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MEMÒRIA 2020 

 

 



Impacte de la COVID-19 a la nostra 

Fundació 

 

Durant 2020 hem viscut una emergència sanitària, econòmica i social sense 

precedents en la nostra història recent. La pandèmia SARS-CoV2 (COVID-19) 

ha representat el pitjor malson per a moltes famílies que han perdut a un ser 

estimat i per als pacients que han sobreviscut, però a més ha estat un 

tsunami sobre el sistema sanitari, financer, educatiu i social. 

La situació de les entitats no lucratives, especialment per a les petites i 

mitjanes, s'ha vist profundament afectada des de l'aparició de la Covid-19, 

especialment amb relació a l'execució dels seus projectes i a les seves fonts 

de finançament. 

Davant aquesta situació, la Fundació no va tenir més alternativa que aturar 

parcialment els seus fins socials en veure's directament afectada per 

l'entrada en vigor de les diferents disposicions legals que el nostre poder 

legislatiu va anar aprovant per a fer front a la situació de crisi sanitària i a 

l'impacte econòmic i social de la COVID-19. 

Desafortunadament i malgrat que el poder legislatiu instava a virtualitzar el 

desenvolupament de l'activitat, va resultar impossible dur a terme aquesta 

activitat per mitjà de mecanismes electrònics, sobretot tenint en compte 

l'atenció i dedicació presencial i completa que el seu col·lectiu requereix. En 

la nostra activitat el contacte humà no pot substituir-se per la tecnologia. 

Amb la finalitat de protegir els fins socials i als seus treballadors, el Patronat 

de la Fundació va decidir, per causa de FORÇA MAJOR, reduir la jornada de 

dos dels seus treballadors, els quals desenvolupaven activitats de gestió i 

administració i suspendre la jornada d'altres dos, els quals organitzen i 

executen les activitats i projectes socials, fins a la data de finalització de la 

vigència de les mesures laborals previstes per l'estat d'alarma. 

Les dificultats inherents a la inèdita situació provocada per l'estat d'alarma 

decretat a mitjans del mes de març de 2020 i com aquesta situació ha afectat 

al desenvolupament dels fins socials de la Fundació, fan que l'elaboració de 

la Memòria d'aquest any 2020 s'hagi vist profundament afectada. 

La situació viscuda a l’any 2020 genera una sensació d'incertesa sobre el que 

succeirà en un futur pròxim. Es pot afirmar que la major part del sector 

fundacional mostra capacitat d'adaptació. La FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN 

CRUYFF seguirà dedicant-se a ajudar als nens i joves amb necessitats 

específiques i discapacitats, donant-los suport incondicionalment en el seu 

desenvolupament i creixement personal i desitja continuar fent-ho molts 

anys més, projectant tots aquests valors tan positius i que tanta falta fan en 

l'actualitat.  

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

       



1 
 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2020 

 

 

01 - ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

03 - APLICACIÓ DELS RESULTATS 

04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

05 - IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

06 - INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

07 - BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

08 - IMMOBILITZAT  INTANGIBLE 

09 - ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

10 - ACTIUS FINANCERS 

11 - PASSIUS FINANCERS 

12 - FONS PROPIS 

13 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

14 - SITUACIÓ FISCAL 

15 - INGRESSOS I DESPESES 

16 - PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

17 - APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

18 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

19 - ALTRA INFORMACIÓ 

21 - INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

“L'esport i el joc són una part important del 

desenvolupament apropiat i saludable d'un nen” 

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

L’entitat FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF (JOHAN CRUYFF WELFAREFOUNDATION) es va 

constituir el 12 d’abril de 1995, davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. EDUARDO 

NEBOT I TIRADO, i està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 911.  

La Fundació Privada Johan Cruyff té com a fi fundacional el suport, l’ajut, la promoció i el 

finançament de la pràctica de l’esport per a nens i nenes amb qualsevol discapacitat física o 

psíquica.  

La Fundació incentiva projectes i organitzacions amb la finalitat d'aconseguir el benestar físic, 

psíquic i sensorial de nens i nenes, mitjançant activitats lúdiques, l’exercici físic o la pràctica de 

l’esport, contribuint així de forma directa i sostenible en quatre aspectes rellevants: 

 SALUT: Volem ajudar els nens a ser més saludables 

 QUALITAT DE VIDA: Volem fomentar la integració social 

 DESENVOLUPAMENT PERSONAL: Volem formar-los en valors a través de l'esport 

 PARTICIPACIÓ: Volem que tots participi. Cap nen exclòs del joc i l'esport  

           

Desafortunadament, no tots els nens poden practicar esport, per exemple, a causa de la manca 

d'espai. Amb els projectes de la Fundació es dóna espai als nens per poder practicar esport i fer 

exercici, amb especial atenció als nens amb més necessitats, i amb un seriós compromís amb la 

sostenibilitat. 

La nostra rellevància social és més gran que mai. Els nens passen molt de temps davant d'una 

pantalla i passen menys temps fent exercici o jugant al carrer. El seu món s'està tornant més 

individualista i l'obesitat infantil és un problema en augment. 

L'esport pot realitzar un canvi per a tots aquests nens, ja que l'esport és un llenguatge universal 

per a tots ells, independentment del seu origen, cultura, religió o habilitat. L'esport fomenta el 

desenvolupament personal, la confiança en un mateix i la connexió, coses a les quals tots els nens, 

arreu del món, tenen dret. Aquesta és la raó per la qual la Fundació Cruyff crea espai per als nens. 

Per motivar-los a practicar exercici. 

 

En aquest sentit la Fundació continua desenvolupant la seva activitat principalment a través de 3 

vies: 

A) Gestionant projectes propis. 

B) Concedint suport econòmic a projectes esportius gestionats per altres entitats. 

C) Establint convenis de col·laboració amb diferents entitats per a la realització de projectes 

esportius en el compliment de les finalitats fundacionals. 
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A) PROJECTES PROPIS 

 Els principals projectes gestionats directament per la Fundació Johan Cruyff són els

 següents: 

Projecte Cruyff Courts 

 

Cruyff Courts  

 Un Cruyff Courts és un lloc de trobada segura i on els nens coneguin la importància de 

 la unió, de fer amistats, de descobrir el seu propi talent i d'aprendre a guanyar i també  a 

 perdre. 

 Un conjunt d'experiències que contribueixen positivament en el seu creixement, tant 

 físic com mental. Al costat dels Cruyff Court, creem també els Cruyff Courts Especials 

 per a nens amb alguna mena de discapacitat, adaptant-se les necessitats de tots aquests 

 nens. Els Cruyff Courts i els Cruyff Courts Especials permeten als nens practicar tota 

 mena d'esport i participar en activitats dirigides. 

 Els nens de cada barri podran disposar d'un lloc adequat i segur per practicar esport. A 

 més, tenen l'oportunitat de jugar a l'aire lliure. És un lloc de trobada, que integra 

 valors fonamentals com el respecte mutu, la salut, la integració, el 

 desenvolupament i el joc en equip. Les 14 regles de Johan Cruyff recullen al peu de 

 la lletra cadascun d'aquests valors. És important recalcar que aquests Cruyff Courts 

 estan presents a tot el món per aconseguir una major integració. 

 Un Cruyff Court també comporta una funció social primordial, ja que, a través de 

 diverses activitats, reuneix a molts nens en el Court. Això és possible gràcies a la 

 col·laboració amb el barri, el govern, empreses, escoles, clubs esportius, i comerços 

 locals. 

 

 Les característiques bàsiques d’un Cruyff Court són les següents: 

 Un Cruyff Court és un camp de futbol de 42x28 metres. 

 Un Cruyff Court sempre té tanques de color blau i porteries de color taronja. 

 Un Cruyff Court sempre té un gran cercle central groc. 

 Un Cruyff Court és un terreny públic. 

 Un Cruyff Court es construeix en un lloc on sigui possible practicar diversos 

esports, com per exemple, al costat d'una pista de bàsquet o una pista 

d'atletisme. 

