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Presentació 
 

La Fundació COAATT, Fundació del (COAATT) Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona, per a la millora de l’edificació, és una Organització No 
Governamental (ONG)  que es dedica al foment i millora de les 
prestacions professionals del t`cnics en l’edificació que exerceixin la 
seva professió en l’àmbit del Priorat, Tarragonès, Alt Camp, Ribera 
d’Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà i Baix Camp, mitjançant la 
formació més àmplia i complerta, així com el seu perfeccionament 
continu i aplicación amb els millors paràmetres de qualitat, 
recolzament i defensa posible per aportar millora en la qualitat. 
 
Va a ser creada el 10 de febrero del 2014 per el Col·legi Professional 
del col·lectiu d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de la ciutat de Tarragona i està inscrita, amb el número 
2906 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Fundació exerceix les seves funcions en l’ambit de les comarques 
del Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de 
Barberà, Ribera d’Ebre i Priorat i en cas de desaparèixer en la 
provincia de Tarragona. 
 
Acomplint fins d’interès general, la Fundació dirigià els seus esforços 
en el: 
 

A. Foment de la més àmplia protección i defensa dels interessos 
professionals col·lectius i dels seus membres, col·legiats tècnics 
especialistes en edificació, així com la dels seus agents 
vinculats al procés d’edificació. 
 

B. Foment i promoció de las professions tècniques de l’edificació 
dins de la societat, per a la millora de la percepció del tècnic 
com l’especialista de l’edificació, que vetlla per l’aportació de les 
solucions constructives més eficients.  
 

C. Foment i promoció de les millores solucions constructives que 
responguin als interessos i necessitats de la societat. 
 

D. Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, 
que incorporin criteris de sostenibilitat i seguretat. 
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E. Fomentar i promocionat entre els tècnics en l’edificació i la 

societat a la qual presten serveis la cultura de la reahbilitació i 
manteniment dels edificis, així com d’iniciatives de 
sensibilització i aplicación de criteris de sostenibilitat medi 
ambiental. 

 
A més, es realitzaran tasques que suporten i concreten els objetius i 
els fins, no excloents d’altres que es poguessin afegir per a la millora 
dels objetius fundacionals, com són: 
 

a) La difusió de la cultura, l’art, l’esport, la ciencia, la técnica, la 
investigación científica i desenvolupament tecnològic que 
puguin estar vinculats al sector de l’edificació. 
 

b) La creació d’activitats econòmiques enfocades al 
desenvolupament tècnic i humà dels arquitectes tècnics i resta 
de tècnics professionals especialistes de lèdificació. 
 

c) La formació, assistència técnica, suport i capacitació per a tot 
tècnic, traballador o operari del sector de la construcción i la 
resta d’agents de l’edificació. 
 

d) La col·laboració en el foment i la intermediació per a la 
demanda i oferta de treball en el sector de la construcción. 
 

e) El desenvolupament de la formació i investigación científica i 
tecnológica mitjançant cursos, conferències i projectes en 
benefici de la societat i del col·lectiu. 
 

f) La promoció cultural i deontológica del aparelladors, arquitectes 
tècnics, enginyers s’edifiació i altres titulats que estiguien 
habilitats per desenvolupar l’activitat de l’arquitectura técnica, 
mitjançant Publicacions, cursos, conferències, exposicions i el 
seu assessorament. 
 

g) El recolzament al aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers 
s’edifiació i altres titulats que estiguien habilitats per 
desenvolupar l’activitat de l’arquitectura técnica, en dificultat 
económica i social. 
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Aquest fins es podrán realizar, entre d’altres formes: 
 

1. Creant o cooperant en la creació d’altres entitats de naturalesa 
associativa, fundacions o societària, d’acord amb el previst en 
la legislació vigent. 
 

2. Participant o col·laborant en el desenvolupament de les 
activitats, organismos, institucions o persones de quasevol 
clase, físiques o jurídiques, que d’alguna manera puguin servir 
al fins protegits per la Fundació, d’acord amb el previst en la 
legislació vigent. 
 

 
A més, realitza tasques que suporten i concreten els objectius i els 
fins, no excloent d’altres que poden estar vinculats al sector de 
l’edificació. 
 
Es desenvolupen activitats que el patronat considera necessàries 
directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o 
persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre 
fundacions. Tot això dins els criteris de llibertat d’actuació, atesa les 
circumstàncies de cada moment, te ple. 
 
