.4. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta un saldo de 2.704,5€. 
 
7. PASSIUS FINANCERS 
 
7.1. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat no presenta saldos 
 
7.2. Altres deutes a llarg termini 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat no presenta saldos 
 
7.3. Altres deutes a curt termini 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta un saldo de 37,03 euros. 
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8. FONS PROPIS 
 
Els moviments experimentats pels comptes de fons propis durant l'exercici han 
estat els següents: 

  

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS 
Saldo 
inicial Augments Disminucions Saldo final 

  I.    Dotació fundacional/Fons 
social 51.885,17 7.305,87 5.319,60 53.871,44 

1. Dotació fundacional/Fons social 51.885,17 7.305,87 5.319,60 53.871,44 

2. (Dotació fundacional no 
exigit/Fons social no exigit)    0,00 

 II.    Reserves voluntàries     
 III.   Reserves especials     
 IV.   Remenant 0,00   0,00 
 V.   Excedents dels exercicis 
anteriors -5.319,60 5.319,60 0,00 0,00 

 VI.  Excedents de l’exercici 7.305,87 5.977,08 7.305,87 5.977,08 

TOTALS 53.871,44 18.602,55 12.625,47 59.848,52 
 

 

Dotació fundacional: 
 
L'article 30 dels estatuts de la Fundació fa referència a les operacions a 
realitzar en cas de liquidació de la Fundació en els següents termes: 
 

• En el cas de la dissolució de la fundació en patrimoni restant es destinés 
íntegrament a alguna de les entitats considerades com a entitats 
beneficiàries als efectes previstos en els articles 16 a 25, tots dos 
inclusivament, de la Llei 49/2002 o a entitats públiques de naturalesa no 
fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Les entitats 
beneficiàries hauran de tenir finalitats similars als de la Fundació. 
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9. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 
 
Al tancament de l'exercici aquest apartat presenta un saldo de 31.290,83 € en 
concepte de Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 
 
 
10. SITUACIÓ FISCAL 
  
Al exercici 2020, El resultat fiscal coincideix amb el comptable 
 
 
Com a conseqüència de l'entrada en vigor en 2003 de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, la Fundació es va acollir al règim especial de 
tributació per l'Impost de societats previst en aquesta Llei en complir els 
requisits establerts per a això. Queda, doncs, eximeix de tributació pels 
resultats obtinguts en l'exercici de les activitats que constitueixen el seu 
objecte fundacional o finalitat específica, així com les rendes procedents del 
patrimoni mobiliari i immobiliaris de la Fundació, com són els dividends i 
participacions en beneficis de societats i les derivades d'adquisicions o de 
transmissions, per qualsevol títol, de béns i drets, sempre que les unes i les 
altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte social o finalitat 
específica.  
 
Així mateix, d'acord amb aquesta Llei, l'Administració, quan existeixin 
retencions a compte de l'Impost de societats sobre els rendiments financers i 
pagaments i ingressos a compte, procedirà a retornar a la Fundació l'excés que 
els mateixos suposin sobre la quota líquida de l'Impost. 
 
L'Impost de societats es calcula en funció del resultat econòmic o comptable, 
obtingut per l'aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, 
que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com 
la base imposable de l'impost. 
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11. INGRESSOS I DESPESES 
 

• El detall del compte de pèrdues i guanys adjunta és el següent:  

 

Detall del compte de pèrdues i guanys 2020 2019 
1. Consum de mercaderies        3.376,78         6.262,94    
    a) Compres, netes de devolucions i qualsevol 
descompte, de les quals:        3.376,78         6.262,94    
        - nacionals        3.376,78         6.262,94    
        - adquisicions intracomunitàries   
        - importacions   
    b) Variació d’existències   
3. Càrregues socials:        4.898,40         7.292,54    
    a) Seguridad Social a càrrec de l’empresa        4.898,40         7.292,54    
    b) Aportacions i dotacions per a pensions   
    c) Altres cargues socials   
4. Altres despeses d’explotació       7.856,63  10.314,65    
    a) Serveis exteriors        7.856,63       10.314,65    
    b) Tributs   
    c) Partides, deterioració i variació de 
provisions per operacions comercials   
5. Venta de bens i prestació de serveis 
produïts per permuta de bens no monetaris 
i serveis 