 

 

 

Cruyff Courts Especials 

 

 Els Cruyff Courts no sempre estan adaptats a les necessitats de tots els nens. És per això 

 que creem els Cruyff Courts Especials per a nens amb alguna mena de discapacitat, 

 adaptant-se les necessitats de tots ells.  
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 Exemples d'adaptacions a un Cruyff Court Especial: 

 • Superfície de joc adaptada per a nens amb discapacitat visual, utilitzant diferents 
 colors i superfícies. 

 • Atributs esportius adaptats al camp. 

 • Instal·lació addicional fora del camp, com una pista d'atletisme o un circuit per a 
 cadires de rodes. 

 • Adequar els espais perquè s'adaptin òptimament a les possibles necessitats 
 fisioterapèutiques. 

 

 

                                               

 

                     

  

 Torneig Cruyff Courts 6vs6 

 Els Cruyff Courts i els Cruyff Courts Especials permeten als nens practicar tota classe 

 d'esport i participar en activitats dirigides, com el Torneig Cruyff Courts 6vs6. 

 El Cruyff Courts 6vs6 és un torneig de futbol per a nens d'entre 10 i 12 anys, organitzat 

 per joves que van participar en el programa Heroes of the Cruyff Courts. El torneig se 

 celebra als diferents Cruyff Courts de tot el país i està organitzat pels joves de les 

 diferents comunitats. El torneig comença amb les fases preliminars, seguit de les 

 semifinals i una fase final. El respecte és el principal valor del Torneig Cruyff Courts 6vs6. 

 Tots els participants signen la bandera de respecte, comprometent-se a respectar a 

 la resta de participants, dins i fora del camp. 

 Al març de 2020 amb motiu de la declació de l’estat d’alarma i donada la incertesa de la 

 seva durada, l'edició 2020 del torneig escolar Cruyff Courts 6vs6 va quedar suspesa. La 

 seguretat i la salut dels participants està per sobre de tot!! 
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 Heroes of the Cruyff Courts          

 L' objectiu d'aquest programa comunitari és que els joves del barri es converteixin en 

 un model a seguir per al seu veïnat i mantenir-los involucrats tant en les activitats que 

 organitza la comunitat com les que s'organitzen al Cruyff Court del seu barri. A través 

 d'aquest programa, es van formant als Coaches de la Fundació Cruyff, que més endavant 

 seran els encarregats de formar un grup de joves per organitzar un esdeveniment 

 esportiu per als nens del barri. Mitjançant l'organització d'aquests esdeveniments 

 esportius, els joves tenen l'oportunitat de descobrir i desenvolupar els seus talents, 

 alhora que se'ls estimula a aprendre alguna cosa nova en benefici de la comunitat. 

                            

 

 Coaches de la Fundació Cruyff 

 El projecte Heroes of the Cruyff Courts està dirigit pels mateixos Coaches de la Fundació 

 Cruyff. Ells són els responsables del programa, capaços d'executar-lo independentment 

 amb els joves de la seva comunitat. Prèviament, oferim la formació específica amb 

 l'objectiu que es converteixin en Coaches de la Fundació Cruyff. Durant el curs aprenen 

 a formar i gestionar un equip de joves, així com assumir el paper d'un coach i com 

 involucrar aquests joves a un Cruyff Court a llarg termini. En la majoria dels casos, 

 un Coach de la Fundació Cruyff és algú que forma part d'alguna organització del barri o 

 d'alguna organització esportiva de la comunitat. 
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Projecte Pati14 

 En Johan una vegada va dir que els jocs exteriors haurien de ser una assignatura escolar. 

 En conseqüència, la Fundació Cruyff va idear una forma relativament senzilla de fer-ho. 

 Mitjançant la creació dels Pati14, tant en escoles d'educació infantil i primària com 

 d'educació especial, la Fundació Cruyff anima als nens a jugar junts al pati de l'escola 

 tant dins com fora de l'horari escolar.  

 El projecte Pati 14 fa dels patis un lloc atractiu per jugar, donant l'oportunitat a escola  i 
 als nens de triar el disseny dels seus propis patis. 

 Procés del PATI14 

 Paquet inicial 

 El paquet inicial és una part important del Pati 14. Això permet als nens i a l'escola decidir 

 el disseny que els agradaria tenir en el seu pati. Gràcies a un treball d'investigació, els 

 alumnes decideixen conjuntament quins esports els agradaria jugar en el seu pati 

 escolar per així poder triar el disseny definitiu del Pati 14. El fet que l'escola participi 

 activament en l'elecció del disseny, fa que la implicació i l'interès dels alumnes sigui molt 

 més gran. Aquesta és, doncs, una part important de l'ús i sentit de responsabilitat del 

 Pati 14.  

 Disseny 

  En completar el paquet inicial, escola i alumnes trien les pintures que s'aplicaran al pati.  

 Les 14 regles d'en Johan Cruyff 

 Igual que un Cruyff Court, el Pati14 és una àrea de joc on aspectes com el respecte, la 

 salut, la integració, el desenvolupament i el joc en equip tenen un paper 

 fonamental. Les 14 regles d'en Johan Cruyff tenen com a objectiu conscienciar els 

 alumnes sobre  aspectes com aquests. Són una guia perquè els nens siguin conscients 

 de la seva responsabilitat i com han d'interactuar entre ells. Durant la construcció del 

 Pati14 s'instal·la un cartell amb les 14 regles perquè els nens es familiaritzin amb 

 elles. Aquest cartell està present en tots els Pati14 del món.      
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 Impacte 

 L'impacte del projecte Pati14 fins al moment és el següent: 

  • Més de 400 Pati14. 

  • 81 Pati14 en centres d'educació especial. 

  • En 3 països.         
 

 Després d'aquest any tan difícil esperem poder veure nostres Pati14 plens d'alegria de 

 nou, perquè a través d'aquest projecte educatiu eduquem als més petits a través de 

 l'esport. 

  

  

 

B) ESPORT ADAPTAT  

 Per als nens amb algun tipus de discapacitat, l'esport i el joc són especialment 

 importants. No només per la seva salut sinó també per la seva interacció social amb els 

 altres. A través de l'esport, descobreixen els seus talents i desenvolupen la seva 

 autoconfiança. Des de la Fundació Cruyff volem que tots els nens, amb discapacitat o 

 sense, practiquin esport i facin exercici. Desafortunadament, per a aquests nens, 

 practicar esport no sempre és fàcil, ja sigui per falta d'instal·lacions que s'adaptin a les 

 seves necessitats o bé perquè el material esportiu té, generalment, un cost elevat. 

 És per això que, mitjançant diferents col·laboracions, treballem per ampliar l'oferta 

 esportiva per a nens amb discapacitat, contribuint a una major accessibilitat a la pràctica 

 esportiva. 

 La Fundació Cruyff dóna suport a diverses federacions esportives amb l'objectiu de fer 

 que les diferents disciplines esportives siguin accessibles per a nens amb discapacitat. 

 Juntament amb aquestes federacions, busquem la millor fórmula de continuar garantint 
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 que els nens amb discapacitat puguin iniciar-se en la pràctica esportiva i, en 

 conseqüència, que se'ls doni l'oportunitat de desenvolupar-se. 

 A més de les col·laboracions que tenim amb diferents federacions esportives, també 

 treballem amb diferents entitats i fundacions, nacionals i internacionals, que estan 

 compromeses a ajudar els nens amb discapacitat. Proporcionem ajuda financera, 

 intercanviem coneixements i veiem on podem enfortir-nos mútuament en benefici de 

 tots aquests nens.  

 Durant l’any 2020 la Fundació ha signat els 16 protocols d’actuacions amb els 

 beneficiaris que a continuació s’indiquen: 

BENEFICIARIS 
NIF 

DOTACIÓ 
APROVADA 

PROJECTE 

CLUB NATACIÓ 
BARCELONA G08533689 4.500,00 € 

Escola inclusiva de Natació, destinada a 
nens i joves amb qualsevol mena de 
discapacitat. 

