
memori Contingut de la memòria abreujada 
 
 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
 

a) La activitats desenvolupades durant l'exercici 2020 es la realització de Estudi, formació, 
difusió, investigació i aplicació del mètode melqur. 

b) No ha rebut cap ajuts de cap tipus ni de institucions privades ni Públicas. 

c) No hi han convenis de col·laboració amb cap organisme ni oficial ni privat. 

d)  Informació sobre les activitats a persones usuàries de les activitats descrites a continuacio:  

ALLOTJAMENT 
ALLOTJAMENT  BLOCS 
CURS NOVA MEDICINA GERMÀNICA 
MANUTENCIÓ  
MANUTENCIÓ BLOCS 
TERÀPIES 
TERÀPIES BLOCS 

 

e) Un 50% de les  persones usuàries son homes i un 50% son dones.  

 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 
 
a) L’entitat  reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l’entitat, així com, en el cas de confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels 
fluxos incorporats. 

 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 

No ha sigut necessària, ni se ha cregut convenien per part de la administració de la 
entitat la aplicació dels principis contables facultatius diferents dels obligatoris a que es 
fa esmena el articulo 38 del codi de comerç y de la primera del pla general de 
comptabilitat. 

 
3. Comparació de la informació. 

 
En la elaboració de les comptes anys corresponents el exercici 2020 se han determinat 
estimacions e hipòtesis en funció de la major informació possible a 31/12/2020, sobre 
els fets analitzats. Es possible que el aconteximents  que ponguin passar en el futur 
obliguen a moficiarlos (a la alta o a la baixa) en el pròxim exercicis que se es farà de 
forma raünada en el canvis de estimació en las corresponents comptes anuals. 

 
5. Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha elements amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, 
amb indicació d’aquestes partides i de l'import inclòs en cadascuna. 

 

 



6. Canvis en criteris comptables. 
 
En el present exercici, no se han fets canvis de criteri comptables dels marcats en el pla 
general de comptabilitat. 
 
 
7. Correcció d’errors. 
 
No hi ha error comptables. 
  
 
3. Aplicació de resultats 
 
 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici - 5.561,03 € 
 Total base de repartiment = Total aplicació  

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social 0,00 
Fons especials  
Romanent  
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  
 Total aplicació = Total base de repartiment - 5.561,03 € 

   
En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, 
d’acord amb la normativa aplicable i amb el títol de constitució del fons, cal informar sobre els 
criteris aplicats. 

 
4. Normes de registre i valoració 
 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
3. Immobilitzat material; La partida d’immobilitzat material te en compte els bens de 

immobilitzat no generadors de fluxos de efectiu degut a que únicament se destinen a una 
finalitat diferents a la de generar un rendiment comercial. Els bens compresos en el 
inosilicat acumulat i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor conegut. El preu de 
adquisició o cost de producció incloem la desa ha valorat per el preu de adquisicioindicant 
els criteris sobre amortització, correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, 
capitalització de despeses financeres, costos d’ampliació, modernització i millores, costos 
de desmantellament o retirada, així com els costos de rehabilitació del lloc on s’ubica un 
actiu i els criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat per al 
seu immobilitzat. 

 
 
a) Els criteris aplicats per a determinar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament, així  

com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva d’actius 
financers deteriorats. En particular, s’han de destacar els criteris utilitzats per a calcular les 
correccions valoratives relatives als deutors per activitats i altres comptes a cobrar. Així 
mateix, s’han d’indicar els criteris comptables aplicats als actius financers les condicions 
dels quals hagin estat renegociades i que, d’altra manera, estarien vençuts o deteriorats. 

 
b) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers. 
 
c) Contractes de garanties financeres; indicant el criteri seguit tant en la valoració inicial com 

posterior. 
 



d) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s’ha d’informar sobre el criteri seguit 
en la valoració d’aquestes inversions, així com l’aplicat per a registrar les correccions 
valoratives per deteriorament. 

 
e) Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses provinents de les 

diferents categories d’instruments financers: interessos, primes o descomptes, dividends, 
etc. 