 
 

El PATRONAT 
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Distribució dels càrrecs del patronat 
 
En virtut de la resolució de 16 de setembre de 2020 del director 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques, es va inscriure amb el número 
2906 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
La composició del Patronat de la Fundació COAATT que actualment 
consta inscrit en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, després de la seva renovació es el següent: 
 
 
President:   Sr. Julio Baixauli Cullaré 
Que exercirà en representació i per delegació del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifiació de Tarragona. 
 

 
Vicepresident:  Sr. Marià Montoro Perelló 
 

 
Secretari:   Sr. Pere Vinaixa Clariana  
 

 
Tresorera:   Sra. Gemma Blanch Dalmau 
 

 
Vocal:   Sr. Adolf Quetcuti Carceller 
 

 
Vocal:   Sra. Yolanda Fernández Vázquez 
 

 
Vocal:   Sr. Francesc Xavier Llorens Gual 
 

 
Vocal:   Sr. Ivan Fernández i Pino 
 

 
Vocal:   Sr. Jordi Roig Rodamilans 
 

 
Vocal:   Sra. Júlia Oriol Pasano 
 

 
Vocal:   Sr. Marc Anglès Pascual 
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Activitats   
 
 

16è recull de dibuix infantil 
 
Com és costum, aquesta es la primera activitat que dona inici a les 
diferents actuacions que la Fundació porta a terme al llarg  de l’any. 
De fet aquest esdeveniment té el seu inici a les acaballes de l’any 
anterior quan es publica la corresponent convocatòria perquè tots els 
nens, - fills i nets de col·legiats/des -, qui ho vulguin i puguin 
participar, perquè compleixen els requisits de les bases de la 
convocatòria, presentin el seu dibuix per oferir-lo al seu Rei Mag a 
canvi d’un regal.  
 
L’any 2020 el tema del dibuix escollit per aquesta ocasió va ser: 
 
EL CANVI CLIMÀTIC, ACCIONS PETITES QUE PODEN SER GRANS 
 
      
Amb aquesta iniciativa, vàrem intentar motivar i sensibilitzar als nens 
i nenes al voltant del que representa aquesta problemàtica. Com l’ 
impacte mediambiental repercuteix en gran mesura a la sequera dels 
rius i la falta d'aigua potable, així com també als canvis en les 
condicions de la producció d'aliments i l'augment de desastres 
naturals com sequeres, onades de calor, inundacions, etc. 
 
D’una forma educativa, les nenes i els nens varen fer les seves 
propostes de com veien aquesta problemàtica de present i futur, 
tenint en compte el que per a ells pot representar.  
 
Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens i nenes a la Festa de la 
Diada de Reis que cada any té lloc a 2/4 d’1 del migdia del dia 6 de 
gener, a la a seu del Col·legi. Als dibuixos finalistes d’aquest recull, 
escollits pel jurat, se’ls va fer entrega d’un petit obsequi.  
 
D’aquesta manera, els nens i nenes que van participar, van poder 
manifestar a través del llenguatge gràfic i amb la visió particular que 
caracteritza el seu entorn infantil, com veien aquesta temàtica.   
 
Com a finalistes d’aquest 16è Recull de Dibuix Infantil, per la idea 
particular que varen aportar en els seus dibuixos, van ser: 
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RODRIGO MANZANO MAGRE (4 anys) 
 
SOFÍA VERA DE LOS MOZOS (4 anys) 
 
RODRIGO MANZANO MAGRE (5 anys) 
 
NIL VIDAL RUIZ (6 anys) 
 
BLANCA FERRÉ AGUSTÍ (7 anys) 
 
SARA ESCAMILLA GENESTAR (8 anys) 
 
INGRID COPETE VELARDE (9 anys) 
 
ABRIL TREJO RUIZ (10 anys) 
 
 
 

Els dibuixos escollits van formar part del disseny de la postal de 
Nadal 2020 del COAATT, que serveix per felicitar les festes a tots els 
seus col·legiats i col·legiades i a altres persones i entitats, públiques i 
privades, relacionades amb el nostre col·lectiu. 

 
Reis a la Fundació La Muntanyeta  

 
L’ Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC) té 
el seu origen l’any 1977. Va néixer com a resposta a la necessitat 
existent de crear un centre d’atenció especialitzat en nens afectats de 
paràlisis cerebral infantil. 
 
Sorgeix amb el clar objectiu de satisfer les necessitats específiques 
d’aquest col·lectiu, davant la inexistència de centres de caràcter 
públic o privat que oferissin cobertura a aquestes necessitats. 
 
