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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Balanç de Situació

ACTIU

31 desembre 2020

Notes

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Recerca i desenvolupament
2. Concessions administratives
3. Patents, llicències, marques i similars
4. Drets de traspàs
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
7. Acomptes
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3. Instal.lacions tècniques
4. Maquinària
5. Altres instal.lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processaments d'informació
8. Elements de transport
9. Altre immobilitzat
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes
III. Inversions immobiliàries
IV. Béns del patrimoni cultural
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financers a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
5. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit
VIII. Deutors a llarg termini

31/12/2019

299.330

372.151

49.574

8

64.410

49.574

64.410

226.455

5

77.130

294.552

58.348

103.653
2.385
2.895
2.435
71.562

41.788

69.988

47.596

41.633

1.593

23.302

10

13.190

900

800

22.402

12.390

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors comptes cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
4. Altres actius financers
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

31/12/2020

4.139.177

4.044.594

2.884.890
10
10
10

492.514
33.410
42.394

10

2.316.572

2.736.684
302.566
71.678
55.397

2.307.043
1.234.826

10

1.234.826

1.291.022

1.291.022
2.716

10

TOTAL ACTIU (A+B)

500

2.716

500
6.088
10.657

7.785
8.604

10.657

8.604

4.438.507

4.416.746
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Balanç de Situació

PATRIMONI NET I PASSIU

31 desembre 2020

Notes

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
II. Fons especials
III. Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
VII. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Ajustaments per canvis de valor
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats

13
13
13
13

3, 13

31/12/2020

31/12/2019

807.258

702.449

646.423
27.000

624.505
27.000

597.505

500.887

21.918

96.619

160.835
14

160.835

77.944
77.944

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
V. Provisions per a altres operacions activitats
1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal ( remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Acomptes d'usuaris
VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

3.631.249

3.714.296

1.079.043

989.817

10

1.079.043

989.817

10
10

174.774

205.112
36.351

122.598

310.079

489.156

15
14

191.784

776.132

224.591
2.063.050

1.948.347

4.438.507

4.416.746
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
31 desembre 2020

Compte de Resultats

Notes

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i càrrec de membre de l'òrgan de govern
c) Reintegrament d'ajuts i assignacions
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats
d) Deteriorament béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Ingressos per serveis al personal
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a1) Investigació i desenvolupament
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions de activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

3.740.941

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

4.237.048

16

870.634

1.600.593

14
14

2.464.556
416.035
-10.285

2.271.932
453.459
-88.935

16

-12.835

-12.835

8
16
16
16

-36.975
-36.975

-340.974
-12.481
-328.494

-672.461
-21.656
-650.805

446.339

446.339

433.644

433.644
-3.321.698

16

-2.522.805
-798.893

-3.340.263
-2.517.763
-822.500

-389.152

9

-402.818

-377.122

-480.051

-165.410
-14.883
-51.570

-236.221
-14.597
-42.486

-22.012
-5.664
-2.118
-40.629
-74.836
-2.364
-9.666

-18.077
-6.100
-6.300
-46.879
-109.390
-8.860
86.093
-78.405
15.143

5

-75.033
4.144

1.365
1.365

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
b) De valors negociables i altres instruments financers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

31/12/2019

31/12/2020

14.010

-2.492

74.734

144.794
32
32

-52.816
-52.816

-48.207
-48.207

-52.816

-48.175

21.918

96.619

19. Impostos sobre beneficis

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

21.918

96.619
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
31 desembre 2020

Estat de canvis al Patrimoni Net

A - ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Notes

31/12/2020

31/12/2019

21.918

96.619

94.249

81.052

94.249

81.052

-15.143

-4.144

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

I. Per valoració i ajustaments canvis de valor (+)
II. Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
III. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (+)
IV. Efecte impositiu (-)
B) TOTAL INGRESSOS-DESPESES IMPUTATS PATRIMONI NET
V. Per valoració i ajustaments canvis de valor
VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)
VII. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (-)
VIII. Efecte impositiu (+)