 
6. Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre 

correccions valoratives per deteriorament i capitalització de despeses financeres. 
 
7. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d’actius i 

passius per impost diferit. 
 
10. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb 

les prestacions de serveis realitzades per l’entitat s’han d’indicar els criteris utilitzats per a 
la determinació dels ingressos; en concret, s’han d’assenyalar els mètodes emprats per a 
determinar el percentatge de realització en la prestació de serveis i s’ha d’informar en cas 
que la seva aplicació no hagi estat possible. 

 
11. Provisions i contingències; indicant el criteri de valoració, així com, si s’escau, el tractament 

de les compensacions a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació. En particular, 
en relació amb les provisions s’ha de realitzar una descripció general del mètode 
d’estimació i càlcul de cadascun dels riscos. 

 
12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental, indicant: 
 
a) Criteris de valoració, així com d’imputació a resultats dels imports destinats als fins 

mediambientals. En particular, s’ha d’indicar el criteri seguit per a considerar aquests 
imports com a despeses de l’exercici o com a major valor de l’actiu corresponent. 

 
b) Descripció del mètode d’estimació i càlcul de les provisions derivades de l’impacte 

mediambiental. 
 
13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, els 

referits a compromisos per pensions. 
 
14. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, si 

s’escau, la seva imputació a resultats. 
 
15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
 
5.  Inversions tangible, intangible i Inmobiliaria. 
  
1)  No hay cap partida de anàlisi del moviment durant l'any actual i anterior actius materials i 
immaterials i les seves corresponents comparativa d. amortització i acumulat correccions 
valoració de deteriorament: 
 
  
 
6. Inversions immobiliàries 
 
A més de la informació requerida en la nota anterior, s’han de descriure els immobles 
classificats com a inversions immobiliàries, i s’ha d’informar de: 
 
1. Tipus d’inversions immobiliàries i destinació que se’ls doni. 
 
2. Ingressos provinents d’aquestes inversions així com les despeses per a la seva explotació; 

s’han de diferenciar les inversions que generen ingressos de les que no ho fan.  



 
3. L’existència i l’import de les restriccions a la realització d’inversions immobiliàries, al 

cobrament dels ingressos derivats d’aquestes o dels recursos obtinguts per la seva 
alienació o disposició per altres mitjans. 

 
4. Obligacions contractuals per a l’adquisició, construcció o desenvolupament d’inversions 

immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores. 
 
 
 Béns del patrimoni cultural 

No hi ha cap moviment en bens del patrimoni cultural. 
 
 
 
7. Actius financers. 
 

A  continuació el valor de cadascuna de les categorías d'actius financers en disc i 
l'estàndard de valoració novena, exclòs el grup inversor entinta, designas conjuntamente 
controlat i associats patrimoni, no hi ha cap moviment en aquesta compte. 
  
Fundació Melqur cos té cap nexe amb les entitats que es pot considerar com un grup, 
conjuntament controlat o associats de les entitats. 
  
1. Altre tipus d’informació 
 
S’ha d’incloure informació sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti els 
actius financers, com ara litigis, embargaments, etc. 
 
 
 
8.  Passius financers 
 
1. S’ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers 

assenyalades en la norma de registre i valoració desena. 
 

1. Informació sobre los passius Financiero de la entitat: 
 

a) Passius  financers a llarg plac: 
 

1.Información sobre: 
 

a) Venciment de las deutes al tancament  del exercici 2020 
 

 Venciment any 2020 
 1 2 3 4 5 Mes de 5 TOTAL 
Deutes con endidades de 
Crédito 

       

Creedores por arrendament 
financiers 

       

Altres deutes        
Deutes con ant. Grupo y 
associades 

       

Creedores Comerciales no 
correntes 

       

Creedores Comerciales y  altres 
cuentas a pagar 

       

   Proveïdores        
   Otros acreedores 411,66      411,66 
Deute con característiques 
especia-les 

       

TOTAL 411,66      411,66 
 



b) No existent deutes con garantía real. 
 

c) No existent Líneas de descomptes ni pòlissa de Crédit al tancament del exercici. 
 