L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fundació privada La 
Muntanyeta, amb les mateixes finalitats que la APPC, però afegint-hi 
la tutela, a fi i efecte que les persones assistides que ho necessiten, 
puguin  ser tutelades des d’una entitat que forçosament tindrà una 
visió molt pròxima de la realitat del tutelat. 
Com cada any,  el dia de Reis ens vàrem apropar a la Fundació la 
Muntanyeta, amb ses Majestats els Reis Mags del Col·legi, portant-los 
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un regal per a cadascú dels interns, adequat a les seves necessitats, 
així com un altre específic pel centre.    
 
Un cop més, en tant esperada data, l’alegria i les ganes de compartir 
van presidir la jornada. Tant per nosaltres com pels interns, els seus 
familiars i col·laboradors, és un dia molt especial i ple d’emoció 
D’aquesta manera es consolida la  relació entre les dues Fundacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actuacions i gestions 
 
 

• L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar un contracte menor de 
serveis a la Fundació COAATT, per un import de 9.000 euros (iva 
inclòs), consistent en la redacció de Memòria Valorada, Direcció i 
Control de l’execució material dels treballs, Estudi bàsic de 
seguretat i/o prevenció de riscos i mesures de seguretat, i 
Coordinació de seguretat, dels treballs catalogats com a 
PRIORITAT 1 i 2 del Pla d’Actuació de Millora d’Accessibilitat de 
Tarragona.  

 
• Amb la intenció de continuar fomentant l’accessibilitat i ajudar a la 

formació dels tècnics, s’han preparat dos nous mòduls a incloure al 
curs de formació online sobre aquesta temàtica i que corresponen 
a: 

- Espai urbà 
- Plans d’Accessibilitat   

 
Restant pendents, per al primer trimestre del proper any, els apartats 

de “Conceptes Generals” i “Edificació”. 
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Relacions institucionals 
 
 
Aquest any 2020, referent als ajuts que dona la Fundació COAATT al 
col·lectiu del COAAT Tarragona, s’han donat els següents: 
 
- 2 ajuts al jubilat 
- 2 ajuts a la defunció 
  
Tots ells complint els requisits establerts per a cada ajut. 

 
 

Tecnologia oberta 

 
Durant aquest any, les nostres activitats han estat afectades per la 
pandèmia, i hem hagut de fer les sessions de treball de forma 
telemàtica. 
 
Participació en congressos i xerrades: 
 

 Participació a la 3a Trobada de Desenvolupadors i Usuaris del 
lector de pantalla NVDA de parla hispana, celebrada a mitjans 
d’octubre. Fins ara hem participat en totes les trobades des de 
la seva fundació. 

 
 Presentació de la ponència: “Redescobrint YouTube, amb 

NVDA”, d’una duració d’unes dues hores. Hem redescobert 
YouTube amb la combinació del lector de pantalla NVDA, com a 
font d’informació vàlida per a persones amb discapacitat visual. 
Hem trobat continguts específics, com per exemple: 
audiollibres, pel·lícules i obres de teatre amb audiodescripció. 
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La presentació està plantejada en dos grans blocs. Primer expliquem 
els conceptes fonamentals, la terminologia i la filosofia de YouTube 
d’aplicació a tots els dispositius. I en segon lloc descrivim les 
pantalles i  l’operatòria de la versió web. 
 
La preparació d’aquesta ponència ens ha ocupat pràcticament els tres 
primers anòmals trimestres de l’any. 
 
 

Formació: 
 
Hem desenvolupat una metodologia innovadora fent servir 
microàudios amb el suport de la pàgina web, que esperem podrem 
publicar en el primer semestre de 2021. 
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Memòria Econòmica 2020 
 
 
1.  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
La Fundació COAATT, atenent els seus principis fundacionals dirigeix els seus 
esforços per a acomplir fins d’interès general, però en especial; 
 

- Foment de la més àmplia protecció i defensa dels interessos professionals 
col·lectius i dels seus membres, col·legiats tècnics especialistes en edificació. 

- Foment i promoció de la professió tècnica de l’edificació dins de la societat. 
- Foment i promoció de millores constructives que responguin als interessos i 

necessitats de la societat. 
- Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, que 

incorporin criteris de sostenibilitat i seguretat. 
- Fomentar i promocionar entre els tècnics de l’edificació i la societat a la qual 

presten serveis, la cultura de la rehabilitació i el manteniment del edificis, 
així com d’iniciatives de sensibilització i aplicació de sostenibilitat medi 
ambiental. 

 
 
A més, realitza tasques que suporten i concreten els objectius i els fins, no excloent 
d’altres que poden estar vinculats al sector de l’edificació. 
 