  
6. Resultats originats fora de l’activitat 
normal de  l’empresa incloses en "altres 
resultats" 
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12. APLICACIÓ D’ELEMENTS COMUNS PATRIMONIALS A FINALITATS 
PRÒPIES 
 
No hi ha hagut aplicació d'elements comuns patrimonials a finalitats pròpies 
 
 
 
13. ALTRE INFORMACIÓ 
 
Estructura del personal: 
Les persones empleades per la Fundació distribuïdes per categories són les 
següents: 
 

  Dones Homes 

Direcció 1 0 
Administració  0 0 

 
 
Informació sobre mediambiental:  
 
La Fundació no ha incorporat en l'exercici sistemes, equips o instal·lacions, ni 
ha incorregut en despeses per import significatiu en la relació amb la protecció 
i millora del medi ambient, i l'Adreça de la Fundació considera que no 
existeixen al tancament d'exercici obligacions a liquidar en el futur, sorgides 
per actuacions de la Fundació per prevenir, reduir o reparar danys sobre el 
medi ambient, i que en cas d'existir, aquestes no serien significatives. 
 
Composició del Patronat: 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han percebut remuneració alguna 
per cap concepte en els exercicis 2020 i 2019. Així mateix, no existeixen 
bestretes ni préstecs concedits a membres del Patronat, ni existeixen 
compromisos de cap tipus en matèria de pensions de jubilació o unes altres de 
similars característiques.  
La composició del Patronat a la data de la formulació d'aquests comptes és la 
següent: 
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CÀRREC FUNDACIÓ NOM ENTITAT 

Presidenta Montserrat Bas i Obradors 
Col·legi d'Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Forestals de 
Catalunya. 

 
Vicepresident 

 
Jordi Bosch i Janer 

 
Gremi de Jardineria de 

Catalunya. 

Vicepresident 
Segon 

Francisco Javier Loren 
Zaragozano 

 
Consejo General de Colegios  

Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España 

Secretaria Joana Astals Pizà 
 

Asociación de Professionals dels 
Espais Verds de Catalunya. 

 
 
14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Durant el present exercici la Fundació no ha tingut operacions amb parts 
vinculades. 
 

15. BASES DE PRESENTACIÓ I GRAU DE COMPLIMENT DE PLA 
D’ACTUACIÓ 

 
En la liquidació del pressupost s'ha presentat separadament per a cada epígraf 
els imports previstos, els realitzats i, per diferència entre tots dos, les 
desviacions produïdes, d'acord a les normes establertes en el Reial decret 
776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 
 
Els ingressos han estat imputats a cada programa en funció dels acords 
adoptats pel Patronat. 
 
A continuació es detalla la informació sobre el compliment del pla d'actuació. 
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PRESSUPOST 2020 

  
Aprovat en la 

reunió del  
28-01-2020 

TANCAMENT DESVIACIÓ 

DESPESES 
600 600000001-COMPRAS DE MERCADERÍAS 1.300,00 €  1.699,72 €  - 399,72 €  
602 602700001-IMPREMTA 1.500,00 €  1.637,00 €  - 137,00 €  
607 607700002-REDACTORS NTJ 2.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  
607 607000001-COL.LABORADORS - €  - €  - €  
607 607700003-ALTRES PROFES. - €  - €  - €  
621 621000000-LLOGUER 4.800,00 €  2.400,00 €  2.400,00 €  
622 622700002-MANTENIMENT INFORMATIC 4.000,00 €  1.560,00 €  2.440,00 €  
623 623000000-SERVEIS EXTERIORS - €  - €  - €  
623 623700000-ASSESORIES LABORALS 1.500,00 €  1.487,15 €  12,85 €  
624 624700701-MISSATGERIA 600,00 €  610,19 €  - 10,19 €  
624 624700703-CORREUS 300,00 €  - €  300,00 €  
624 626000000-GASTOS BANCARIOS 200,00 €  149,29 €  50,71 €  
626 626700702-COMISSIONS DEV.REBUTS 30,00 €  - €  - €  
628 628700704-TELEFON 600,00 €  666,68 €  - 66,68 €  
628 629000000-ALTRES SERVEIS - €  15,01 €  - 15,01 €  
629 629100003-ALTRES DESPESES 500,00 €  69,01 €  430,99 €  
629 629700701-MATERIAL OFICINA 100,00 €  - €  100,00 €  
629 629700707-DESPESES VÀRIES 300,00 €  - €  300,00 €  
629 629700708-COPISTERIA 200,00 €  16,36 €  183,64 €  
640 640700701-SOUS I SALARIS 15.600,00 €  15.600,12 €  - 0,12 €  

