2016

Al llarg del 2016 la Fundació ha treballat a través de nombrosos projectes,
amb el suport de particulars, empreses i entitats col·laboradores, en el
foment de la pràctica esportiva, oferint suport al teixit esportiu català,
contribuint al reconeixement de les entitats i les persones de l’àmbit esportiu,
en la gestió professional de patrocinis i recursos per al sector esportiu del
nostre país, i en la internacionalització de l’esport català.
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La Fundació
La Fundació Privada Catalana per a l’Esport som una
entitat privada d’interès públic sense ànim de lucre, amb
domicili social al Carrer Buenos Aires 56-58 de Barcelona
i CIF G62980248, constituïda el 19 de juliol de 2002 amb el
número 1.992 de protocol i inscrita amb el número 1721 en
el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
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Des del 2002 contribuïm a la promoció de l’esport català,
donem suport a esportistes i a entitats, generem coneixement
i debat, recolzem la gestió professional de patrocini i potenciem
la internacionalització de l’esport català.
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Objectius

Objectius

La promoció dels hàbits esportius…
“…com a instrument de la qualitat de vida dels nostres
ciutadans i ciutadanes…”
La realització de campanyes informatives…
“…incidir en el binomi esport/salut …per difondre i estendre
els hàbits esportius a la nostra societat…”
La difusió de la cultura de l’activitat esportiva…
“…mitjançant l’atorgamet de premis a persones o a entitats en
reconeixement de trajectòries exemplars des del punt de vista
dels valors que representa l’esport…”
La internacionalització de l’esport català…
“…a fi d’assolir, a l’exterior, l’adequat reconeixement de la
identitat nacional dels esportistes catalans…”
La canalització de tota mena d’ajuts provinents de la
societat civil i empresarial…
“…per a la seva destinació als projectes i actuacions més
convenients per l’assoliment dels fins fundacionals…”

El patronat

El patronat

El Patronat de la Fundació és l’òrgan col·legiat de la Fundació a
qui li correspon el govern, l’administració i la representació de la
Fundació, exercit de manera gratuïta i altruista.
President
Sr. Alfredo Coco i Foriscot
Secretaria
Sra. Anna Ros Gutiérrez

Vocals
Club de Tennis la Salut, representat per Sr.Felip Ródenas i
Morera
Sr. Gerard Figueras i Albà
REPSOL, representat per Sra. Carolina Albero i López
Sr. Pere Andrés i Ibàñez
HUSA, representat per Sr. Joan Gaspart i Solves
FIATC Assegurances, representat per Sr. Joan Castells i Trius
ENDESA, representat per Sr. Eugeni Cabanes i Duran
Sr. Santiago Sardà i Argilagós
Sr. Rafael Español i Navarri
Sr. Lluís Paluzie Mir
RIBÉ-SALAT, representat per Sra. Mònica Ribé i Salat
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas
Sr. Miquel Sambola i Puebla
Director general – no patró
Sr. Carles Combarros Vilaseca*
(*) Des d’abril 2016
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Nova Imatge Corporativa

Nova Imatge Corporativa

Nova Imatge Corporativa
Per tal de fer avançar la Fundació en consonància amb
un sector esportiu català a l’avantguarda de la innovació,
amb forta inversió en presència de marca i, alhora, oferir
imatge institucional, el Patronat va decidir modernitzar
la imatge corporativa de l’entitat.
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Nova Imatge Corporativa
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Nova Imatge Corporativa
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Nova Imatge Corporativa
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Nova Imatge Corporativa
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Entitats col·laboradores

Entitats col·laboradores

Entitats col·laboradores
Gràcies al suport rebut d’empreses, entitats i persones particulars, des de la Fundació fem realitat múltiples projectes
que contribueixen a fer arribar a arreu de Catalunya i entre tots els col·lectius de població els beneficis de la pràctica
esportiva regular i hàbits de vida saludables.

18

19

Entitats col·laboradores

Entitats col·laboradores

Convenis de col·laboració
Els diferents projectes que liderem des de la Fundació o
en els que hi participem en favor de l’esport català han
estat possibles gràcies al suport que hem rebut per part
d’empreses i entitats col.laboradores que ens faciliten
els recursos necessaris per continuar impulsant el teixit
esportiu català.
En 2016 hem signat tres nous convenis de col·laboració amb
Athletes Global Management, FIATC Assegurances, SOREA i
el COPLEFC, a qui la Fundació Catalana per a l’Esport agraeix
públicament la seva aposta decidida i ferma pel foment de la
pràctica esportiva al nostre país.
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Avantatges fiscals

Avantatges fiscals

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport és una entitat
d’interès públic sense ànim de lucre que, gràcies als darrers
canvis legislatius, ofereix importats avantatges fiscals a
totes aquelles persones, empreses o entitats que ens donen
suport econòmic a través de les seves donacions*.