Es desenvolupen activitats que el patronat considera necessàries directament i/o en 
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que 
estableix la normativa sobre fundacions. Tot això dins els criteris de llibertat 
d’actuació, atesa les circumstàncies de cada moment, te ple. 
 

No s'han atorgat ajudes durant l'exercici 2020, per la qual cosa no és possible donar 
informació de les persones o entitats receptores. 

No s'han subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats, pel que no és possible 
donar informació relativa a l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n 
deriven per a la Fundació COAATT, i concretant de quina manera el compliment de 
cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals. 

No és possible donar informació relativa a les persones usuàries o beneficiàries de les 
activitats, tot indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la 
informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre 
homes i dones. no s'ha realitzat publicitat a la convocatòria. 

No és possible donar informació relativa sobre les accions dutes a terme per 
promoure condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant 
l'any. 
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2.  BASES  DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

a) Imatge fidel: 
 

Els comptes anuals de l’exercici 2020 adjuntes han estat obtingudes dels 
registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el Nou Pla 
General de Comptabilitat, de forma que mostren la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així com 
els de recursos obtinguts i aplicats en el exercici de la mateixa. 

 
b) Principis comptables: 

 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 
c) Comparació de la informació: 

 
En l’exercici actual, 2020, es pot realitzar una comparació econòmica i 
comptable respecte l’any anterior, 2019, sense modificació de l’estructura 
del balanç, del compte de resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni 
net de l’exercici anterior. 
 
d) Agrupació de partides: No existeixen desglossament de les partides 

que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a 
l’estat de canvis en el patrimoni net 

 
e) Elements aplegats en diverses partides: No existeixen partides 

durant e l’exercici, que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al 
compte de resultats, a l’estat de canvis en el patrimoni net. 
 

f) Canvis en criteris comptables: No existeixen ajustaments per canvis 
en criteris comptables realitzats durant l’exercici 2020. 

 
g) Correcció d’errors: No existeixen ajustaments per correcció d’errors 

realitzats en l’exercici. 
 
 

Aspectes relacionats amb el principi d'empresa en funcionament per l'efecte Covid-19 
 
A finals de l'any 2019, arribaven des de la ciutat xinesa de Wuhan les primeres 
notícies sobre la malaltia causada pel virus COVID-19, que en només dos mesos va 
passar de ser una epidèmia localitzada, a estar reconeguda per l'Organització Mundial 
de la Salut el 11 de març de 2020, com una situació d'emergència de salut pública, 
decretant la seva condició de pandèmia internacional i resultant que en l'actualitat 
ens enfrontem a una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud que està 
repercutint de manera directa en la nostra economia. La crisi sanitària global ha 
afectat tots els continents i ja s'ha traduït en revisions a la baixa de les previsions de 
creixement per a l'economia global i les dels principals mercats de l'món. 
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Aquesta situació ha afectat de manera significativa a l'economia global, a causa de la 
interrupció o alentiment de les cadenes de subministrament i a l'augment significatiu 
de la incertesa econòmica, evidenciat per un augment en la volatilitat el preu dels 
actius, tipus de canvi i disminució dels tipus d'interès a llarg termini. 
 

Governs i empreses de tots els països afectats han posat en marxa mesures 
restrictives per frenar, d'una banda, la ràpida expansió de virus entre la població i 
per contenir la propagació, entre les que s'inclouen: aïllament, confinament, 
quarantena i restricció a l'lliure moviment de persones, tancament de locals públics i 
privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i 
reducció dràstica de l'transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre i, de l'altra, 
pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia que s'han deixat sentir en 
major o menor mesura a tots els nivells i sectors de l'economia. 
 

A Espanya, els efectes de la pandèmia han estat molt significatius a tots els nivells, i 
particularment per als sectors claus de l'economia, com són el turisme i l'hostaleria, 
degut principalment a les restriccions de mobilitat interna i internacional de 
persones, el que ha suposat una reducció sense precedents en el nostre PIB. 
 

Arran de la situació existent, en data 14 de març, va ser publicat el Reial Decret 
463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma. Entre les mesures que 
conté el Reial Decret, especialment pel que fa a la prevista a l'article 10, s'inclou la 
de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments 
i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració que implica la suspensió de 
l'obertura a l'públic de locals i establiments a excepció dels especialment previstos 
considerats d'establiments de primera necessitat. 
 

A Espanya, a la declaració de l'Estat d'Alarma, el va seguir l'establiment immediat de 
restriccions a la mobilitat, la paralització de les activitats lectives presencials i el 
progressivament reforç d'aquestes mesures fins a establir mitjançant el Reial decret 
llei 10/2020 de 29 de març la restricció total de mobilitat excepte per a la prestació 
de serveis essencials i emergències. 
 