642 642700701-S.S. A CARREC DE L' 
ENTITAT 4.896,00 €  4.898,40 €  - 2,40 €  

TOTAL DESPESES 38.426,00 €  31.808,93 €  6.587,07 €  

INGRESSOS 

700 700000001-VENTAS DE MERCADERÍAS 16.000,00 €  29.431,44 €  13.431,44 €  
705 705000000-PRESTACIONS DE SERVEIS - €  - €  - €  
705 705000001-PORTES VENTA 926,00 €  - €  - €  
705 705700001-LIQ DRET REPROGRAF 500,00 €  2.258,14 €  1.758,14 €  
723 723000000-PATROCINADORS 11.400,00 €  6.000,00 €  - 5.400,00 €  
720 Aportacions patrons 9.600,00 €  - €  - 9.600,00 €  
778 INGRESSOS VARIS - €  96,43 €  - €  

TOTAL INGRESOS 38.426,00 € 37.786,01 € 189,58 €  

RESULTAT  5.977,08 €  
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En compliment de l’establert a la llei de Fundacions, a continuació detallem 
l’estat de compliment del 70 % dels ingressos en despeses fundacionals: 

 

DESPESES necessària fundacional 
   
Despesa corrent   
Compres de mercaderies 0 1637 
Compres altres aprovisionaments 0 0 
Col·laboradors 0 0 
Honoraris redactors 0 1000 
Honoraris comercials 0 389,78 
Treballs realitzats per altres professionals 0 0 
Serveis traduccions NTJ 0 0 
Dibuixant  0 350 
Despeses (fotocopiadora) 0 0 
Lloguer local 480 1920 
Reparacions i conservació 0 2519,94 
Serveis realitzats per altres empreses 282,03 1128,12 
Transport i correu 122,038 488,152 
Comissions bancàries 29,858 119,432 
Publicitat i relacions públiques 0 0 
Subministrament (telèfon) 133,336 533,344 
Altres serveis (neteja, material oficina, etc.) 20,076 80,304 
Tributs 0 77 
Sous 3120,024 12480,096 
S.S. Patronal 979,68 3918,72 
Quotes associacions 0 0 
Imprevists 0 0 
Amortitzacions immaterial 0 0 
Amortitzacions material 0 0 
Dotació Impagats 0 0 
Despeses d'inversió 0 0 
Devolució distribució   
Pressupost ordinari 5.167,04 € 26.641,89 € 
   
TOTAL ingressos 37.786,01 €   
   
Ingressos nets 37.786,01 €   
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El 70% dels ingressos nets, el mínim a destinar a despesa fundacional, 
es per tant de 26.450,07 (37.786,01 euros * 70%). Per tant la despesa 
fundacional (26.641,89 euros) es superior en 191,68 a aquest mínim marcat 
segons la llei de Fundacions. 

 
Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats 
fundacionals (s’adjunta annex full de càlcul). 
 

 
Exercici 

Ingressos 
nets 

ajustats 
(14) 

Import 
aplicació 

obligatòria 
(15) 

Imports 
executats 

al 
compliment 

directe  
en 

l'exercici 
(Σ13a) 

    Aplicació de recursos al compliment directe de les 
finalitats fundacionals (13a)     Import  

pendent 

        2016 2017 2018 2019 2020 Total % 
compliment   

2016 
  

120.112,23    
      

84.078,56    
              

79.100,21    
           

79.100,21    
    

4.978,35          
    

84.078,56    100,0% 
          

0,00    

2017 
    

66.535,92    
      

46.575,14    
              

59.315,01      
  

54.336,66          54336,661 116,7% 
             
-      

2018 
    

60.278,35    
      

42.194,84    
              

80.516,66        
  

80.516,66        
    

80.516,66    190,8% 
             
-      

2019 
    

74.315,54    
      

52.020,88    
              

67.109,45          
  

67.109,45      
    

67.109,45    129,0% 
             
-      

2020 
    

32.618,97    
      

22.833,28    
              

26.641,89            
  

26.641,89    
    

26.641,89    116,7% 
             
-      

Total  
    

247.702,71    
            

312.683,22    79100,21 59315,011 80516,659 67109,45 
  

26.641,89    
  

312.683,22      
          

0,00    

 

 

16. ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 
 
A causa de la situació excepcional generada per la COVID-19 i seguint les 
recomanacions de les autoritats sanitàries, la Fundació de la Jardineria i el 
Paisatge va adoptat una sèrie de mesures preventives i de caràcter temporal 
per a garantir el compliment del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declarava l'estat d'alarma. 
 
