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MEMÒRIA ABREUJADA 2020 
 

MEMÒRIA ABREUJADA QUE PRESENTA ASSOCIACIÓ PETITS 

MÚSICS DEL MON CORRESPONENT A L’ EXERCICI ANUAL 

FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
 
 
 

1. ACTIVITAT DE L’ EMPRESA 
 
ASSOCIACIÓ PETITS MÚSICS DEL MON va ser constituïda per temps indeterminat el 17 de Febrer de 2010  
i va ser registrada el 27 D’Abril a la secció primera del registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya..  
El 18 de Juliol de 2012 va ser inscrita també al registre d’associacions no governamentals pel 
desenvolupament amb el número 557 El seu domicili social es troba a Pça D'EN COLL 2, Sant Cugat del 
Vallès. 
  
Els fins de la fundació, segons se estableix en els seus estatuts, son: 
 
Petits Músics del Món es va crear amb la intenció de donar a conèixer, oferir suport i desenvolupar a 
projectes musicals adreçats o realitzats per nens i joves de països en vies de desenvolupament, en situació 
de conflicte, o simplement que viuen la música en circumstàncies difícils, i que tot i això duen a terme un 
treball musical destacat. Volem recolzar aquesta àrea educativa, expressiva i artística del llenguatge 
anomenada música.  
 
En compliment de les finalitats, Petits Músics del Món es proposa:  
1. Organització d’activitats vinculades a la música i a l’educació musical amb els grups que hi puguin 
participar.  
2. Donar suport a altres entitats que treballin per a col·lectius i objectius similars.  
3. Recolzar iniciatives de col·lectivitats desfavorides conduents a la millora de les seves condicions i 
possibilitats per a fer música, sense excloure altres propostes o projectes complementaris que d’aquí es 
puguin derivar.  
4. Donar a conèixer, fer conscient i sensibilitzar la societat de la tasca desenvolupada per l’associació i pels 
grups involucrats en els projectes. Per a aquesta tasca podrà fer servir tots els medis a l’abast.  
5. Realitzar i facilitar formació i capacitació per al voluntariat i realitzar i facilitar formació de professorat “in 
situ” per promoure el compliment del foment de la cultura.  
6. Promoure i desenvolupar qualsevol mena de projecte vinculat als seus objectius. 
 
A l'actualitat realitza un programa en coordinació amb Music Crossroads Malawi 
 
L’Entitat no participa en cap altra societat, ni té relació amb altres entitats amb les que es pugui establir una 
relació de grup o associada d’acord amb els requisits establerts en l’Art. 42 del Codi de Comerç i en les Normes 
13ª i 15ª de la Tercera Part del Reial Decret 1514/2007 en el que es va aprovar el Pla General de Comptabilitat. 
 
La moneda funcional amb la que opera l'empresa és l'euro. Per a la formulació dels estats financers en euros 
s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura en l'apartat 4. Normes de registre 
i valoració. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Tant el Balanç com el Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici, mostren la imatge fidel del Patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de la Societat. 
  
Les consideracions a tenir en compte en matèria de Bases de presentació dels Comptes Anuals en l'entitat, 
són les que es detallen a continuació: 
 
1. IMATGE FIDEL. 
 

a) Les Comptes Anuals  de l’ exercici 2020 adjuntes han estat formulades pels  Administradors a partir 
dels registres comptables de la Societat a 31 de Desembre de 2020 en elles s'han aplicat els principis 
comptables i criteris de valoració recollits en el Reial decret 1514/2007, pel qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, així com la veracitat 
dels fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 
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b) No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’ hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable.  

 
 

2. PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS. 
 
No s'ha aplicat cap principi comptable no obligatori. 

 
3. ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA. 
 
La Societat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'empresa en funcionament, sense que 
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en 
l'exercici següent. 

 
 
 
4. COMPARACIO DE LA INFORMACIÓ. 

 
Els estats comptables que s'inclouen en els presents Comptes Anuals relacionen la informació econòmica-
financera relativa a l'exercici actual i la comparen amb la de l'exercici anterior. 

 
5. ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES. 
 
No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç. 

 
6. CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 
 
No s'han realitzat en l'exercici, ajustos als comptes anuals de l'exercici 2020 per canvis de criteris comptables. 

 
7. CORRECCIÓ D’ ERRORS. 

 
Els comptes anuals de l'exercici 2020 no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d'errors detectats en 
l'exercici. 
 