3.786

1.036

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS

-11.357

-3.108

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

104.809

174.563

B - ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Notes
A) SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Fons
Dotacionals i
socials

Fons
Especials

Reserves

27.000

12.080

447.588

27.000

12.080

447.588

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents
d'aplicació

Excedent de
l'exercici

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

Altres

41.218

Total

527.887

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments-Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
3. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
C) SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

41.218
96.619

41.218

-41.218

527.887
77.944

174.563

27.000

12.080

488.807

96.619

77.944

702.449

27.000

12.080

488.807

96.619

77.944

702.449

21.918

82.891

104.809

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1
II. Ajustaments per errors N-1
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments-Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
3. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'ANY N

27.000

12.080

96.619

-96.619

585.425

21.918

160.835

807.258
Imports en euros

Las notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de canvis al patrimoni net corresponent a l'exercici 2020

Plana

5

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
31 desembre 2020

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Notes

31/12/2019

31/12/2020

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS

21.918

96.619

2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
d) Imputació de subvencions (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat i financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (-/+)
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Acreedors i altres comptes per pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)

71.563

-15.205

5
14

78.405
9.666
-15.143
-1.365
-348.532
-148.343
53.981
-66.689
-187.481

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

a)
d)
e)
5.

75.033
-86.093
-4.144

-796.815
233.192
-1.063.563
19.889
13.667

74.063

Variació periodificacions (+/-)
Cobraments (pagaments) per impostos (+/-)
Altres pagaments (cobraments) (-/+)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

116.399
-42.336

599.832

-113.664
713.495
-180.988

-115.569

-19.238

-100.863

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
7.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
8.

Pagaments per inversions (-)
Entitats del grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural
Altres actius financers
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius
Cobraments per desinversions (+)
Entitats del grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural
Altres actius financers
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

5

-9.127

-97.138

-10.112

-3.725

15.019

15.019

-4.219

-100.863

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Variacions de fons (+/-)
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+/-)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (+)
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

98.034
0
98.034

82.088
0
82.088

89.226
89.226
89.226

132.238
132.238
132.238

187.261

214.326

2.054

-2.106

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

Variació neta de l'efectiu

8.604
10.657

10.709
8.604

2.054

-2.106
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267
NOTES ALS ESTATS FINANCERS
1. Activitat de la fundació.
Nom i definició de l'entitat
La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2007, treballa per
aconseguir la inclusió social dels col·lectius més desfavorits. Utilitza la inserció i la formació laboral
com a motors per a una millor valoració personal i per aconseguir el respecte i l’acceptació social a la
diversitat cultural i social. Volem ser una entitat referent i de qualitat per al desenvolupament de les
competències professionals i personals i per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones,
especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral. i està inscrita al
Registre de Fundacions de la generalitat de Catalunya amb el número 2337.

Missió / Visió / Valors

Missió
La Fundació Gentis té per missió desenvolupar projectes, programes, serveis i formació adreçats a
infants, adolescents, joves i famílies, per promoure el benestar i el creixement personal i professional,
posant especial interès en el treball amb persones en situació de vulnerabilitat social.
Visió
La Fundació Gentis vol ser:
o Una entitat referent i de qualitat pel desenvolupament de les competències professionals i
personals i per a la millora de la ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les
que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
o Un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb especialment incidència en la
formació, l'atenció individual i en la generació de coneixement.
Valors
La fundació es compromet a treballar amb: Lideratge, treball en equip, complementarietat,
col·laboració, transparència, responsabilitat social i justícia.

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267
Participació en xarxes
o
o
o
o
o

ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
Social Business City Barcelona
Red Araña
Federació Empresarial CATFormació
ACACER - Associació Catalana d’Agències de
Col·locació i Empreses de Recol·locació

o ACTAS - Associació Catalana de Treball amb
Suport
o Xarxa
Formació
per
persones
treballadores
o Escuelas de Segunda Oportunidad
España

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267

Desplegament territorial
La Fundació Gentis té domicili fiscal a Deltebre però desenvolupa serveis i activitats arreu de
Catalunya, amb presència a les quatre demarcacions catalanes.