La Fundació COAATT, ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el 
principi d'empresa en funcionament, un dels principis que s'han d'observar de manera 
obligatòria per l'empresa i que vénen definits en el marc conceptual de l'PGC, basat 
en la idea o suposició que l'empresa seguirà funcionant durant temps indefinit, de 
manera que el valor de el patrimoni de l'entitat es determina assumint que l'empresa 
va a continuar la seva activitat durant un temps indefinit i de manera il·limitada, per 
la qual cosa s'ha tingut en consideració, la situació de l'exercici 2020 i la situació 
actual de l'COVID-19, així com els seus possibles efectes en l'economia en general i 
en l'entitat en particular, no existint risc de continuïtat en la seva activitat. 
 

El Patronat de la Fundació COAATT considera que els efectes de la pandèmia 
derivada de la Covid-19, no afecta l'empresa en funcionament, ja que la entitat no 
ha tingut efectes negatius derivats de la Covid-19 en els resultats de l'exercici 2020, 
a més de disposar d'una bona situació de solvència econòmica i financera, l'entitat 
està duent a terme les gestions oportunes amb l'objecte de fer front a la situació i 
minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d'una situació conjuntural que, 
d'acord amb les estimacions més actuals no compromet l'aplicació del principi 
d'empresa en funcionament. 
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A ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00
I Immobilitzat intangible 0,00 0,00
II Immobilitzat material 0,00 0,00
III Inversions Immobiliàries 0,00 0,00
IV Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
V Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00
VI Actius per impost diferit 0,00 0,00

B ACTIU CORRENT 128.782,84 128.157,06
I Actius no corrent mantinguts per a la venda 0,00 0,00
II Existències 0,00 0,00
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00
IV Inversions en empreses grup i associades a curt termini 32.084,45 19.799,59
V Inversions financeres a curt termini 13.823,45 13.823,45
VI Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 82.874,94 94.534,02

TOTAL ACTIU  (A+B+C+D) 128.782,84 128.157,06

A PATRIMONI NET 124.571,99 123.566,80

 A-1 Fons propis 124.571,99 123.566,80
Fons Social 103.823,45 103.823,45
Resultats negatius de exercicis anteriors -7.004,93 -6.798,11
Romanent 26.748,28 26.748,28
Resultats de l'exercici 1.005,19 -206,82

A-2 Ajustaments per cambis de valors 0,00 0,00
A-3 Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

B PASIU NO CORRENT 0,00 0,00
I Provisions a llarg termini 0,00 0,00
II Deutes a llarg termini 0,00 0,00
III Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
IV Passius per impost diferit 0,00 0,00
V Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C PASIU CORRENT 4.210,85 4.590,26
I Passius vinculants amb Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
II Provisions a curt termini 0,00 0,00
III Deutes a curt termini 4.000,00 6.000,00
IV Deutes amb empreses del grup i assoc. a curt termini 0,00 0,00
V Creditors comercials i altres comptes a pagar 210,85 -1.409,74
VI Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PASIU (A+B+C) 128.782,84 128.157,06

Balanç de 
Situació Abreujat 

31.12.2020

Balanç de 
Situació Abreujat 

31.12.2019ACTIU    

PASIU  
Balanç de 

Situació Abreujat 
31.12.2020

Balanç de 
Situació Abreujat 

31.12.2019
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3. EXCEDENT DE L’EXERCICI (APLICACIÓ DE RESULTATS) 
 

 
COMPTE DE PERDUAS I GUANYS ABREUJAT A 31-12-2020 

Compte de Pèrdues i 
Guanys Abreujat

Compte de Pèrdues i 
Guanys Abreujat

Descripció 31-12-2020 31-12-2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS 11.005,19 10.793,18

  1. Importe neto de la cifra de negocio. 33.000,00 36.730,00

  4. Aprovisionamientos 0,00 -1.629,00

  7. Otros gastos de explotación -21.994,81 -24.307,82

A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 11.005,19 10.793,18

 14. Ingresos financieros. 0,00 0,00

A. 2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18) 0,00 0,00

A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A. 1 + A. 2) 11.005,19 10.793,18

 19. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS (A. 3 + 19) 11.005,19 10.793,18

 20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -10.000,00 -11.000,00

A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) 1.005,19 -206,82

 
 
 
La Fundació acaba l’exercici econòmic 2020 amb uns resultats positius de 1.005,19 € 
xifra que l’òrgan de govern ha acordat destinar a compensació d’excedents negatius 
d’exercicis anteriors. 
 
