
 

 
 

MEMÒRIA 2017/18 
 

 
 

1. Activitat de la fundació 
 
Foment del Bàsquet, Fundació Privada és va constituir per temps indefinit segons consta 
en escriptura pública de data 20 d’octubre de 1.994, amb l’objecte de promoure l’esport 
del bàsquet i dels varis campionats, partits, lligues, copes i altres esdeveniments (de 
competició, d’entrenament, de formació i/o de divulgació) d’aquell esport, promoció que 
afectarà o podrà afectar a totes les categories masculines o femenines i que es 
desenvoluparà directament mitjançant tenir cura de la responsabilitat directa d’actes i/o 
partits, o indirectament mitjançant realitzar activitats de patrocini o canalització de 
patrocinis, fins i tot de suport de jugadors i tècnics.    
 

En aquest darrer exercici econòmic, s’han mantingut totes les accions habituals, de 
col·laboració amb Bàsquet Manresa, SAE, per tots els conceptes no relacionats amb els 
jugadors professionals, que inclou el programa “Programa d’apropament del Bàsquet i 
els seus Valors a les Escoles” amb l’objectiu de fer arribar als joves i infants de la 
Catalunya Central l’afecció per la pràctica de l’esport en general i el bàsquet en 
particular. 

Es promou la pràctica de l’esport del bàsquet entre els nens més joves de la ciutat, a 
través de convenis amb les escoles privades i públiques de la ciutat. 

S’han realitzat, conjuntament amb Bàsquet Manresa, SAE prop de 45 visites 
concertades, que han apropat a més de 2.100 nois i noies de les nostres comarques al 
bàsquet, que comprenen des d’una visita al Museu del Bàsquet Manresà, del qual en té 
cura aquesta Fundació, així com a visites a les diferents escoles on s’organitzen 
col·loquis amb els tècnics i jugadors de Bàsquet Manresa, rebent tots ells un obsequi, 
així com invitacions per poder assistir als partits de bàsquet del primer equip de Bàsquet 
Manresa, SAE, que aquest any ha disputat a la Lliga LEB Or. 

S’ha continuat mantenint el Museu del Bàsquet Manresà. Aquest Museu pretén ser punt 
de trobada de tots els clubs i entitats esportives manresanes que tenen el bàsquet com 
a esport principal. En aquest espai podem trobar objectes i records de totes les entitats 
representades.  Com a àmbit de trobada, també serveix com a marc de xerrades i 
reunions del món del bàsquet.  

S’ha mantingut el suport a les activitats de la secció esportiva Bàsquet Manresa 2015   
donant aixopluc a uns 240 nois i noies entre jugadors i monitors d’un total de vint equips, 
repartits entre 1 equip femení, 12 de masculins i 7 de l’Escola del Bàsquet.  

Les activitats s’han desenvolupat en diferents pavellons esportius de la ciutat: Pavelló 
Nou Congost i Pavelló del Nou Complex del Congost. 

A part de l’activitat purament competitiva i d’entrenaments, el club organitza al llarg de 
la temporada diferents activitats, algunes adreçades a la gent del club i d’altres obertes 
a la ciutat. 

S’ha mantingut el suport econòmic de beques per estudis i formació d’alguns dels  
jugadors dels equips de Bàsquet Manresa 2015 més necessitats.  



 

5è TORNEIG PREMINI A MANRESA: El 25 de març de 2018, es va celebrar aquesta 
competició de bàsquet pels més menuts en la que hi participen 12 equips mixtes, que 
fan un total aproximat de 180 participants, vinguts d’arreu de Catalunya, i Andorra. 
Aquest és un torneig que tot i mantenir la competitivitat pretén ser una festa participativa 
i no competitiva, i al llarg de tot el dia els nens/es a part de jugar a bàsquet, participen 
en tot un seguit d’activitats lúdiques (bicicletes, cars amb pedals, inflables,...) i gaudeixen 
de la convivència amb nens/es d’altres equips. 

 

La Fundació ha destinat a ajuts econòmics directes 613.405,37€, repartits de la següent 
manera:  

 590.000,00€ a Bàsquet Manresa SAD 

     2.750,25€ a clubs de la Catalunya Central amb qui col·labora 

   20.655,12€ en manutenció, lloguers i estudis a tècnics i jugadors que es troben en 
formació.  

 
 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

a) Imatge fidel: 

Els comptes anuals adjunts s’han fet a partir dels registres de comptabilitat de la Societat 
i es presenten, en línies generals, d’acord amb l’adaptació del Nou Pla General de 
Comptabilitat per a Fundacions, amb l’objecte de mostrar, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació i dels 
resultats de les seves operacions durant l’exercici.  

c) Comparació de la informació: 

Els comptes anuals dels exercicis 2016-17 i 2017-18 s’han formulat a través de 
l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la 
informació que es presenta es homogènia i comparable.  

Els imports monetaris que figuren en la present memòria s’expressen en euros.  

 
 
 

3. Excedent de l'exercici 
 

En l’exercici 2016-2017, el resultat ha estat negatiu de UN MILIÓ SIS-CENTS 
SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS ONZE AMB NORANTA-CINC (1.678.911,95€)  

 

Bases de repartiment Exercici 2017/18
Excedent de l'exercici 1.678.911,95€
Total base de repartiment = Total distribució  

Distribució a Exercici 2016/17 
Fons dotacionals   
Romanent  
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 1.678.911,95€
Total distribució = Total base de repartiment  

 
 
 



 

 
4. Normes de valoració 

 

e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre 
curt i llarg termini.  