 

3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Els principis comptables i normes de registre i valoració més significatius aplicats són els que es relacionen a 
continuació: 
 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
Es valora al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més del import facturat després de 
deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionats que 
es produeixin fins a la seva posada en funcionament, com les despeses de explanació i enderrocament, 
transport, segurs, instal·lació, muntatge i altres similars. La Societat inclou en el cost de l'immobilitzat material 
que necessita un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús, explotació o venda, les 
despeses financeres relacionats amb el finançament específic o genèrica, directament atribuïble a l'adquisició, 
construcció o producció. Forma part, també, del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual 
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retir i altres associades a l'actiu, tals com costos 
de rehabilitació, quan aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millor estimació del 
valor actual de l'import contingent, no obstant això, els pagaments contingents que depenguin de magnituds 
relacionades amb el desenvolupament de l'activitat, es comptabilitzen com una despesa en el compte de 
pèrdues i guanys a mesura en què s'incorrin. 
 
Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material, es registren en l'actiu 
i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de l'actiu associat a la bestreta donen lloc al 
reconeixement d'ingressos financers, conforme es reportin. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès 
incremental del proveïdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al que el proveïdor podria 
finançar-se en condicions equivalents a les quals resulten de l'import rebut, que no serà objecte de modificació 
en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a un any i l'efecte financer del 
qual no sigui significatiu, no serà necessari dur a terme cap tipus d'actualització. 
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No és aplicable l'activació de grans reparacions i costos de retir i rehabilitació. La Societat no té compromisos 
de desmantellament, retir o rehabilitació per als seus béns d'actiu. Per això no s'han comptabilitzat en els actius 
valors per a la cobertura de tals obligacions de futur.  
 
Després del reconeixement inicial, es comptabilitza la reversió del descompte financer associat a la provisió en 
el compte de pèrdues i guanys i s'ajusta el valor del passiu d'acord amb el tipus d'interès aplicat en el 
reconeixement inicial, o en la data de l'última revisió. Per la seva banda, la valoració inicial de l'immobilitzat 
material podrà veure's alterada per canvis en estimacions comptables que modifiquin l'import de la provisió 
associada als costos de desmantellament i rehabilitació, una vegada reconeguda la reversió del descompte, i 
que podran venir motivats per: 
 

- Un canvi en el calendari o en l'import dels fluxos d'efectiu benvolguts per cancel·lar l'obligació 
associada al desmantellament o la rehabilitació.  

 
- El tipus de descompte emprat per la Societat per a la determinació del valor actual de la provisió que, 

en principi, és el tipus d'interès lliure de risc, tret que en estimar els fluxos d'efectiu no s'hagués tingut 
en compte el risc associat al compliment de l'obligació. 

 
Es registra la pèrdua per deterioració del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu valor net 
comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats per la Societat, es 
carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a 
un augment de la capacitat productiva o a un allargament de la vida útil dels béns, són incorporats a l'actiu com 
a major valor del mateix. Els comptes de l'immobilitzat material en curs, es carreguen per l'import d'aquestes 
despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per la Societat per a si 
mateixa. 
 
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les condicions dels mateixos 
es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 
 
La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzarà en el balanç de situació segons 
la naturalesa del ben objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel mateix import. Aquest import serà 
el menor entre el valor raonable del ben arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats 
mínimes acordades, inclosa l'opció de compra, quan no existeixin dubtes raonables sobre el seu exercici. No 
s'inclouran en el seu càlcul les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles 
per l'arrendador. 
 
En els arrendaments financers es comptabilitza l'actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un passiu financer pel 
mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de  
l'arrendament dels pagaments mínims acordats. 
 
Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als aplicats al conjunt dels 
actius materials, atenent a la seva naturalesa. 
 
Els contractes d'arrendament financer han estat incorporats directament com a actiu de la Societat i es fa figurar 
en el passiu el deute existent amb el creditor. Els interessos s'incorporen directament com a despeses a mesura 
que es van liquidant les quotes corresponents.  
 
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza, des del moment en el qual estan disponibles 
per a la seva posada en funcionament, de forma sistemàtica durant la seva vida útil benvolguda, estimant un 
valor residual nul, en funció dels següents anys de vida útil:  

 
  
 
CRITERIS EMPRATS EN LES ACTUALITZACIONS DE VALOR PRACTICADES. 
 
Durant l'exercici no s'han realitzat actualitzacions de valor. 
 
 
ACTIUS FINANCERS I PASSIUS FINANCERS. 
 
La societat té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que donen lloc a un actiu 
financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en altra 
empresa. Es consideren, per tant instruments financers, els següents: 
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Inversions financeres a llarg termini 
Préstecs i comptes per cobrar: es registren al seu cost amortitzat, corresponent a l'efectiu lliurat, menys les 
devolucions del principal efectuades, més els interessos reportats no cobrats en el cas dels préstecs, i al valor 
actual de la contraprestació realitzada en el cas dels comptes per cobrar. La Societat registra les corresponents 
provisions per la diferència existent entre el import a recuperar dels comptes per cobrar i el valor en llibres pel 
qual es troben registrades.  