 

Bases de repartiment Import 
Beneficis de l’exercici 1.005,19 € 
 Total base de repartiment = Total aplicació 1.005,19 € 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent  
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 1.005,19 € 
 Total aplicació = Total base de repartiment 1.005,19 € 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració utilitzats per la Fundació en la valoració dels seus 
comptes anuals per a l’exercici 2020, d’acord amb les establertes  per el Pla de 
Comptabilitat, han estat els següents: 
 

a) Inmobilitzat intangible: No disposa d’inmobilitzat intangible a la 
Fundació COAATT. 
 

b) Béns integrants del patrimoni cultural: No disposa de béns integrants 
del patrimoni cultural. 
 

c) Immobilitzat material 
No disposa d’immobilitzat material. Les instal·lacions, mobiliari i 
d’altres de la Seu de la fundació són cedides gratuïtament pel Col·legi 
d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona. 

 
d) Terrenys i construccions com a inversions immobiliàries: No disposa 

la Fundació COAATT. 
 

e) Arrendaments: No existeix contractes d’arrendament financer i altres 
operacions de naturalesa similar. 

 
f) Permutes: no s'han realitzat permutes durant l'exercici 
 
g) Immobilitzat financer/ Inversions financeres 

Corresponen a valors en renta fixa a curt termini.  
Es troben valorats a preu d’adquisició, inclòs totes les despeses  
derivades de la seva compra per part de la Fundació Tarragona Unida i 
que ha estat absorbida per part de la Fundació COAATT en la fusió 
entre les dues fundacions. 

 
h) Deutes / Crèdits  

Criteri de valoració: es registren per el  valor del seu reembors. 
S’utilitza un criteri financer per a determinar els interessos vençuts 
anualment. 

 
 

5. INMOBILITZAT MATERIAL 
 
No s'han produït moviments d'adquisició o venda durant l'exercici de cap partida del 
balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 
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6. INVERSIONS INMOBILIARIES 
 
No s'han produït moviments d'adquisició o venda de immobles classificats com a 
inversions immobiliàries durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades. 
 
 
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
No s'han produït moviments durant l’exercici de cap partida del balanç inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents correccions valoratives per deteriorament 
acumulades. 
 
L’entitat no disposa de béns del patrimoni cultural. 
 
 
8. INMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
No s'han produït moviments d'adquisició o venda durant l'exercici de cap partida del 
balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 
 
 
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESSA SIMILAR 
 
No s'han realitzat operacions d'arrendament financers i operatius ni altres altres 
operacions de naturalesa similar. 
 
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 
S’ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers 
assenyalades en la norma de registre i valoració novena, llevat de les inversions en el 
patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades. 
 
A aquests efectes, s’ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories 
establertes en la norma de registre i valoració novena.  
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius de deute 
Crèdits, 

derivats i 
altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex 
n 

Ex 
n-1 

Ex n Ex n-1 

Actius financers a cost 
amortitzat  
 

              

Actius financers mantinguts per 
a negociar 

              

Actius financers a cost         45.907,90 33.623,04   45.907,90 33.623,04 

Total         45.907,90 33.623,04   45.907,90 33.623,04 
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11. PASIUS FINANCERS 
 
A continuació es reflecteix, en el cas d'existir, el valor en llibres de cadascuna de les 
categories de passius financers assenyalades en la norma de registre i valoració 
desena. 
 
Es reflecteix el desglossament de cada epígraf atenent a les categories establertes en 
la norma de registre i valoració desena.  
 
 

 
 

No existeixen deutes amb garantia real, ni superior a 5 anys. 
 
L’entitat no es troba subordinada a cap deute. 
 
 
12. FONS PROPIS 
 
La dotació inicial de la Fundació és de noranta mil euros  (90.000,00 €), aportació 
feta pel Col·legi d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona. 
 
Després de la fusió amb la Fundació Tarragona Unida, el fons social és de 103.823,45 
€. 
 
 
13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
La Fundació encara no ha començat les seves activitats fundacionals i, no té 
subvencions, ni donacions ni llegats. 
 
Actualment, la Fundació es nodreix de donacions del mateix Col·legi d’Aparejadors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona per poder atendre les 
despeses corrents. 
 
 
14.  SITUACIÓ FISCAL  
 
Fundació del COAATT per a la millora de l’edificació (Tarragona), és una entitat 
parcialment exempta de l'impost, en els termes que preveu el títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge, en relació a l’Impost sobre Societats” es tracta d’una  

                        Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 
Total Deutes amb entitats 

de crèdit 
Derivats 
Altres

Deutes amb entitats 
de crèdit

Derivats 
Altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1

Passius financers a cost amortitzat           

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

          

Total           
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entitat acollida a el Règim fiscal d’entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002) en base 
al que es disposa en l’article 9.2 a) del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de Març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. 
 