           Cartera de valors a llarg termini: Figuren valorades al seu cost d’adquisició 

f) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini.  

  Altres crèdits: Figuren valorats pel seu valor nominal, i en general, es classifiquen 
en deutes a llarg o a curt termini si el seu venciment es superior o inferior a dotze 
mesos. 

k) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.  

Altres deutes: Figuren valorats pel seu valor nominal, i en general, es classifiquen 
en deutes a llarg o a curt termini si el seu venciment es superior o inferior a dotze 
mesos. 

n) Ingressos i despeses.  

  Es registren en general atenent al principi de la data del fet, i al de correlació 
entre ambdós. 

 
5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i cultural 
 

  No s’han realitzat moviments. 
 

     
6. Actius financers 
 
  La Fundació tenia un actiu financer a llarg termini de 1.600.000 €, corresponent 
a un préstec concedit a Bàsquet Manresa S.A.D. Aquest crèdit va ser atorgat a 
aquesta, en el moment de l’ascens del seu 1er equip de nou a la Lliga ACB, l’any 2007, 
per tal que pogués constituir el dipòsit necessari per participar-hi. El període màxim de 
retorn era en el cas de descens a la lliga LEB, moment en el què es recuperava aquest 
dipòsit. En aquesta temporada, el primer equip del Bàsquet Manresa, ha baixat de la 
Lliga ACB cap a la segona categoria del bàsquet espanyol, la lliga LEB, i no ha pogut 
reintegrar aquest crèdit, ja que ha hagut de fer front a diferents deutes de la societat. 
En conseqüència, s’ha procedit a registrar una despesa extraordinària per la 
impossibilitat de cobrar aquest crèdit. 
 

8. Subvencions, donacions i llegats 
 

En l’apartat B.d) Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a 
resultat figuren les aportacions rebudes per adhesions a la nostra fundació per 
col·laborar amb l’objecte de la Fundació Privada Foment del Bàsquet, segons consta 
en els seus estatuts, lliurant donatius per un total de SET-CENTS NOU MIL CINC-
CENTS VUITANTA-SET AMB VINT-I-SET EUROS (709.587,27€). 

 
 
9. Deutes més significatius 
 

 Es mantenen els dos préstecs de l’any passat. Essent el saldo actual: 



 

 
 Préstec amb Catalunya Caixa nº 9600046870 amb venciment final 28 de febrer 

de 2023 amb un import pendent de 320.000,00 €  
 

  També es manté: 
 
 El préstec número 9620.311-922156-57 de data de 5 de desembre de 2011 

constituït amb Caixabank, S.A., per un import de 1.600.000,00 € que importa 
186.570,26€, amb l’aval de l’empresa municipal privada Aigües de Manresa. 

 
 El deute amb Aigües de Manresa per import de 1.039.375,25€ a llarg termini i 

de 131.193,66€ a curt termini, que s’ha anat generant al haver de fer front  
Aigües als rebuts del anterior citat préstec de Caixabank, incloent els interessos 
meritats i pendents de pagament. Amb data  13 de juliol de 2018, s’ha signat 
un acord amb l’entitat Aigües de Manresa pel qual aquest deute es podrà fer 
front amb 10 quotes anuals de 131.193,66, incloent amortització e interessos, 
des del proper 31/3/2019 fins el 31/3/2028. En aquest conveni també s’ha 
acceptat assumir com a deute 95.083,68€ pels interessos meritats pels diners 
avançats per Aigües des del 2013 fins a data d’avui. Aquest reconeixement 
d’interessos meritats, ja comptabilitzats en el tancament a 30 de juny han 
suposat una desviació extraordinària. 

 

 
11. Fons Propis 

 
Degut a la despesa extraordinària de 1.600.000,00€, derivada del registre del 
deteriorament del crèdit concedit a Bàsquet Manresa, S.A.D., els FFPP de la Fundació 
han quedat negatius en 1.198.996,10 euros. Malgrat això, la Fundació no ha incomplert 
en cap cas amb els seus compromisos de pagament. Així mateix, la previsió de 
pagaments per l’exercici 2018-2019 i següents s’ha fet prenent en consideració les 
aportacions rebudes anualment de l’Entitat Manresa E.B., i que al 2017-2018 han estat 
de 444.000,00€, comptant amb la seva col·laboració fins al moment que finalitzi el 
pagament dels deutes contrets. 

 
 

12. Ingressos i despeses  
 

12.3. Desglossament de la partida 4.b del deure del compte de resultats , «Càrregues 
socials: 

Tot l’import correspon a la seguretat social, a càrrec de l’empresa dels sous i 
salaris reflectit en la partida 4.a. 

 

12.4. Aquesta temporada no s’ha rebut la col·laboració de Bàsquet Manresa d’abonats 
de l’entitat. 

  

13. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies  
 

Durant l’exercici la Fundació ha tingut uns ingressos corrents de 715.163,52€ dels 
que s’han destinat 667.503,86€ (93,33%) a les finalitats de la Fundació de la 
promoció i difusió del bàsquet i suport a entitats relacionades amb aquest esport, 
especialment els equips del Bàsquet Manresa 2015 i el suport a l’entitat Bàsquet 
Manresa SAD, un dels principals referents del nostre esport a tot Catalunya. 
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