Inversions mantingudes fins al seu venciment: aquells valors representatius de deute amb una data de 
venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociïn en un mercat actiu i 
que la Societat té intenció i capacitat de conservar fins al seu venciment. Es comptabilitzen al seu cost 
amortitzat.  

Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats: La Societat classifica els actius i passius 
financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement 
inicial només si:  

− Amb això s’elimina o redueix significativament la no correlació comptable entre actius i passius 
financers o 

− el rendiment d’un grup d’actius financers, passius financers o d’ambdós, es gestiona i avalua segons 
el criteri de valor raonable, d’acord amb l’estratègia documentada d’inversió o de gestió del risc de la 
Societat.  

També es classifiquen en aquesta categoria els actius i passius financers amb derivats implícits, que són 
tractats com instruments financers híbrids, bé perquè han estat designats com a tals per la Societat o degut al 
fet que no es pot valorar el component del derivat amb fiabilitat en la data adquisició o en una data posterior. 
Els actius i passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys es valoren seguint 
els criteris establerts per als actius i passius financers mantinguts per a negociar 
 
La Societat no reclassifica cap actiu o passiu financer d'aquesta categoria mentre estigui reconegut en el balanç 
de situació, salvo quan escaigui qualificar l'actiu com inversió en empreses del grup, associades o multigrup. 
 
Les inversions en empreses del grup, associades o multigrup: aquest tipus d’inversions s’han valorat inicialment 
pel seu cost, és dir, valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de transacció que li han 
estat directament atribuïbles. Posteriorment, aquestes inversions s’han valorat  pel seu cost menys el import 
acumulats de les correccions valoratives per deterioro. 
 
Inversions disponibles per a la venda: són la resta d'inversions que no entren dintre de les quatre categories 
anteriors, venint a correspondre gairebé en la seva totalitat a inversions financeres en capital, amb una inversió 
inferior al 20%. Aquestes inversions figuren en el balanç de situació adjunt pel seu valor raonable quan és 
possible determinar-lo de forma fiable. En el cas de participacions en societats no cotitzades, normalment el 
valor de mercat no és possible determinar-lo de manera fiable pel que, quan es dóna aquesta circumstància, 
es valoren pel seu cost d'adquisició o per un import inferior si existeix evidència de la seva deterioració amb 
venciment inferior a tres mesos.  
 
Efectiu i altres medis líquids equivalents 
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres 
inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis 

en el seu valor. 

 
Passius financers 
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos incorreguts en la 
transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els 
costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de meritació utilitzant 
el mètode de l’interès efectiu. L’import reportat i no liquidat s'afegeix a l‘import en llibres de l‘ instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es produeixen. 

Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són valorades al cost 
amortitzat utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu.  
 
Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures 
La Societat està exposada a les fluctuacions que es produeixin en els tipus de canvi dels diferents països on 
opera. A fi de mitigar aquest risc, se segueix la pràctica de formalitzar, sobre la base de les seves previsions i 
pressupostos, contractes de cobertura de risc en la variació del tipus de canvi quan les perspectives d'evolució 
del mercat així ho aconsellen. 

De la mateixa manera, manté una exposició al tipus de canvi per les variacions potencials que es puguin produir 
en les diferents divises que manté el deute amb entitats financeres, pel que realitza cobertures d'aquest tipus 
d'operacions quan les perspectives d'evolució del mercat així ho aconsellen.  
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D'altra banda, es troba exposada a les variacions en les corbes de tipus d'interès al mantenir tota el seu deute 
amb entitats financeres a interès variable. En aquest sentit la Societat formalitza contractes de cobertura de 
risc de tipus d'interès, bàsicament a través de contractes amb estructures que asseguren tipus d'interès 
màxims.  

Al tancament de l'exercici s'han valorat els contractes en vigor comparant, per a cada contracte individualment 
considerat, el preu pactat amb la cotització de cada divisa i, si escau, amb el tipus d'interès de referència a la 
data de tancament, reconeixent els canvis de valor dels mateixos en el compte de resultats. 
 
INGRESSOS I DESPESES. 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació amb independència del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells.  

Tanmateix, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, 
mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.  

Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida rebuda o a 
rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament, per volum o altre tipus de descomptes, així com 
els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es registren com una minoració dels mateixos. No obstant 
això la Societat inclou els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any 
que no tenen un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

Els descomptes concedits a clients  es reconeixen el moment en què és probable que es compliran les 
condicions que determinen la seva concessió com una reducció dels ingressos per vendes. 

Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorats pel valor rebut.  

 

DESPESES DE PERSONAL. 
 
Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen lloc a un passiu per 
retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, figurin contribucions meritades no 
satisfetes.  

L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la diferència entre el valor 
actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos amb 
què es liquidaran les obligacions.  

Excepte en el cas de causa justificada, les societats vénen obligades a indemnitzar als seus empleats quan 
cessen en els seus serveis.  

Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal del treball i donat que no reben 
indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament del serveis, els pagaments per 
indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el moment en què es pren la decisió de  
l'acomiadament.  

 

 

4. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

El moviment hagut en aquest capítol del balanç de situació adjunt és el següent: 
  

  
Immobilitzat 

intangible  
Immobilitzat material  

Inversions 
immobiliàries  

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI  2020  0,00  971,44  0,00  

    (+)Entrades  0,00  0,00  0,00  

    (+)Correccions de valor per actualització  0,00  0,00  0,00  

    (-)Sortides  0,00  0,00  0,00  

B)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI  2020  0,00  971,44  0,00  

C)AMORTITZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI  
2020  

0,00  485,72  0,00  

    (+) Dotació a l'amortització de l'exercici  0,00  242,86  0,00  

    (+)Augment amortització acumulada per efecte 
actualització  

0,00  0,00  0,00  

    (+)Augments per adquisicions o traspassos  0,00  0,00  0,00  

    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  0,00  0,00  

D)AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI  2020  0,00  728,58  0,00  

E)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL  
2020  

0,00  0,00  0,00  

    (+) Correccions valoratives reconegudes en el període  0,00  0,00  0,00  

    (-)Reversió de correccions valoratives  0,00  0,00  0,00  

    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 0,00  0,00  0,00  
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traspassos  

F)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL  
2020  

0,00  0,00  0,00  

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI  2019  0,00  971,44  0,00  

    (+)Entrades  0,00  0,00  0,00  

    (+)Correccions de valor per actualització  0,00  0,00  0,00  

    (-)Sortides  0,00  0,00  0,00  

B)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI  2019  0,00  971,44  0,00  

C)AMORTITZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI  
2019  

0,00  242,86  0,00  

    (+) Dotació a l'amortització de l'exercici  0,00  242,86  0,00  

    (+)Augment amortització acumulada per efecte 
actualització  

0,00  0,00  0,00  

    (+)Augments per adquisicions o traspassos  0,00  0,00  0,00  

    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  0,00  0,00  

D)AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI  2019  0,00  485,72  0,00  

E)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO INICIAL  
2019  

0,00  0,00  0,00  

    (+) Correccions valoratives reconegudes en el període  0,00  0,00  0,00  

    (-)Reversió de correccions valoratives  0,00  0,00  0,00  

    (-)Disminucions per sortides, baixes, reduccions o 
traspassos  

0,00  0,00  0,00  

F)CORRECCIONS PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL  
2019  

0,00  0,00  0,00  

 
 
 

5. ACTIUS FINANCERS 
No hi ha informació a suministrar. 

  
Empreses del grup, multigrup i associats 
 
No hi ha correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferentes participacions. 
 
 

6. PASSIUS FINANCERS 
  
No hi ha informació a detallar. 
 
 

7. FONS PROPIS 
 

Detall dels fons propis 
 

Fons propis  Exercici 2020  

   I.Capital  0,00  

      Capital escripturat  0,00  

      Capital no exigit  0,00  

  II.Prima d'emissió  0,00  

 III.Reserves  0,00  

      Legal i estatutària  0,00  

      Altres reserves  0,00  

      Reserva revalorització  Llei 16/2012  0,00  

      Reserva capitalització  0,00  

  IV.Accions i participacions en patrimoni pròpies  0,00  

   V.Resultats d'exercicis anteriors  375,93  

      Remanent  -48,46  

      Resultats negatius d'exercicis anteriors  424,39  

  VI.Altres aportacions de socis  0,00  

 VII.Resultat de l'exercici  1.979,01  

VIII.Dividend a compte  0,00  

  IX.Altres instruments de patrimoni  0,00  

     TOTAL  2.354,94  

 

  

 
8. SITUACIÓ FISCAL 
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Despesa per impost sobre beneficis  

 
L’import de la despesa per impost sobre beneficis corrent puja a  -0,00 euros. 
 
Bases imposables negatives 
 
La situació de les Bases Imposables negatives pendents de compensar en l' exercici es la següent: 
 

  SALDO ANT.  APLICAT  PENDENT  

Compensació de base any  2017  2.363,28  1.979,01  384,27  

 
 
 

 
9. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
No s'han realitzat operacions amb parts vinculades. 
 

 
10. ALTRA INFORMACIÓ 
 
Nombre mig de persones emprades en el curs de l'exercici 
A continuació es detalla el nombre mig de persones ocupades en el curso de l'exercici: 
 

  Exercici 2020  Exercici 2019  

Persones ocupades  1,00  1,43  

Persones ocupades amb discapacitat major o igual al 33%  0,00  0,00  

 

 
No hi ha informació adicional a detallar.  
 
 
 
 
 
 
A SANT CUGAT DEL VALLES, a 31-03-2021. 
 
 
 
 
               

  MARTIN MARIN PERPINYA  _______________________      
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