Entre altres conseqüències, aquest fet suposa que el tipus de gravamen a aplicar 
sobre la Base Imposable a l’hora de calcular l’impost sigui d’un 10% - art. 28.4) del 
mateix cos normatiu citat prèviament. 
 
 

TOTALS EXENCIONS SUBJECTES

REPARTIMENT CONCEPTES 2020 2020 2020
Altres subvencions a la explotació 33.000,00 33.000,00 0,00
Donacions 0,00 0,00 0,00
Altres ingressos 20,00 20,00 0,00
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
Ingressos Extraordinaris 0,00 0,00 0,00

33.020,00 33.020,00 0,00
AJUST INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS A REPARTIR 33.020,00 33.020,00 0,00

DESPESES -32.014,81
AJUST DESPESES
Perdues deterioro cartera LP
Perdues deterioro cartera CP
TOTAL DESPESES A REPARTIR -32.014,81 -32.014,81 0,00

BASE IMPOSABLE 0,00

RESULTAT COMPTAPLE 1.005,19

BASE IMPOSABLE EXERCICI 2020 0,00

Ajust negatiu entitats sense fins lucratius -1.005,19
Art. 9.2 Llei Impost sobre Societats
Règim fiscal d'entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)
 

 
No hi ha cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs; en 
particular, qualsevol contingència de caràcter fiscal. 
 
La fundació té pendent de comprovació als 4 últims exercicis no prescrits (2017, 
2018, 2019 i 2020). 
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15. INGRESSOS I DESPESES  
 
El saldo del compte de càrregues socials de pèrdues i guanys puja a 0,00 €, import 
corresponent a Sous i despeses per Seguretat a càrrec de la Fundació. 
 
“D’ajuts concedits” en el exercici 2020 hi ha 33.000,00 € per part del  Col·legi 
d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, en 
concepte de donació irrevocable per sufragar les despeses ordinàries de la fundació. 

 

Vendes i altres ingressos: Es valoren per el seu import facturat, deduint  d’aquesta 
els descomptes en factura, així com les despeses no recuperables a càrrec  de la 
Fundació. 
 

El desglossament analític dels ingressos i despeses operatives generals i dels 
projectes duts a terme per la Fundació COAATT durant l'exercici 2020, es mostra en 
la següent taula: 

Compte Partida pressupostària
623100002 Asseoria Laboral 213,92
623100004 Assessoria Económic, Comptable i Fiscal 850,00
623100006 Assessoria Informàtica 63,00
623100009 Gabinet Tècnic 12.684,00
623200001 Despeses jurídiques i legals 114,72
626000001 Despeses i comissions bancàries 10,10
627000006 Altres Activitats / Regals Diada de Reis / Concurs Dibuix 4.202,98
631000001 Tributs varis / Taxes Registre de Fundacions Generalitat 131,60
634100000 Ajustos negatius en l'IVA del circulant 3.724,49
678000001 Ajuda social Col·legial i Defuncions 10.020,00

32.014,81 0,00

Compte Partida pressupostària
721000000 Aportacions d'Usuaris
740000001 Ingressos COAATT i altres donacions privades 33.000,00
778000001 Ingressos Extraordinaris / Altres Ingressos 20,00

33.020,00 0,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ PER PROJECTES 1.005,19 0,00

RESULTAT FUNDACIÓ COAATT 2019 1.005,19

Despeses Operatives
Despeses 

Projectes Fundació

Aportació COAATT 
Altres Donacions

Ingressos 
Projectes Fundació

 
 
Les compres i altres despeses es valoren per l’import facturat, deduint l’import dels 
descomptes comercials en factura. 
 
Totes les despeses i ingressos es comptabilitzen  en el moment del seu venciment. En 
el present exercici solament existeixen comptabilitzats les despeses de constitució i 
uns ingressos i despeses financeres. 
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16. PROVISIONS I CONTINGENCIES 
 
No s'han produït ni reflectit en la comptabilitat de la fundació cap tipus de provisió o 
contingència. 
 
 
17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTARIES. 
 
L’entitat no disposa d'actius no corrents, ni té béns ni drets que formin part de la 
dotació fundacional. 
 
Els actius corrents destinats al compliment de les finalitats estatutàries es 
corresponen amb saldos de comptes corrents de la dotació fundacional i aportacions 
rebudes per part del Col·legi d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona. 
 