CLUB HÍPIC RAUL 
PINTEÑO 74938447P 5.000,00 € 

Escola inclusiva de Doma Clàssica destinada 
a nens i joves amb qualsevol mena de 
discapacitat. 

ESCOLA NADIS - SAGRAT 
COR G08862633 3.641.00 € 

Compra del Tricicle marca Rifton, model 

RI-R113. 

A.E. GENESIS CYCLING 
TEAM G63048797  4.500,00 € 

Escola de ciclisme inclusiu destinada a nens 
i joves amb qualsevol mena de discapacitat. 

ASSOCIACIÓ 
SINCROGESTIÓ G65960734 3.059,00 € Projecte de natació artística inclusiva. 

ASSOCIACIÓ RODAMUNT G66542978 3.000,00 €  

Organització de sortides de muntanya per a 
nens i joves amb mobilitat reduïda en 
Joelette 

FEDERACIÓ CATALANA 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL G08857542 15.000,00 € 

 
 
 
Organització de cuatre campionats escolars 
(Natació, Futbol Sala, Atletisme) 

ASSOCIACIÓ PLAY & 
TRAIN 

 
G55040972 12.000,00 € 

Promoció de l'esquí alpí i snowboard entre 
nens i joves amb discapacitat. 

ASSOCIACIO SUPERANDO G66646332 4.500,00 € 

Activitats d'esports aquàtics de lliscament 
(Surf o Paddle surf), per  a persones amb 
discapacitats o necessitats especials. 

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I 
ESPOT COMKEDEM G63419451 10.000,00 € 

Promoció i pràctica de l'hoquei en cadira 
elèctrica i basquet en cadira de rodes per a 
nens amb diferents tipus de discapacitat. 

FEDERACIÓ CATALANA DE 
PARALITICS CEREBRALS G60121043 10.500,00 € 

Promoció de l'activitat esportiva entre 
nens i joves amb paràlisi cerebral a través 
del programa "Fent esport". 

CLUB DE TENIS ANDRES 
GIMENO G08366809 3.000,00 € 

Escola de pàdel per a nens i joves amb 
qualsevol mena de discapacitat 

ESCOLA DE FUTBOL CAN 
MIR 
 G64599509 750,00 € 

Oferir la pràctica de futbol d'iniciació a un 
grup de nens amb TEA. 

CLUB ESPORTIU 
D'ESPORTS ADAPTATS 
PER A CECS DE 
CATALUNYA G65067878 1.840,00 € 

Foment dels esports adaptats per a 
persones amb discapacitat visual. 
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CENTRE HÍPIC COLLBATÓ 46996566E 5.000,00 € 
Doma clàssica inclusiva per a nens i joves 
amb qualsevol tipus de discapacitat. 

FUNDACIÓN EUSEBIO 
SACRISTAN G47523204 20.000,00 € 

Organització d'activitats esportives per a 
nens i joves amb discapacitat als Cryuff 
Courts de Palencia i Lleó. 

   TOTAL   106.290,00 €   

  

  

 L'import total dels ajuts econòmics atorgats a les entitats amb les quals la Fundació 

 col·labora ha estat durant l’any 2020 de 106.290,00 euros. 

 La majoria dels protocols d'actuacions de la Fundació amb les entitats es van signar al 

 primer trimestre de 2020, però a causa de la pandèmia molts d'ells no s'han pogut dur 

 a terme. Malgrat tot, la Fundació continua treballant fent possible que econòmicament 

 les diferents activitats esportives per a nens i nenes amb discapacitat és continuïn 

 organitzant. 

 

 Jornada de Doma Clàssica al febrer de 2020 
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PROJECTES ESPECIALS 

 

Open day  

 L’Open Day és la jornada esportiva per excel·lència de la Fundació Cruyff, on centenars 

 de nens amb discapacitat gaudeixen d'un matí d'esport. L'estadi del CEM La Mar Bella, 

 es converteix en un paradís esportiu per a tots aquests nens. Al llarg de la jornada 

 poden provar diferents disciplines esportives i descobrir la que millor s'adapta a les seves 

 capacitats. El nostre objectiu és motivar a tots aquests nens a practicar esport. 

 Durant l'Open Day, tots ells poden provar esports com el futbol, bàsquet en cadira de 

 rodes, rugbi, judo, tenis, boccia, goal ball, entre molts més. 

 No va ser possible celebrar aquesta jornada màgica l'any 2020, però desitgem fer-ho 

 molt aviat.    

Barcelona Open Tennis Tour  

 A causa de la suspensió total del circuit mundial de tenis per la ITF (Federació 

 nternacional de Tenis) fins al 8 de juny de 2020 a conseqüència de la Covid-19, es va 

 produir la cancel·lació total del TRAM Barcelona Open 2020 en veure's afectades les dates 

 (20-23 de maig). 

 

C) CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

 Mitjançant els Convenis de Col·laboració s’estableix  el marc d'actuació entre la Fundació 

 Johan Cruyff i les entitats col·laboradores per a la realització de projectes esportius en 

 el compliment de les finalitats fundacionals. 

 Projecte Cruyff Courts   

Conveni de col·laboració entre la Fundació Johan Cruyff, la Fundació Futbol Club 

Barcelona i la Fundació Bancaria “La Caixa”. 

 Suport del projecte denominat “Cruyff Courts” en l’àmbit Catalunya” 

En el marc d'aquesta aliança el mes de març de 2016 la Fundació Cruyff, la Fundació FC 

Barcelona i l'Obra Social "La Caixa" van signar un acord per impulsar la creació de 15 Cruyff 

Courts dins de l'àmbit territorial de Catunya i a Fuentealbilla (Albacete), incloent-hi el 

manteniment i la seva dinamització. 

L'objectiu d'aquest acord a tres bandes és seguir el llegat social que va deixar Johan Cruyff 
i fomentar la inclusió social dels nens i joves especialment vulnerables a través de la 
pràctica de l'esport. En aquests camps de futbol també es desenvolupen dos projectes 
específics: els Cruyff Courts 6vs6, un campionat per a nois i noies de 10 a 12 anys que 
connecta tots els Cruyff Courts, i el Community Program, amb l'objectiu que els joves de 
diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig. 
El pla de desenvolupament d'aquesta col·laboració es va establir en 6 sis anys, del qual ja 
s'ha completat el primer trienni sota el Conveni de 2016. L'any 2019 es va signar un segon 
conveni per establir el marc de la col·laboració entre les parts en relació amb la 
continuació de la implementació, desenvolupament i promoció del Projecte "Cruyff 
Courts" de la Fundació dins de l'àmbit territorial de Catunya i a Fuentealbilla (Albacete) 
per les temporades 2019-20, 2020-21 i 2021-22. 
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Conveni de col·laboració entre la Fundació Johan Cruyff i la Fundació Bancaria “La Caixa” 

Suport del projecte denominat “Cruyff Courts” fora de l’àmbit de Catalunya” 

En el mes de marc de l’any 2016 es va signar l’acord pel qual les dues entitats col·laboren 

en la construcció de 13 "Cruyff Courts" per a la promoció de l'esport infantil i juvenil en 

zones desfavorides en localitats d'Espanya.  

Aquest acord se suma al que totes dues institucions desenvolupen ja amb la Fundació FC 

Barcelona per a la creació d'aquest tipus d'equipaments a Catalunya.  

El pla de desenvolupament d'aquesta col·laboració es va establir en 6 sis anys, del qual ja 

s´ha completat el primer trienni sota el Conveni de 2016. 

L'any 2019 es va signar un segon conveni per establir el marc de la col·laboració entre les 

parts en relació amb la continuació de la implementació, desenvolupament i promoció 

del Projecte "Cruyff Courts" de la Fundació fora de l'àmbit territorial de Catalunya per les 

temporades 2019-20, 2020-21 i 2021-22. 