Avantatges fiscals

(*) Les donacions a les Fundacions Privades es regulen en l’article 18 de la Ley
49/2002, de 23 de desembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo

Avantatges per a la Persona física

Exercici 2014

Els primers 150€

Avantatges per a empreses i entitats

Exercici 2015

Exercici 2016
i posteriors

-50%

-75%

Exercici 2014

Donacions en general

Exercici 2015

Exercici 2016 i posteriors

-35%

-35%

-37,5%

-40%

-10%

-10%

-35%
La resta de l’import de la
donació >150€

-25%

Donacions plurianuals
(import igual o superior a
la fundació durant els dos
exercicis anteriors)

Límit de deducció de la base
liquidable
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-10%

-27,5%

-30%

Donacions plurianuals (iguals
o superiors durant al menys els
dos exercicis anteriors)

-32,5%

-35%

Límit de deducció de la base
liquidable

-10%

-10%

-10%
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Projectes realitzats
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Projectes realitzats

Projectes realitzats

Debat #esport26J

Des de la Fundació Catalana per a l’Esport hem organitzat
l’únic debat electoral entre les formacions polítiques
catalanes que es van presentar a les eleccions al Congrés
dels diputats i que tenien aleshores representació
parlamentària, el debat #esport26J.
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Projectes realitzats

Projectes realitzats

Campanya #FemEsport

Concurs de fotografia amateur a través de les xarxes
socials (Instagram, recolzat per Twitter i Facebook), a
la que els participants podran optar a premis i obsequis
proporcionats per les entitats patrocinadores si etiqueten
les imatges amb el hashtag #femesport
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Projectes realitzats

Projectes realitzats

Taula rodona: Present i futur
del Patrocini Esportiu

La Fundació va organitzar el passat 28 de novembre la
taula rodona sota el títol “Present i Futur del Patrocini
Esportiu”, presidida pel Secretari General de l’Esport,
amb la presència de personalitats destacades de diversos
sectors que ens han ofert la seva visió particular sobre
l’àmbit del patrocini de l’esport.

Les persones convidades han estat:
•
José Maria Gay de Liébana
(Col.legi d’Economistes de Catalunya)
•
David Serrahima (Octagon)
•
Sergio Muñoz (FIATC)
•
Joel Gonzàlez (esportista olímpic)
•

Miquel Roca (Roca Junyent advocats)

Entitats col·laboradores:
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Projectes realitzats

Projectes realitzats

Guardons de l’Esport
La Fundació ha organitzat i convocat la 1a edició dels
Guardons de l’Esport 2016, en reconeixement a aquelles
persones, entitats i projectes que, tant a través de la seva
acció directa com també gràcies a la seva influència o
suport, gràcies a l’esport i/o l’activitat física treballen
per transformar positivament la realitat social en el seu
entorn més immediat.
Els Guardons de l’Esport 2016 van posar en relleu la vessant
social de clubs, entitats i persones que formen part de la gran
xarxa esportiva de Catalunya i lluiten per millorar, a través de
l’esport, la qualitat de vida de les persones.
Vem considerar 6 categories diferents d’inscripció de projectes:
1. Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social
2. Difusió dels valors de l’esport
3. Educació i esport de lleure
4. Foment i difusió dels hàbits esportius
5. L’esport català al món
6. Patrocini i mecenatge
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Projectes realitzats

Projectes realitzats

Invitació a la cerimònia de lliurament
dels Guardons de l’Esport
La Fundació Catalana per a l’Esport et convida a la cerimònia de lliurament de la 1a edició dels
Guardons de l’Esport, en reconeixement a les persones i entitats que treballen per una societat
millor a través de l’activitat física i l’esport.
Data: 7 de Juny del 2017 a les 19:00h (Recepció i registre d’assistència: 18.30h)
Lloc: Espai Endesa
Carrer de Roger de Flor 48, 08018 Barcelona
Patrocinadors principals:

Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport de:
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Projectes realitzats

Adhesió al manifest
contra la violència de gènere
La Fundació Catalana per a l’Esport s’ha adherit al
Manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones
2016, promogut per la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya i pel Gabinet de Gènere de la
Secretaria i l’Institut Català de les Dones (ICD).
Amb l’adhesió al manifest, la Fundació expressa “el compromís
i la ferma voluntat” en aquesta lluita, perquè “els drets de
les dones són drets humans i vulnerar-los significa una greu
manca de llibertat”, i garanteix que treballarà per “traslladar
els valors inherents a l’esport a la societat que ens envolta i a
cooperar activament en la prevenció i l’eliminació de la violència
masclista”, a banda de vetllar per “eliminar tot allò que ens
allunya de la igualtat efectiva entre homes i dones”.
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Projectes realitzats

Programa de beques d’estudis
i esport als EEUU

62 nous esportistes catalans es sumen als 180 que ja es
troben estudiant, entrenant i competint a universitats
d’Estats Units.

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport i l’empresa
Athletes Global Management Sports (AGM) han signat
el 2016, en presència del secretari general de l’Esport,
un conveni de col·laboració per fomentar la formació
i la preparació acadèmica dels esportistes catalans i,
especialment, donar-los suport en l’obtenció de beques
esportives o acadèmiques per les universitats dels Estats
Units.
La col·laboració entre les dues parts ha contribuït a ajudar un
centenar d’esportistes catalans en el seu procés d’admissió
a institucions acadèmiques nord-americanes i a l’obtenció
de beques esportives o beques acadèmiques de les pròpies
universitats nord-americanes.
Gràcies a les beques otorgades per les universitats americanes,
els estudiants catalans reben entre 15.000 i 60.000 dòlars anuals
per cobrir les taxes de matrícula i, en alguns casos, totes les
despeses durant els anys de carrera.

38

39

Comunicació
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Twitter: 2018 seguidors

Facebook: 1703 seguidors

LinkedIn: 71 seguidors

MailChimp: 452 suscriptors
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Informació econòmica
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Informació econòmica

Balanç de situació

ACTIVO

2014

2015

2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

448,05

-

535,73

III. Inmovilizado material

448,05

-

535,73

B) ACTIVO CORRIENTE

63.709,62

48.708,78

52.462,55

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

15.141,86

914,78

9.995,87

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

48.567,76

47.794,00

42.466,68

TOTAL ACTIVO

64.157,67

48.708,78

52.998,28

A) PATRIMONIO NETO

51.786,70

31.872,81

31.224,14

A-1) Fondos propios

51.786,70

31.872,81

31.224,14

I. Dotación fundacional/Fondo social

62.268,90

62.268,90

62.268,90

III. Excedentes de ejercicios anteriores

15.526,94

-10.482,20

-30.396,09

IV. Excedente del ejercicio

-26.009,14

-19.913,89

-648,67

B) PASIVO NO CORRIENTE

-

-

-

C) PASIVO CORRIENTE

12.370,97

16.835,97

21.774,14

III. Deudas a corto plazo

13.000,00

13.000,00

13.000,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

-629,03

3.835,97

8.774,14

48.708,78

52.998,28

PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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64.157,67
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Informació econòmica

Compte de Pèrdues i Guanys

2014

2015

2016

1. Ingresos de la actividad propia

36.564,10

51.751,64

98.995,59

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

-

-

16.000,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

36.564,10

70.000,00

82.995,59

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

-

-18.248,36

-

8. Gastos de personal

-31.362.14

-35.967,64

-67.287,83

9. Otros gastos de la actividad

-30.725,95

-33.058,86

-32.345,72

10. Amortización del inmovilizado

-401,27

-2.244,90

-12,22

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-

-396,19

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-25.925,26

-19.915,95

14. Ingresos financieros

3,24

2,06

15. Gastos financieros

-87,12

-

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-83,88

2,06

1,51

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-26.009,14

-19.913,89

-648,67

-26.009,14

-19.913,89

-648,67

-26.009,14

-19.913,89

-648,67

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio
I) RESULTADO TOTAL
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-650,18
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Informació econòmica

Informe d’auditoria
“En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA PER A L’ESPORT a 31 de desembre de 2016, així com
dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici
tancat a aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera que li resulta d’aplicació i, en particular,
amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.”
BDO Auditores, S.L.P.
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