 
18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s'han produït fets posteriors al tancament de l'exercici 2020 que posin de manifest 
circumstàncies o que hagin suposat, d’acord amb la seva naturalesa, la inclusió d’un 
ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals. 
 
No s'han produït fets posteriors al tancament de l'exercici 2020 que mostrin 
condicions inexistents al tancament de l’exercici i que siguin de tal importància que, 
si no se n’inclou informació, podria afectar la capacitat d’avaluació dels usuaris dels 
comptes anuals.  
 
L'activitat de caràcter social de la Fundació no s'ha vist afectada per la crisi sanitària 
i econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. 
 
El Patronat de la Fundació ha estimat que no s'han produït efectes econòmics 
negatius en els resultats de l'exercici 2020 de la Fundació, ni d'exercicis futurs, a 
l'disposar d'una bona situació de solvència econòmica i financera. 
 
La direcció de la societat, tot i la situació econòmica derivada de la pandèmia de 
l'Covid-19, no considera que hi ha incerteses importants que aportin dubtes 
significatius sobre la possibilitat que l'empresa pugui seguir funcionant normalment, 
tot i la situació econòmica provocada per la pandèmia de l'Covid-19. És per això que 
els comptes anuals de l'entitat s'han elaborat sota el Principi d'empresa en 
funcionament. 
 
 
19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
L’entitat  va ser creada en el si del Col·legi d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Tarragona.  A més a més, un dels seus objectius es 
col·laborar amb altres organismes per a desenvolupar projectes.    
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La fundació ha rebut durant l'exercici 2020 una donació per part del Col·legi 
d’Aparejadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona de 
33.000,00 €, de caràcter irrevocable i amb la finalitat de sufragar les despeses 
operatives i ajudes de caràcter social. 
 
En la fundació no existeixen sous ni remuneracions pels membres de Consell 
d’Administració (Patronat) de l’Entitat durant l’exercici 2020. Així mateix, no 
existeixen obligacions assumides amb els membres del Consell d’administració a títol 
de garantia, ni altres compromisos, avals o obligacions adquirides per la Entitat. 
 
No s'han produït més operacions vinculades durant l'exercici 2020 de les que s'hagi 
d'informar en la memòria. 
 
 
20. ALTRA INFORMACIÓ 
 
No han hagut persones contractades per l'entitat durant els exercicis 2019 i 2020. 
 
S'ha produït una renovació en el components de l'òrgan de govern en relació amb el 
patronat inicial establert en l'escriptura fundacional. En virtut de la resolució de 16 
de setembre de 2020 del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, es va 
inscriure amb el número 2906 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, els nous membres del patronat de la fundació, que són els següents:  
 

 President: Sr. Julio Baixauli Cullaré 
Que exercirà en representació i per delegació del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifiació de Tarragona. 

 
 Vicepresident: Sr. Marià Montoro Perelló 

 
 Secretari: Sr. Pere Vinaixa Clariana  

 
 Tresorer: Sra. Gemma Blanch Dalmau 

 
 Vocal: Sr. Adolf Quetcuti Carceller 

 
 Vocal: Sra. Yolanda Fernández Vázquez 

 
 Vocal: Sr. Francesc Xavier Llorens Gual 

 
 Vocal: Sr. Ivan Fernández i Pino 

 
 Vocal: Sr. Jordi Roig Rodamilans 

 
 Vocal: Sra. Júlia Oriol Pasano 

 
 Vocal: Sr. Marc Anglès Pascual 
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No s'han produït cap operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen 
incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de 
compliment de les resolucions corresponents. 
 
No s'han produït cap operacions en què hi hagi algun tipus de garantia. 
 
Creiem  que amb tot allò  exposat anteriorment, s’ha donat compliment a la voluntat 
d’aquesta Administració de tenir-vos degudament  informats i així mateix  donar 
compliment  a les exigències de la Llei de Fundacions, ja que aquesta Memòria 
suposa ampliar i comentar la informació econòmica financera, continguda en el 
Balanç i en la Compte de Pèrdues i guanys. Documents que adjunto a aquesta 
Memòria i que comprenen els Comptes Anuals de l’exercici. 
 
 
21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
En relació amb la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les 
seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau, 
àrees geogràfiques d’actuació, Com que no hi diferents activitats, centres de treball 
i àrees geogràfiques, els ingressos i despeses generals no es poden dividir en 
categories o projectes pel que es presenten de manera agrupada. 
 
 
 
En Tarragona, 25 de juny 2021. 
 
 
 
EL PATRONAT 
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