Durant el 2020, la Fundació Joan Cruyff només ha pogut inaugurar el CC. Palma amb la 

presència de Miquel Àngel Nadal al mes de juliol 

 

 

 Jornades de sensibilització 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Johan Cruyff i la Fundació Bancaria “La Caixa” 

per promoure la realització de Jornades de sensibilització a les escoles   

L'objectiu de les “Jornades esportives de sensibilització" de la Fundació Cruyff és donar a 

conèixer als alumnes de les Escoles la tasca que fa la Fundació per als col·lectius amb més 

necessitats, el poder integrador de l'esport i els seus valors. 
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Jornada de sensibilització a Mataró al gener de 2020 

    

 

 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Johan Cruyff i Automobils AR Motors, S.L. 

L’Acord de col·laboració anual amb AR Motors, S.L. inclou la cessió d’ús de dos vehicles 

Kia i contribueix a les tasques d'execució, coordinació i seguiment de tots els projectes de 

la Fundació Cruyff. 

Aquesta cessió d’us està valorada en un total de 13.845,00 euros per l’any 2020. 

 

Conveni de col·laboració Johan Cruyff Foundation (Holanda) i Fundació Johan Cruyff 

 Tant la Johan Cruyff Foundation (Holanda) com la Fundació Privada Johan Cruyff tenen 

 com a objectiu comú donar suport a projectes per estimular el benestar físic i mental de 

 les persones joves, a través de joc, l'exercici i l'esport.  

 La Johan Cruyff Foundation (Holanda)  ha estat donant suport a la Fundació durant molts 

 anys i segueix col·laborant amb el suport econòmic dels principals projectes com ara: 

 Projectes esportius per a nens amb discapacitats 

 La coordinació del Projecte Cruyff Courts 

Així mateix la Fundació Privada Johan Cruyff dona suport a totes les iniciatives dutes a 

terme per la Johan Cruyff Foundation, com ara la Cruyff Legacy 14K Run, una carrera 

social on més de 4.000 participants recorren els carrers d’Amsterdam amb final en el 

Johan Cruijff Arena.  

L'any 2020 la 'Cruyff Legacy 14K Run' no es va poder celebrar, però tots els amics 

pròxims van decidir complir la seva promesa i córrer per Johan Cruyff des de les seves 

cases gravant un vídeo que quedarà sempre pel nostre record. 
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Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l'Entitat 

estan destinades, bàsicament, al foment de la igualtat i la solidaritat i que no 

discriminen en el seu ús entre homes i dones, nens i nenes. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

1. Imatge fidel. 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les 

disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. 

 No és necessari incloure informació complementària a la facilitada als estats comptables i a la 

present Memòria que integren els comptes anuals. 

 Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació del Patronat i s'estima que seran aprovades 

sense cap modificació. 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

 No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. El Patronat ha formulat aquests comptes 

anuals tenint en consideració la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació 

obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No existeix cap principi 

comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. 

3. Comparació de la informació. 

 No s’ha modificat l’estructura del balanç ni del compte de resultats de l’exercici anterior. 

 No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb 

els de l'exercici anterior. 

 L'Entitat ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'entitat en 

funcionament, havent tingut en consideració, la situació de l'exercici 2020 i la situació actual 

del 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, i detallant a continuació les 

mesures i efectes que han tingut lloc per aquesta pandèmia en l'entitat, al nostre judici més 

rellevants: 

 Realització d'un ERTO amb efectes des del 01/04/2020 fins a la data de finalització de 

la vigència de les mesures laborals que afecta 4 treballadors. 

 Cessament de les activitats de la Fundació per estar inclosa entre els supòsits del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març. 

4. Agrupació de partides.  

 Les partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat de 

canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu estan desglossades a altres apartats 

de la memòria.  

5. Elements recollits en diverses partides. 

 No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin en més d'una partida 

del Balanç. 

6. Canvis en criteris comptables. 

 En el present exercici, no s'han realitzat canvis en criteris comptables. 
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7. Correcció d'errors. 

 No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a fer ajustaments per 

corregir-los. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

El resultat comptable de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020 és de 257.504,70 euros. 

La proposta d’aplicació de l'excedent de l'exercici per part dels membres del Patronat de la 

Fundació és destinar-ho íntegrament a la compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors. 

Resultat Exercici 2020 

Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 257.504,70 

Total aplicació 257.504,70 

  

Aplicació a Exercici 2020 

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 257.504,70 

Total aplicació  257.504,70 

 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus 

comptes anuals de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020, d'acord amb les establertes per 

la normativa aplicable han estat les següents: 

 

1. Immobilitzat intangible; 

 Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i o/producció i, posteriorment, 

es valoren a un cost menor, segons pertoqui, d’acord amb la corresponent amortització 

acumulada i o/pèrdues per deterioració que hagin experimentat. Aquests actius 

s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

 L'Entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests 

actius amb origen en la seva deterioració, els criteris per al reconeixement de les pèrdues 

per deterioració d’aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per 

deterioració registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius 

materials. Analitzats tots els factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida 

útil indefinida. 
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 Aquesta partida està formada per “aplicacions informàtiques” (creació i desenvolupament 

d’una pàgina web de la Fundació) i per una propietat intel·lectual (drets sobre el llibre 

“Aprender de los Mejores” de Gabriel Masfurroll). 

 Els actius intangibles es troben totalment amortitzats. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural;  

La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 

3. Immobilitzat material; 

 La partida d'immobilitzat material inclou exclusivament béns d'immobilitzat no generadors 

de fluxos d'efectiu donat que únicament es destinen a una finalitat diferent de la de generar 

un rendiment comercial. 

Els béns compresos en l'immobilitzat material s'han valorat pel preu d'adquisició o cost de 

producció minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per 

deterioració de valor conegut. El preu d'adquisició o cost de producció inclou les despeses 

addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de 

funcionament del bé. 

 Aquesta partida està formada per instal·lacions de la centraleta, el material adquirit pel 

projecte “La Molina” i equips informàtics. 

 En el moment de signar el conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es va 

decidir que la Fundació Johan Cruyff seria propietària dels béns adquirits pel projecte. 

D’aquesta manera es garantia el bon funcionament de l’equip. Aquest immobilitzat s’ha 

valorat a cost d’adquisició. 

a) Amortitzacions; 

 La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per 

als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent. 

L’amortització fiscal pot ser diferent de l'amortització comptable que podria decidir 

l’empresa, però perquè la despesa sigui deduïble fiscalment, els percentatges 

aplicables no poden superar els coeficients màxims que aquí figuren. D’altra banda, 

s’ha de respectar la vida útil de l’element en qüestió, que determina el termini màxim 

d’amortització i que dóna peu al coeficient mínim en les taules. 

Les amortitzacions aplicades són les següents:  

 

TIPUS D’ELEMENT Coeficient lineal màxim 

Període 

d’anys 

màxim 

OBRA CIVIL     

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges 2% 100 

INSTAL·LACIONS     
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Resta d’instal·lacions 10% 20 

EQUIPS ELECTRODOMÈSTICS I INFORMÀTICS. SISTEMES I 

PROGRAMES 
    

Equips per a processos d’informació 25% 8 

 

 

b)  Deterioració del valor dels actius materials no generadors de fluxos d'efectiu; 

Es produeix una pèrdua per deterioració del valor d'un element de l'immobilitzat 

material no generador de fluxos d'efectiu quan el seu valor comptable supera el seu 

import recuperable, entès aquest com l’import més gran entre el seu valor raonable 

menys els costos de venda i el seu valor en ús. A aquests efectes, el valor en ús es 

determina per referència al cost de reposició. 

 

A la data de tancament de cada exercici, l'entitat avalua si existeixen indicis de què 

algun immobilitzat material o, si escau, alguna unitat d'explotació o servei puguin estar 

deteriorats, en aquest cas, s’estima els seus imports recuperables efectuant les 

correccions valoratives que procedeixin. 

 

Els càlculs de la deterioració dels elements de l'immobilitzat material s'efectuaran 

element a element de forma individualitzada. 