 Girona
o C/ Garrotxa, 7 baixos 17006 - Girona Tel: 972 40 54 54
o La Maret (Salt) | C/ Sant Roc, 2 – 17190 Salt – Tel. 972 40 54 55
 Barcelona
o C/ Salvador Espriu, 85 – 08005 Barcelona Tel. 93224 25 96
o C/ Vilardell, 29 entl 2a 08014 – Barcelona Tel: 93 144 04 20
 Tarragona
o C/ Sant Francesc, 8 – 43003 Tarragona Tel. 977 09 69 30
o C/ Muralla del Carme, 24 – 43800 Valls Tel. 682 041 243
 Deltebre
o C/ de Barcelona, 73 – 43870 Amposta Tel. 977 09 94 25
o Av. de la Pau, 178 43580 – Deltebre Tel: 977 05 92 66

Model organitzatiu de l'entitat
Gentis és una fundació, una entitat sense ànim de lucre, que vol ser referent per al desenvolupament
de les competències personals i professionals de les persones i per a la seva millora de la ocupabilitat i
l’ocupació, especialment d’aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
Estem regits per un patronat integrat per professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones. Aquest
està representat per la Direcció General que delega en la Gerència la gestió diària dels diferents
projectes i serveis que es desenvolupen.
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267
Participació en la governança i sostenibilitat

Participació en projectes del Programa Europeu Erasmus+:



Projecte Innovació metodològica en escoles d’adults (Programa Erasmus+ K1-Mobilitat de
professionals) enfocat a la millora competencial dels professionals que treballen al centre de
formació d’adults Lo Pont.



Projecte SPORTME enfocat en la promoció d’estratègies de mentoria social en l’àmbit de
l’esport (Programa Erasmus + Sport)

Memòria d’activitats 2020
A Gentis volem ser un referent per al desenvolupament de les competències personals i
professionals de les persones i per a la seva millora de la ocupabilitat, especialment d’aquelles que es
troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral, busquem un acompanyament 360 graus dels
col·lectius més necessitats a través de les següents línies d’actuació:
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267

Les nostres línies d’actuació

La nostra acció
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267

Professionals

Règim jurídic.
L’entitat és una Fundació Privada constituïda sota la llei 5/2001 de 2 de maig de la Generalitat de
Catalunya i disposicions complementàries. Així mateix li és d’aplicació la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

L’entitat està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2337 i
està acollida a la Llei 49/02 de 23 de desembre de Fundacions i Mecenatge, llei de Fundacions i
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general.
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
Exercici 2020
G-17679267
La fundació com a tal la governa un patronat qui exerceix la funció de vetllar pel compliment de la
missió i les finalitats establertes en els estatuts, qui es reuneix com a mínim dues vegades a l’any per
l’aprovació dels pressupostos i tancament econòmic, així com per plantejar i fer seguiment de les
línies de treball del pla d’acció i del pla estratègic o qüestions de futur.
En reunió de Patronat celebrada el 18 de Desembre de 2015, s’aprova la composició actual de
Patronat.
El 22 de setembre de 2016, es signa davant notari la dissolució, liquidació i cessió global d’actius i
passius de l’Associació AVBC a Fundació Gentis.
En data 28/12/2018 es nomena nou patronat i els seus càrrecs que a data d’avui es mantenen
vigents.
Els components del Patronat de la Fundació a la data de formulació de comptes són els següents:
Presidenta