2. Prestem-los pendents de pagament al tancament del exercici.  
 
 
13. Subvencions, donacions i llegats 
 
S’ha d’informar sobre que  degut, a l’ elevació a públic del acord transaccional de 25/01/2019, 
elevat a públic el mateix dia davant del notari de Barcelona, Salvador Farres Ripoll, amb el 
numero de protocol 1723,   en el qual la fundació renuncia a l.herencia de la Sra. Rosa 
Santamaria Serra, no queda a nom de la fundació cap inmoble ni cap inversió financera a nom 
de la aquesta fundacio 
 
 
 
14. Situació fiscal 
 
14.1. Impostos sobre beneficis 
 
No hi ha bases negatives de exercicis anteriors.  
 
 
. Altres tributs 
 
S’ha d’informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres 
tributs; en particular, qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents 
de comprovació.  
 
 
15. Ingressos i despeses 
 
1. No hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 

2. No hi ha  ajuts concedits i altres despeses,  

3. No hi ha desglossament de la partida 5 del compte de resultats,  

4. No hi ha desglossament de la partida 7 del compte de resultats,  

5. No ha ha desglosasen de la partida 8.c compte de resultats, activistas. 

6. No hi ha de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 

 
7. No hi has resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida. 

 
  
8. No hi ha Informació sobre: 

 
- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a 

les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 
- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les 

següents: 
- Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels. 
- Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats. 
- Serveis rebuts i prestats. 
- Interessos abonats i carregats. 
- Dividends i altres beneficis rebuts. 



- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, 
vendes i serveis rebuts i prestats. 

 
16. Provisions i contingències 
 
1. No hi ha cap provisió reconeguda en el balanç s’ha d’indicar: 
 
 
2. En el cas que sigui probable l’entrada de beneficis o rendiments econòmics per a l’entitat 

procedents d’actius que no compleixin els criteris de reconeixement, s’ha d’indicar: 
 
a) Una descripció breu de la seva naturalesa. 
 
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn. 
 
c) Informació sobre els criteris utilitzats per a la seva estimació, així com els possibles efectes 

en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta 
impossibilitat i incerteses que la motiven.  

 
3. No hi ha un litigis amb un tercers. portat a prendre aquesta decisió. 
 
 
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al 
compliment de les finalitats estatutàries.  

2. No hi  ha Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i 
drets de l'entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut. 

 
 
18. Fets posteriors al tancament 
 
L’entitat ha d’informar de: 
 
1. No hi ha cap fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data 

de tancament de l’exercici que no hagin suposat, d’acord amb la seva naturalesa, la 
inclusió d’un ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals, però la informació 
continguda en la memòria ha de ser modificada d’acord amb aquest fet posterior. 

 
 
19. Operacions amb parts vinculades 
 
1. Cap informació sobre operacions amb parts vinculades s’ha de presentar separadament 

per a cadascuna de les categories següents: 
 
2. Cap membre la fundació a cap quantitat econòmica. 
 
  
20. Altra informació 
 
S’ha d’incloure informació sobre: 
 
1. No hi ha personal contractat. 

2. No han avingut canvis en el òrgan de govern. 

3. No hi ha relació de les operacions de l’exercís. 

4. No hi ha operacions en què hi hagi algun tipus de garantia. 



  
5. No hi ha  l’entitat sigui la de major actiu d’un conjunt d’entitats sotmeses a una mateixa 

unitat de decisió. 
 

6. No ha ha per entitat de major actiu aquella que en el moment de la seva incorporació a la 
unitat de decisió presenti una xifra major en el total de l’actiu del model del balanç. 

 
7. No hi ha l’entitat no sigui la de major actiu del conjunt d’entitats sotmeses a una unitat de 

decisió en els termes assenyalats en el punt anterior. 
  
8. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria i que ajudi a 

justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de 
l’entitat. 

 
 
21. Informació segmentada 
 
L’entitat ha d’informar de 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.       
 
Sant Jaume D.Enveja, a 30 de març del 2021. 
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