Per aquest motiu, a partir del 16 de març es va modificar les pautes de treball 
de la FJiP, amb la finalitat de minimitzar les possibilitats de contagi, 
concretant-se en:  
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• Suspendre la venda i enviament de Normes Tecnològiques de 
Jardineria i Paisatge – NTJ en paper. 

• Mantenir la nostra oficina a Barcelona tancada. 
• Anul·lar tots els desplaçaments i viatges que no es considerin 

estrictament necessaris. 
• Continuar el nostre treball, en la mesura que sigui possible, des de 

casa. 
• Oferir un cupó d’accés gratuït a la consulta en línia de les NTJ a través 

de la nostra web, (promoció ampliada fins al 4 d’abril del 2020). 
https://www.ntjdejardineria.org/necesitas-una-actividad-
yomequedoencasa-y-estos-dias-consulto-las-ntj-cuando-quiera/ 

• Codis gratuïts utilitzats en castellà (cov19cast):586 
• Codis gratuïts utilitzats en català (cov19cat): 89 

 
Per poder continuar oferint servei, es va reforçar els nostres mitjans digitals, 
sobretot a través de la nostra pàgina web, sense deixar de treballar per 
complir amb els objectius marcats pel patronat. 

Publicacions 
 

● Publicació de noves Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
● Recerca i recopilació d’informació sobre la NTJ a redactar. 
● Reunions amb experts per a la recollida d’informació i consens dels 

projectes de NTJ a redactar. 
● Coordinació i revisió dels glossaris de les NTJ a publicar.  
● Coordinació de la traducció i revisió de la publicació definitiva 

(català/castellà). 
 

Publicacions 2020  

NTJ TÍTOL 
DATA 

PUBLICACIÓ 

NTJ07D ARBRES DE FULLA CADUCA (2ª edició)  Novembre 2020 
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L’edició ha estat recolzada per tres patrocinadors: Agroviver, Vivers 
Casa Paraire i EcoVerd amb les següents contraprestacions: 
 

Anunci pàgina color en la publicació (català i castellà).  

Inserció logotip en web (apartat col·laboradors). 

Inserció logotip en l’article ntj07d. 

Inserció logotip en botiga online | ntj07d. 

Inserció logotip en el butlletí mensual. 

Article al web amb contingut relacionat del patrocinador. 

 
• Ingrés per patrocini: 1.200 € 
• Despesa edició NTJ: 4.144,78 € 

o Coordinació: 2.000 € 
o Correcció: 389,78 € 
o Dibuixos: 350 € 
o Impressió: 1.405 € 
o PVP: 80 € + 4% IVA 
o PVP Subscriptor: 65 € + 4% IVA 

 
Totes les normes publicades es troben en format paper i digital i 
disponibles per als usuaris de la subscripció online.  
 
 

Evolució dels subscriptors 
  

2012 
 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
Total paper 

 
216 

 
201 

 
177 

 
166 

 
118 

 
116 

 
61 

 
60 

 
60 

 
Total online 

 
4 

 
12 

 
19 

 
23 

 
26 

 
37 

 
38 

 
40 

 
45 
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Activitats de difusió 
 
● Manteniment i gestió de la web de la Fundació. 

○ Botiga en línia on adquirir les NTJ en format paper, 
consulta en línia o digital (pdf). 

○ Secció de notícies i contingut relacionat amb el sector, 
amb l'objectiu de promoure la formació integral i el 
reciclatge i perfeccionament professional en l'àmbit del 
sector de la jardineria i el paisatgisme. 
 

Número d’usuaris i beneficiaris del web ntjdejardineria.org:  
o 804 nous clients únics a través de la botiga en línia. 
o 9.215,29 € vendes brutes en aquest període. 
o 767,94 € mitjana bruta de vendes mensuals. 
o 8.270,76 € vendes netes en aquest període. 
o 689,23 € mitjana neta de vendes mensuals. 
o 1237 comandes realitzades. 
o 3456 articles comprats. 
o 19,50 € cobrat per envio 
o 395.589,85 € valor de cupons gratuïts utilitzats. 
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● Difusió de l'activitat de la Fundació a través del butlletí mensual 
(en castellà i català) i de les xarxes socials (Twitter i Facebook). 