Montserrat Serrats Cailà

Secretària

Anna Mª Suñer i Damon

Tresorer

Carles Martinez Collado

Vocal

Jordi Pascual i Pèlach

Vocal

Glòria Fàbrega Cornellà

En el patronat del 1 de febrer de 2007 va nomenar com a Director General al Sr. Jordi Pascual i
Pèlach i en el patronat del 10 de desembre de 2010 es va nomenar com a apoderada la Sra. Marta
Cid Pañella, ambdós de forma indefinida. Les facultats que han estat igualment delegades al
Director General, a l’apoderada podran ser exercides de forma indistinta i solidaria.
En el patronat del 20 de desembre del 2016 es van facultar les persones Sra. Maria Esther Adrover
i Garcia, Maria Isabel Flores Valdepeñas i Rosa Maria Cardona i Tomàs per contractar i signar
documents corresponents a formadors externs de docència en cursos de formació, convenis de
pràctiques amb empreses externes i convenis corresponents a les visites en entorn productiu.
El 28/06/2019 s’atorga poders a Rosa Vilà i Cassà, directora del departament de RRHH, en
l’àmbit de la gestió i administració de les persones vinculades laboralment a la Fundació i per a
procediments administratius davant òrgans d’ordre laboral o social.
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En reunió de data 9 de novembre de 2020 es va decidir una modificació en els estatuts de la
Fundació, ampliant algunes finalitats fundacionals, modificació que ha estat degudament inscrita al
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

2. Bases de presentació dels comptes anuals.
Imatge fidel.
Els comptes anuals s’han preparat, en moneda euros, 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 la fundació.
Principis comptables.
Els comptes anuals que adjuntem han estat preparats pel Patronat de la Fundació a partir dels
registres comptables establerts en el codi de comerç i es presenten seguint les normes del Pla
General de Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya segons el Decret 259/2008, de
23 de desembre. L’entitat no ha aplicat cap principi comptable no obligatori, ni ha deixat d’aplicar
cap obligatori.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a aquest exercici s’han determinat estimacions i
hipòtesis en funció de la millor informació disponible a la data de tancament dels estats financers
sobre els fets analitzats. És possible que successos que puguin esdevenir al futur obliguin a
modificar-les (a l’alça o a la baixa) en propers exercici, que es faria de forma prospectiva, reconeixent
els efectes del canvi d’estimació en les corresponents comptes anuals futures.
L’entitat ha elaborat aquests estats financers sota el principi de gestió continuada, que implica la
continuïtat de les operacions de l’entitat, la realització dels seus actius i la liquidació dels seus passius
en el curs normal dels negocis, pels imports i segons la classificació amb la que figuren als comptes
anuals adjunts.
Els membres del patronat de la fundació , un cop avaluat les incidències a dalt esmentades, no han
detectat l’existència de factors que pugui implicar la no aplicació del principi de gestió continuada.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa sobre el COVID-19
L'entitat ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'empresa en
funcionament, havent tingut en consideració 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 per la
continuïtat de la seva activitat.
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L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de Coronavirus
COVID-19 una pandèmia, per la seva ràpida propagació pel món, havent afectat més de 150 països.
La majoria dels governs estan prenent mesures restrictives per contenir la propagació, que inclouen:
aïllament, confinament, quarantena i restricció a el lliure moviment de persones, tancament de locals
públics i privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de fronteres i reducció
dràstica del transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre.
Aquesta situació està afectant de manera significativa a l'economia global, a causa de la interrupció o
alentiment de les cadenes de subministrament i a l'augment significatiu de la incertesa econòmica,
evidenciat per un augment en la volatilitat el preu dels actius, tipus de canvi i disminució dels tipus
d'interès a llarg termini.
Tenint en consideració la complexitat dels mercats a causa de la globalització dels mateixos i
l'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra el virus, és prematur, a la data de
formulació d'aquests comptes anuals, realitzar una estimació fiable dels possibles impactes, si bé, fins
on ens és possible conèixer, no s'ha produït cap conseqüència que pogués considerar-se significativa,
ja que aquestes dependran, en gran mesura, de l'evolució i extensió de la pandèmia en els propers
mesos, així com de la capacitat de reacció i adaptació de tots els agents econòmics impactats, pel que
no és possible fer una estimació fiable.
L'administració de l’entitat seguint les indicacions del govern i d'acord amb el seu pla de
contingència de riscos ha executat les següents accions:
 Implementades mesures internes per garantir la salut dels treballadors.
 Els clients i finançadors, de forma majoritària sostingueren els seus contractes, el que va
permetre que equips tècnics de diferents serveis de la fundació poguessin adaptar-se i
desenvolupar la seva jornada amb teletreball, mantenint l’atenció i seguiment als joves i
persones usuàries mitjançant eines digitals.
 Reformulació amb cada persona treballadora el calendari laboral del 2020 per pactar la
compensació de la bossa d’hores generada durant el permís retribuït recuperable decretat
pel govern.
 Determinats programes ampliaren els terminis d’execució de les actuacions subvencionades
per facilitar la recuperació de les tasques que requerien una acció presencial.
 Es va adaptar temporalment la contractació de docents externs lligats a accions formatives
presencials.
 En determinats llocs de treball es va ajustar les funcions de la DLT.
 Enfoc del treball tècnic a desplegar continguts digitals per ampliar el catàleg de formacions
onlilne (amb les dues modalitats: asíncrona i síncrona)
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Implementades mesures de reducció de costos corrents per intentar reduir les pèrdues
ocasionades per la possible reducció del nivell d'activitat.
Reformulació dels pressupostos de l’exercici per reequilibrar l’explotació i les noves
temporalitats dels programes.