 

Les correccions valoratives per deterioració dels elements de l'immobilitzat material 

no generadors de fluxos d'efectiu, així com la seva reversió quan les circumstàncies 

que les van motivar haguessin deixat d'existir, es reconeixen com una despesa o un 

ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió de la deterioració té com 

a límit el valor comptable de l'immobilitzat que estaria reconegut en la data de reversió 

si no s'hagués registrat la deterioració del valor. 

 

 c) Costos de renovació, ampliació o millora; 

Durant l'exercici no s'han incorregut costos de renovació, ampliació o millora dels béns 

d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu. 

 

d) Immobilitzat cedit per l'entitat sense contraprestació; 

     En el present exercici no s'han cedit béns de l'immobilitzat material. 

 

4. Terrenys i construccions com a inversions immobiliàries 

La Fundació no disposa de terrenys i construccions com a inversions immobiliàries. 

 

 

5. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar 

La Fundació no té comptabilitzats contractes d’arrendament financer ni altres operacions 

de naturalesa similar. 
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6. Permutes 

Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta. 

 

 

7. Actius financers i passius financers 

 

a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius i 

passius financers. 

Els  actius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les 

següents categories: 

 

Préstecs i partides a cobrar 

 

 En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i 

 prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs aquells 

 actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'entitat i que 

 no sent instruments de  patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia 

 determinada o determinable. 

 Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és una altra cosa 

 que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots 

 els costos que li han estat directament atribuïbles. 

  

 Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el 

 compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès 

 efectiu. 

 

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

 menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 

 per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el 

 corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el 

 cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu  valor motivades per la    

 deterioració que hagin experimentat. 

 

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

 instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu per tots els conceptes al llarg 

 de la seva vida. 

 

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

 compromisos contractuals. 

 

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

 deterioració del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el 

 valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 
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Inversions mantingudes fins al venciment 

 

Actius financers no derivats, el cobrament dels quals són fixos o determinables, que es 

negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals l'entitat té la intenció i 

capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial pel 

seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat. 

 

Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats 

  

 En aquesta categoria s'han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que 

 combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer i altres actius financers 

 que l'entitat ha  considerat convenient   incloure   en   aquesta   categoria   en   el   

 moment   del   seu   reconeixement   inicial. 

 

 S'han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que han estat 

 atribuïbles directament, s'han registrat en el compte de resultats. També s'han registrat 

 en el compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable. 

 

Actius financers disponibles per a la venda 

 

 En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de 

 patrimoni d'altres entitats que no s'han inclòs en una altra categoria. 

 S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva valoració inicial 

 l'import dels drets preferents de subscripció i similars, que s'han adquirit. 

 Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir 

 els costos de transacció en els quals han d'incórrer per a la seva venda. 

 Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el 

 patrimoni net. 

 

Correccions valoratives per deterioració 

 

 Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per a 

 l'existència d'evidència    objectiva    que    el    valor    en    llibres    d'una    inversió    no    

 és recuperable. 

 L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i 

 l'import recuperable. S'entén per import recuperable com l'import més gran entre el seu 

 valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs 

 derivats de la inversió. 

 

 Les correccions valoratives per deterioració, i si escau, la seva reversió s'ha registrat 

 com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La 

 reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 

 

 En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el 

 valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats 

 col·lectivament) s'ha deteriorat a conseqüència d'un o més esdeveniments que han 

 ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un 
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 retard en els fluxos d'efectiu que s'havien   estimat   rebre   en   el   futur   i   que   pot  

 estar motivat per insolvència del deutor. 

 

 La pèrdua per deterioració serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor   

 actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al 

 tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

 

 

Els  passius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les 

següents categories: 

 

Dèbits i partides a pagar 

 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de 

béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent instruments 

derivats, no tenen un origen comercial. 

 Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el 

 preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament      

 atribuïbles.  Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos 

 reportats s'han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode 

 d'interès efectiu. 

 

 Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 

 un tipus d'interès  contractual,  així  com els  desemborsaments  exigits  per  tercers  

 sobre participacions,  el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han 

 valorat  pel seu valor nominal. 

 

 Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import 

 rebut,  net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres i els costos directes 

 d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el compte de resultats 

 utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de 

 l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  

 

Els préstecs es classifiquen com a corrents tret que l'Entitat tingui el dret incondicional 

per ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data 

del balanç. 

 

 Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 

 nominal. 

 

Passius a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys 

 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que 

combinen un contracte  principal  no  derivat  i  un  derivat  financer  i  altres  passius  

financers  que  l'entitat  ha considerat convenient incloure dins d'aquesta categoria en el 

moment del seu reconeixement inicial. 
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 S'han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos 

 de transacció que ha estat directament atribuïbles s’han registrat al compte de resultats. 

 També s'han imputat  al  compte   de   resultats  les   variacions  que   s'hagin   produït   

 en  el   valor  raonable. 

 

 

b) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers 

Durant l'exercici, no s'ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer. 

 

c) Contractes de garanties financeres: 

   No es disposen de contractes de garanties financeres. 

 

 

d) Inversions en entitats de grup, multigrup i associades: 

    No s'han realitzat inversions en entitats de grup, multi grup i associades. 

 

 

e)  Criteris  emprats  en  la determinació  dels ingressos  o  despeses  procedents  de  les  

diferents categories d'instruments financers: 

Els interessos i dividends d'actius financers  meritats amb posterioritat al moment de 

l'adquisició es reconeixeran com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els 

interessos s’han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i els dividends, 

quan es declari el dret del soci a rebre’ls. 

 

 

8. Existències: 

 

Les existències que figuren al balanç estan destinades al seu lliurament als beneficiaris de 

l'entitat, en compliment de les finalitats pròpies, sense contraprestació o a canvi d'una 

contraprestació significativament inferior al valor de mercat. 

A l'efecte de calcular la deterioració de valor d'aquests actius, l'import net recuperable a 

considerar serà el major entre el seu valor net realitzable i el seu cost de reposició. Els 

lliuraments realitzats en compliment de les finalitats de l'entitat, es comptabilitzen com una 

despesa pel valor comptable dels béns lliurats. 

L’Entitat disposa d’unes existències formades per samarretes, gorres i jerseis. Aquestes 

existències es destinen a projectes. El valor d’aquestes existències a 31/12/2020 ascendeix 

a 7.476,09 €. 

 

 

9. Impost sobre beneficis: 

 

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

beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per 

impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 
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10. Ingressos i despeses: 

 

 Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoren per l'import 

 acordat.  Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de 

 patrocinadors i de col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i actes es 

 produeixen. En tot cas, hauran de realitzar-se les periodificacions necessàries. 

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

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys 

com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 

despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. 

 

En les subvencions, donacions o llegats concedits pels associats, fundadors o patrons se 

segueix aquest mateix criteri, tret que s'atorguessin a títol de dotació fundacional o fons 

social, que  en aquest cas es reconeixerien directament als fons propis de l'entitat. També 

es reconeixen directament als fons propis, les aportacions     efectuades     per     un     tercer     

a la dotació fundacional o al   fons social. Les subvencions, donacions i llegats que tinguin 

caràcter de reintegrables es registren com a passius de l'entitat  fins  que  adquireixen  la  

condició  de  no  reintegrables.  A  aquests  efectes,  es  consideren  no reintegrables quan 

existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de 

l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin 

dubtes raonables sobre la seva recepció. 

 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 

l'import concedit. Les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable 

del bé o servei rebut, sempre   que   el   valor   raonable   del   citat   bé   o   servei   pugui   

determinar-se  de  manera   fiable. 

 

Les despeses realitzades per l'entitat es comptabilitzen en el compte de resultats de 

l'exercici en el qual s'incorren, al marge de la data en què es produeixi el corrent financer. 

En particular, les ajudes atorgades per l'entitat es reconeixen en el moment en què s'aprova 

la seva concessió. 