● Difusió de l’activitat de la Fundació a través d’un article publicat en 
la revista Brots, publicació anual del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya. 

 

Participació en actes i esdeveniments  
 
Participació en el seminari en línia organitzat pel Ilustre Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural, “La gestión del riesgo del arbolado urbano, 
principales aspectos a considerar y normes técnicas de referencia. 
 

Col·laboracions  
 

TERMCAT 
 
Renovació de l’acord de col·laboració en l'elaboració del Glossari de 
jardineria i paisatgisme.  
 
Com a conseqüència de les publicacions de les NTJ s'ha anat generant 
una sèrie de terminologia pròpia de la publicació, el Glossari de 
jardineria i paisatgisme.  
 
El diccionari aplega gairebé 2.100 fitxes, cadascuna de les quals consta 
d’una denominació catalana, la definició corresponent i, a vegades, 
notes complementàries sobre qualsevol aspecte considerat rellevant per 
a la bona comprensió i interpretació del text de la norma en relació amb 
el terme en qüestió. 
 

Joana Astals Pizà
Montserrat Bas

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/222
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/222
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El TERMCAT i la Fundació de la Jardineria i el Paisatge col·laboren des de 
l’any 1999. 
 

AEPJP (Asociación Española de Parques y Jardines Públicos) 
 
Durant aquest any 2020 s’ha continuant amb la col·laboració entre 
ambdues entitats, amb l’objectiu de promoure el millor coneixement i 
professionalització del sector de la jardineria a través de la col·laboració 
activa en la programació anual de les publicacions tècniques NTJ. 
 

AEP (Asociación Española de Paisajistas) 
 
Acord de col·laboració per a la difusió de les Normes tecnològiques de 
jardineria i paisatgisme entre les persones afiliades a l’entitat. L’acord 
de col·laboració permet l’accés a la consulta en línia de les NTJ, a través 
de la web ntjdejardineria.og.  
 
Usuaris beneficiats de l’acord durant l’any 2020: 216. 

 

VILES FLORIDES 
 
Col·laboració amb Viles Florides, amb intercanvi publicitari amb 
l’objectiu de promoure el millor coneixement i professionalització del 
sector de la jardineria. 
 
 
  

Montserrat Bas
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INFORME ANUAL RELATIU Al COMPLIMENT 
 
17. INFORME ANUAL RELATIU Al COMPLIMENT DELS CODIS DE 

CONDUCTA SOBRE INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS DE 
L'EXERCICI ECONÒMIC 01/01/2020- 31/12/2020 

 
Durant l'exercici a dalt indicat, al que corresponen els comptes anuals que es 
presenten, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge ha realitzat totes les 
inversions financeres temporals que es troben reflectides en aquests comptes 
conforme als principis i recomanacions indicats en els Codis de conducta 
aprovats en desenvolupament de la disposició addicional tercera de la Llei 
44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, 
no havent produït desviacions respecte dels criteris continguts en els codis 
citats 
 
Especialment, s'han tingut en compte els següents principis per seleccionar les 
diferents inversions financeres: 
 

● S'han establert sistemes de selecció i gestió proporcionats al 
volum i naturalesa de les inversions financeres temporals 
realitzades. 

● Les persones que han realitzat les inversions compten amb els 
suficients coneixements tècnics i ofereixen suficients garanties de 
competència professional i independència. 

● S'ha valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les diferents 
possibilitats d'inversió, vigilant l'equilibri entre aquests tres 
principis, atenent a les condicions del mercat en el moment de la 
contractació. 

● S'han diversificat els riscos, i a fi de preservar la liquiditat de les 
inversions, s'han efectuat les inversions temporals en valors o 
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 

● No s'han realitzat operacions que responguin un ús merament 
especulatiu dels recursos financers, especialment la venda de 
valors presos en préstec a aquest efecte, les operacions intradía i 
les operacions en mercats de futurs i opcions. 

 
 
Barcelona, a 1 de juny de 2021. 

Joana Astals Pizà Montserrat Bas
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