 

De vegades, el reconeixement d'aquestes despeses es difereix tot esperant que es 

completin algunes circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva 

consideració definitiva en el compte de resultats. 

 

Les ajudes atorgades en ferm per l'entitat i altres despeses compromeses de caràcter 

plurianual es comptabilitzen en el compte de resultats de l'exercici en què s'aprova la seva 

concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor actual del compromís assumit. 

 

Els desemborsaments relacionats amb l'organització d'esdeveniments futurs (exposicions, 

congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el compte de resultats de l'entitat com 

una despesa en la data en la qual s'incorren, tret que estiguessin relacionats amb 

l'adquisició de béns de l'immobilitzat, drets per organitzar el citat esdeveniment o qualsevol 

altre concepte que compleixi la definició d'actiu. 
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11. Provisions i contingències: 

 

 Els comptes anuals de l'Entitat recullen totes les provisions significatives, la probabilitat 

 d’atendre l’obligació de les quals, és major. Les provisions es reconeixen únicament a 

 partir de fets presents o passats que generen obligacions futures. Es quantifiquen tenint 

 en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències dels fets que les 

 motiven i són estimades amb ocasió de cadascun dels tancaments comptables. 

 S'utilitzen per fer front a les obligacions específiques que van ser originàriament 

 reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions 

 deixen d'existir o disminueixen. 

 

12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

 

 La Fundació no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL  

 

Anàlisi del moviment comparatiu de l'exercici actual i anterior de l'immobilitzat material i de les 

seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deterioració de 

valor acumulat: 

 

Moviments de l'immobilitzat material Import 2020 Import 2019 

SALDO INICIAL BRUT 185.768,08 185.768,08 

(+) Entrades   

(+) Correccions de valor per actualització   

(-) Sortides   

SALDO FINAL BRUT 185.768,08 185.768,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviments amortització de l'immobilitzat material Import 2020 Import 2019 

SALDO INICIAL BRUT 113.868,00 103.140,35 

(+)) Augment per dotacions 10.727,65 10.727,65 

(+) Aug. amort. acum. per efecte d'actualització   

(+) Augments per adquisicions o traspassos   

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos   

SALDO FINAL BRUT 124.595,65 113.868,00 
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6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La Fundació no disposa d’inversions immobiliàries. 

 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 

 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

Anàlisi del moviment comparatiu de l'exercici actual i anterior de l'immobilitzat material i de les 

seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deterioració de 

valor acumulat: 

 

 

Moviments amortització immobilitzat intangible Import 2020 Import 2019 
SALDO INICIAL BRUT 75.393,32 75.393,32 
(+) Augment per dotacions   
(+) Aug. amort. acum. per efecte d'actualització   
(+) Augments per adquisicions o traspassos   
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos   

SALDO FINAL BRUT 75.393,32 75.393,32 

 

L’immobilitzat intangible de la Fundació està totalment amortitzat. 

 

 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

La Fundació va formalitzar amb data 15 de juny de 2018 un contracte d’arrendament a llarg 

termini d’un vehicle model KIA CARENS 1.7 Crdi VGT 104 kW (141CV) dct Drive 5 Pt. Amb una 

quota d’arrendament mensual per import de 411,59 euros. 

 

10. ACTIUS FINANCERS 

 

 1. Valor en llibres. 

 

A continuació es mostren el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius 

financers assenyalats en la norma de registre i valoració novena, sense incloure les 

inversions en patrimoni d’entitat de grup, multi grup i associades: 

 

Moviment de l'immobilitzat intangible Import 2020 Import 2019 
SALDO INICIAL BRUT 75.393,32 75.393,32 
(+) Entrades   
(+) Correccions de valor per actualització   
(-) Sortides   
SALDO FINAL BRUT 75.393,32 75.393,32 
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a) Actius financers a llarg termini: La fundació va formalitzar una fiança amb l’Ajuntament 

de Martorell amb data 15/09/17 pel Projecte Pati 14 per import de 3.500 euros i una 

fiança amb data 28/06/18 per import de 340,16 euros per a la formalització del 

contracte d’arrendament a llarg termini del vehicle KIA CARENS 1.7 CRDI. 

b)  Actius financers a curt termini: No té 

c) No existeixen traspassos o reclassificacions dels actius financers. 
 
 
 

 
2.  Correccions pel deteriorament de valor originades pel risc de crèdit. 

 
 No existeixen correccions per deterioració de valor originades pel risc de crèdit. 
 
 

3.  No hi ha actius financers valorats a preu raonable. 
 
 

4.  Entitats del grup, multigrup i associades: 
 
 No procedeix 

 
 

5. Usuaris i altres deutors  
 
    Desglossament de la partida B.II de l’actiu del Balanç: Usuaris, patrocinadors i deutors de 
    les activitats: 
   

CODI 
DESCRIPCIÓ 

SALDO 
INICIAL AUGMENT DISMINUCIONS SALDO FINAL 

44000001 
JOHAN CRUIJFF 
FOUNDATION                           0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 

44000004 
FUNDACIÓ "LA 
CAIXA"                                0,00 741.667,00 741.667,00 0,00 

44000005 
FUNDACIÓ FUTBOL 
CLUB BARCELONA                     0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 

44000010 DOSKASDE S.A.                                      3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

44000011 
EURO ECONOMICS 
GROUP HOLDING S.L.                  0,00 1.091,75 1.091,75 0,00 

44000014 T-SHIRT PROJECT S.L.                               0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

44000021 

CENTRE 
RECUPERACIO SITGES 
SLP                      0,00 746,50 746,50 0,00 

44000022 
AUTOMOBILS AR 
MOTORS, S.L.                         0,00 13.845,00 13.845,00 0,00 

44000054 INTERCLARION S.L.                                  0,00 13.176,17 13.176,17 0,00 

44000124 
FUNDACIO PRIVADA 
DAMM                              0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 

44000126 
MARALA YACHT 2005 
S.L.                             0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

    3.000,00 1.271.526,42 1.271.526,42 3.000,00 
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6. Altres tipus d’informació 
 
 No hi ha circumstàncies de caràcter substantiu que afectin als actius financers (litigis, 
 embargaments, etc.). 
 
 

11. PASSIUS FINANCERS 

 
1. Valor en llibres. 
 
a) Passius financers a llarg termini:  No es disposa de passius financers a llarg termini.  
b) Passius financers a curt termini: 

 

Derivats i altres C/T Import 2020 Import 2019 

Dèbits i partides a pagar 20.224,82 50.069,73 

Passius a valor raonable amb canvis en P i G   

Altres 25.962,54 24.480,45 

TOTAL 
 

46.187,36 74.550,78 

  
 Aquests passius a curt termini corresponen a: 

 
a) Ajudes atorgades a les entitats beneficiàries pendents de pagament a 31/12/2020 

per import de 19.189,90 euros.  
  

CODI DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL DEURE HAVER SALDO 

41200003 
CLUB ESPORT. 
D'ESPORTS.ADAP.CECS CAT               -225,00 1.840,00 1.840,00 -225,00 

41200004 
ASSOCIACIÓ PLAY AND 
TRAIN                          -3.750,00 15.750,00 12.000,00 0,00 

41200008 A.E.GENESIS CYCLING TEAM                           -1.125,00 5.625,00 4.500,00 0,00 

41200010 
FUNDACIO PRIVADA DON 
CABALLO                       -1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00 

41200011 CLUB NÀUTIC CAMBRILS                               -750,00 0,00 0,00 -750,00 

41200012 
FED.CAT.ESP.DISMINUÏTS 
PSIQUICS (ACELL)            -3.750,00 18.750,00 15.000,00 0,00 

41200013 CLUB NATACIÓ BARCELONA                             -2.125,00 5.625,00 4.500,00 -1.000,00 

41200014 
CLUB ESCOLA DE FUTBOL 
CAN MIR                      0,00 750,00 750,00 0,00 

41200015 
CENTRE HIPIC COLLBATO - 
MARINA GIMENEZ B           0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

41200018 ASSOCIACIÓ SINCROGESTIÓ                            -750,00 3.809,00 3.059,00 0,00 

41200019 
FUNDACIO SAGRAT COR 
SARRIÀ                         0,00 3.641,00 3.641,00 0,00 

41200021 
FED.CAT.ESPOR. PERSONES 
DISCAP.FISICA              -1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 

41200028 ASSOCIACIÓ RODAMUNT                                -875,00 3.875,00 3.000,00 0,00 

41200033 ASSOCIACIÓ SUPERANDO                               -1.125,00 5.625,00 4.500,00 0,00 

41200046 
FEDERACIO CATALANA DE 
VELA                         -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
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41200047 
FUNDACION EUSEBIO 
SACRISTAN                        -5.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00 

41200050 
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT                     -11.276,90 0,00 0,00 -11.276,90 

41200051 
MACPLAF CENTRE DE 
VERTICALITAT                     -500,00 0,00 0,00 -500,00 

41200057 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ESPORT SOLIDARI INTERNA           250,00 0,00 0,00 250,00 

41200069 
FED.ESPORT.CAT.DE 
PARALISI CEREBRAL                -7.500,00 14.250,00 10.500,00 -3.750,00 

41200070 
ASS. LLEURE I ESPORT 
COMKEDEM                      -3.000,00 13.000,00 10.000,00 0,00 

41200071 
ASSOC. DE LA PARALISI 
CEREBRAL                     -500,00 0,00 0,00 -500,00 

41200098 ROTARY CLUB D'EL PRAT                              112,00 0,00 0,00 112,00 

41200099 
FEDERACIÓ SPECIAL 
OLYMPICS ANDORRA                 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 

41200105 SALAS DE ESCALADA SL                               -500,00 0,00 0,00 -500,00 

41200110 

AS.NAC.PROM 
BALONCESTO FEM - (ABAFE 
-SR)           -600,00 600,00 0,00 0,00 

41200112 
CLUB DE TENIS ANDRES 
GIMENO                        0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

41200113 CLUB HIPIC RAUL PINTEÑO                            -1.500,00 6.500,00 5.000,00 0,00 

41200114 
FUNDACIÓ INSTITUT 
GUTTMAN                          -1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 

    -47.789,90 134.890,00 106.290,00 -19.189,90 

 
 

b) Altres deutes amb les Administracions per import de 25.962,54 euros 
corresponents l’IRPF del darrer trimestre de 2020 i a la Seguretat social del mes 
de desembre de 2020 que es paguen al gener de 2021. 

 
2.   Informació. 
 
a)   Venciments dels deutes al tancament de l'exercici 2020: 

 

 Venciment en anys 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Més   de 
5 

 
TOTAL 

Deutes amb entitats de crèdit 288,87      288,87 

Creditors per arrendament 
financer 

      0,00 

Altres deutes       0,00 

Deutes amb Ent. grup i associades       0,00 

Creditors comercials no corrents       0,00 

Beneficiaris 19.189,90      
 

19.189,90 

Proveïdors – Creditors 746.05      746.05 

Altres creditors 25.962,54      25.962,54 

Deute amb característiques 
especials       

 

TOTAL 46.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.187,36 
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b) No existeixen deutes amb garantia real. 

 
3.  Préstecs pendents: 

 

 No existeixen préstecs comptabilitzats en l’exercici en curs. 

 

 

12. FONS PROPIS 

 

Al tancament de l'exercici a 31 de desembre de 2020, el fons dotacional de la Fundació és de 

60.101,21 euros. Aquest fons dotacional va ser aportat pel seu fundador Hendrick Johannes 

Cruyff. 

Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, 

en conseqüència, accions o qualsevol títol representatiu del seu patrimoni. 

 

 

 

 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

1. L’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren 

en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats són els següents: 

 

Detall de les donacions rebudes: 

 

DONACIÓ FUND. DAMM 17.000,00 

DONACIÓ EURO ECONOMICS 361,00 

DONACIÓ T-SHIRT 4.000,00 

DONACIÓ INTERCLARION 11.926,17 

DONACIÓ MARALA YACHT 5.000,00 

DONACIÓ INTERCLARION 1.250,00 

DONACIÓ CENTRE RECUPERAC SITGES 746,50 

DONACIÓ EURO ECONOMICS G 730,75 

 41.014,42 

 

 

MOVIMENT DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

  I.    Fons dotacional o fons social 60.101,21     60.101,21 

 II.    Reserves voluntàries         

 III.   Reserves especials         

 IV.   Romanent         

 V.   Excedents d'exercicis anteriors 381.468,89   381.468,89 

 VI.  Excedent de l'exercici   257.504,70  257.504,70 

TOTAL FONS PROPIS 441.570,10 257.504,70 0,00 699.074,80 
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 L’import de les donacions rebudes s’han aplicat al fi fundacional d’acord amb el que 

 disposa l’article 9 dels Estatuts de la Fundació. 

 

Detall de les subvencions rebudes 

 

 No s’han rebut subvencions al 2020 del sector públic o privat. 

 

 

14. SITUACIÓ FISCAL 

 

La Fundació Privada Johan Cruyff és una entitat acollida al règim fiscal d’entitats sense ànim de 

lucre, regulada per la llei 49/2002 i compleix amb els requisits necessaris per estar dins de 

l’esmentat règim especial: 

 

 Persegueix finalitats d’interès general,  

 Dedica a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70 per 100 dels seus 
ingressos nets. 

 L’activitat realitzada no consisteix en el desenvolupament d’explotacions econòmiques 
alienes al seu objecte o finalitat estatutària.  

 Els fundadors, associats, patrons, entre d’altres, no són els destinataris principals de les 
activitats. 

 Els càrrecs de la Fundació són gratuïts,  

 En cas de dissolució, el seu patrimoni es destinarà a una entitat d’igual naturalesa i això 
cal que consti als estatuts. 

 Està inscrita en el Registre d’Entitats corresponent. 

 Compleix les obligacions comptables. 

 Compleix amb les obligacions de rendició de comptes que estableix la seva legislació 
específica. 

 Elabora anualment una Memòria Econòmica. 

 

Els comptes de pèrdues i guanys de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020  no reflecteixen 

cap despesa per impost de societats, ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat 

considerats com a rendes exemptes. Per tant, no hi ha diferències entre el resultat comptable i la 

base imposable de la Fundació. 

 

Segons s'estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la 

base imposable està composta només pels ingressos i despeses corresponents amb les 

explotacions econòmiques no exemptes.  

 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins 

que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi 

transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

 

http://gestiobcn.com/com-calcular-laplicacio-dels-ingressos-minims-al-compliment-de-les-finalitats-fundacionals/
http://gestiobcn.com/procediment-per-a-la-rendicio-de-comptes-al-protectorat/
http://gestiobcn.com/la-memoria-economica-per-lagencia-tributaria-en-compliment-al-que-sestableix-a-la-llei-492002-de-regim-fiscal-de-les-entitats-sense-afany-de-lucre-i-dels-incentius-fiscals-al-mece/
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15. INGRESSOS I DESPESES 

 

1. No hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern. 

 

2. Es detallen a continuació les següents partides: 

 

 

 “Ajudes monetàries per activitats”, desglossament de la partida 2.a) del compte 

de resultats 

 

 

Tipus d'entitat Import concedit Activitat per la qual són concedides les ajudes 

 
Entitats, associacions,   
institucions i altres  entitats  
sense  ànim  de lucre. 
 

 
106.290,00 

Dedicades a l’atenció de persones amb 
disminucions físiques i psíquiques. 

 

 

 

 Aprovisionaments, desglossament de la partida 5 del compte de resultats: 

 

 
Aprovisionaments Import 2020 

 

Treballs realitzats per altres empreses 698.298,20 

 

 

 “Despeses de personal”, desglossament de la partida 7 del compte de resultats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pèrdues, deterioració i variació de les provisions per operacions de les activitats, 
desglossament de la partida 8 del compte de resultats 

  
  No s’han comptabilitzat pèrdues, deterioració i variacions de les provisions  
  per operacions de les activitats. 
 

Concepte Import 2020 

Sous y salaris 237.181,80 

Càrregues socials 61.397,46 

a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa 61.397,46 

b) Aportacions i dotacions per a pensions  

c) Altres càrregues socials  
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3. No existeixen vendes de béns ni prestacions de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis. 

 

4. No existeixen resultats originats fora de l'activitat normal de l'entitat inclosos en la partida 

“Altres resultats”. 

 

5. Informació sobre: 

 

a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitat a 
les quals es destinen: 

 

 Import Projecte 

Conveni JC Foundation  225.000,00 Cruyff Courts 

Conveni Caixa & Fundació JC Cruyff – Jornades sensibilització 12.500,00 
Jornades 
sensibilització 

Conveni Caixa & Fundació JC Cruyff – Torneig Cruyff Courts 6vs6 25.000,00 CC 6vs6 

Conveni Caixa & Fundació JC Cruyff – Community Program 26.667,00 Community Program 

Conveni Caixa & Fundació JC Cruyff – Courts Catalunya 225.000,00 Community Program 

Conveni Caixa & Fundació JC Cruyff - Courts Espanya  487.500,00 Cruyff Courts 

Conveni FCB & Caixa Cruyff Courts & Fundació JC - Cruyff Catalunya 375.000,00 Cruyff Courts 

Conveni AR MOTORS (KIA) 13.845,00 

Cruyff Courts, Esport 
adaptat i Jornades 
sensibilització 

 1.390.512,00  
 
 

b) No s’han efectuat transaccions amb entitats del grup i associades. 

 
c) No s’han efectuat transaccions en moneda estrangera. 

 
 
 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

No hi ha comptabilitzades provisions ni contingències. 

 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

1. Informació actius corrents i no corrents 

 

Els actius intangibles i material de la Fundació estan integrats exclusivament per béns 

d'immobilitzat no generadors de fluxos d’efectiu donat que únicament es destinen les finalitats 

fundacionals i no a la de generar un rendiment comercial. Dins dels actius de la Fundació 

trobem els actius intangibles.  

La partida d’actius intangibles està formada per “aplicacions informàtiques” (creació i 

desenvolupament d’una pàgina web de la Fundació) i per una propietat intel·lectual (drets 

sobre el llibre “Aprender de los Mejores” de Gabriel Masfurroll) . Els actius intangibles es 

troben totalment amortitzats. 
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La partida d’immobilitzats materials està formada per Instal·lacions de la centraleta, el material 

adquirit pel projecte “La Molina” i equips informàtics. 

 

Amb la signatura del conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es va decidir que 

la Fundació Johan Cruyff seria propietària dels béns adquirits pel projecte “La Molina”. Tot 

aquest material està vinculat al compliment de les finalitats estatutàries. 

 

 

2. Càlcul 70% legalment establert: 

 

 

L’article 13 dels Estatuts de la Fundació estableix que la Fundació ha de destinar almenys el 70% 

de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment dels fins de la Fundació. 

 

RECURSOS IMPORT 

  

EXCEDENT DE L'EXERCICI 257.504,70 

   
Ajustos positius al resultat comptable   

Amortizació de l'inmobilitzat afecte a les activitats fundacionals 10.727,65 

Despeses necessàries pel compliment de les activitats fundacionals 985.131,77 

    

BASE DEL CÀLCUL 1.253.364,12 

    

RENDA MÍNIMA A DESTINAR (70%) 877.354,88 

    

COMPLIMENT   

Renda destinada 995.859,42 

%  Recursos destinats a les activitats fundacionals 79,45% 

 

Entenem per despeses necessàries per l’activitat fundacional aquelles despeses efectivament 
generades pel compliment de les finalitats estatutàries, és a dir, despeses directament 
relacionades amb les activitats desenvolupades per al compliment de la finalitat de la Fundació. 
També incloem la part proporcional de les despeses comunes al conjunt d'activitats que 
corresponguin a les desenvolupades per al compliment de la finalitat amb un criteri d'imputació 
d'acord amb l'efectiva aplicació de recurs a l'activitat. 

 

Detall de les despeses necessàries per l’activitat fundacional 

 

200. Convenis i projectes – Esport adaptat 190.591,23 

400. Projecte Cruyff Courts 749.513,05 

600. Pati 14 45.027,49 

Amortitzacions 10.727,65 

  995.859.42 
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Per despeses generals  entenem aquella part de despeses d'estructura que no tenen una 
aplicació directa a les activitats fundacionals, però que són necessàries per al funcionament 
d’aquesta. Aquí podríem incloure part de les despeses d'administració, part dels sous, 
provisions, entre d’altres. 

 
 

100. Projecte General-Estructura 178.204,44 

 

  
 
 
3. Pressupost 2021 
 

  Pressupost  2021    

INGRESSOS      

Ingressos donacions 36.839,62    

Ingressos de patrocinadors i col.laboradors 970.000,00    

Ingressos subvencions      

Ingressos altres Fundacions 200.000,00    

Total de ingressos  1.206.839,62    

       

       

DESPESES      

Esport adaptat 170.000,00    

Cruyff Courts 700.000,00    

Pati14 20.000,00    

Projectes especiales (Open day) 0,00    

Educació i sensibilizació 0,00    

Amortitzacions 10.000,00    

Despeses administració i estructura 170.000,00    

Total despeses 1.070.000,00    

     

     

Base d'aplicació (Ingressos) 
Import recursos 

mínims a destinar 
(70%) 

Total 
recursos 

destinats en 
l'exercici 

% Recursos 
destinats 
sobre la 

Base 
d'aplicació 

DIFERÈNCIA 
entre 

el total de 
recursos 

destinats i 

l'import de 
recursos 
mínims 

1.036.839,62 725.787,73 900.000,00 86,80% 174.212,27 
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18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

No s'han produït fets rellevants amb posterioritat a 31 de desembre de 2020 que puguin tenir 

un impacte significatiu sobre els presents comptes anuals. 

 

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

 No existeixen operacions amb parts vinculades. 

 

 

20. UNA ALTRA INFORMACIÓ 

 

1. La plantilla mitjana de persones fixes ocupades en el curs de l’exercici és de 6 persones, 4 

dones i 2 homes. La Fundació no té contractes de caràcter temporal. 

  

 Donada la difícil situació provocada per pandèmia de la COVID-19, la FUNDACIÓ es va 

 veure obligada sol·licitar la reducció dels contractes de treball d'un total de dos 

 treballadors i a la suspensió dels contractes de treball d’altres dos treballadors. 

 

 Les mesures de reducció de contractes afecten a 2 treballadors que desenvolupen

 activitats de gestió i administració. 

 Les mesures de suspensió de contractes afecten a 2 treballadors que organitzen i 

 executen les activitats i projectes socials . 

 

 Els criteris d'afectació de les reduccions i les suspensions es basen en les necessitats 

 fàctiques i econòmiques que té la FUNDACIÓ, i no en supòsits de discriminació o 

 diferenciació entre els empleats. 

 En resolució de data 23/04/20 l’Autoritat Laboral va declarar constatada l’existència de 

 causa de força major de caràcter temporal al·legada per l’empresa,  derivada de la situació 

 d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 amb efectes 

 01/04/2020 i mentre duri la situació d’estat d’alarma decretada per l’autoritat 

 governativa, d’acord amb les previsions de l’article 22.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, 

 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 

 social de la COVID-19. 

 

2. L'entitat no té acords que no figurin en el balanç. 

 

3. Els membres del Patronat de la Fundació Johan Cruyff no han rebut cap mena de 

retribució (sous i salaris, plans de pensions, dietes) per al desenvolupament de la seva 

funció ni per qualsevol altra funció durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020. 
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21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

 

1. Informació segmentada dels ingressos 2020 
 

 

 
 

 

2. Informació segmentada de les despeses 2020 

 

 

 

 
 