En tot cas, els patrons consideren que el possible impacte que pogués tenir aquest aspecte per a la
Fundació podria mitigar-se, amb els diferents mecanismes contractuals disponibles en cada cas.
L’entitat avaluarà durant l'exercici 2021, l'impacte d'aquests esdeveniments sobre el patrimoni i la
situació financera i sobre els resultats de les seves operacions i dels fluxos d'efectiu corresponents a
l'exercici anual acabat en aquesta data

Comparabilitat de la informació
No hi ha cap raó rellevant que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb les de
l’exercici precedent, ni ha calgut adaptar les xifres de l’exercici precedent per facilitar aquesta
comparació.
Canvis en criteris comptables.
No s’han produït canvis significatius als criteris de comptabilització amb respecte als estats financers
d’exercicis anteriors.
Elements aplegats en diverses partides i agrupació de partides.
L’entitat no disposa d’elements que figurin separats en varies partides dels estats financers, ni s’han
realitzat agrupaments de diverses partides.
Correcció d’errors.
L’entitat no ha realitzat cap correcció d’error realitzat en l’exercici.
Importància Relativa
Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels
Estats financers o altres assumptes, l’entitat, d‘acord amb el Marc Conceptual del Pla General de
Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya, ha tingut en compta la importància relativa
en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2020.
3. Excedent de l’exercici.
La proposta de distribució del Resultat per part del Patronat és el següent:
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Anterior

Actual

Excedent de l’exercici

96.619

21.918

Total base de repartiment = Total distribució

96.619

21.918

Reserves

96.619

21.918

Total distribució = Total base de repartiment

96.619

21.918

Bases de repartiment

Distribució a:

4. Normes de registre i valoració.
a. Immobilitzat material.
Es valora el preu d’adquisició o el cost de producció, el que s’incorpora l’import de les inversions
addicionals o complementàries que es realitzin, amb igual criteri de valoració. El cost de producció
dels béns fabricats o construïts per la pròpia entitat s’incorpora el cost d’adquisició de les matèries
primeres i altres matèries consumibles i a més a més els costos directes o indirectament imputables,
corresponents al període de fabricació o construcció. El preu d’adquisició inclou les despeses
financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, girats pel
proveïdor o corresponents a préstecs o altra classe de finançament aliè, destinats a finançar
l’adquisició.
Les despeses de reparació i manteniment que no augmentin la capacitat productiva o allargament de
la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici.
Les amortitzacions es practiquen linealment, estimant un valor residual nul, en funció dels següents
percentatges:
Descripció

% Anual

Construccions

S/Durada contracte lloguer

Equips processos d’informació
Instal·lacions, Maquinaria, Mobiliari i Altre immobilitzat

25 %
10%-12%-20%

b. Actius financers i passius financers
Les diferents categories d’actius financers són les següents:
Actius financers a cost amortitzat
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
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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 cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació
més tots els costos que són directament atribuïbles. No obstant, aquests últims podran registrar-se al
compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
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 estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida
romanent.
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 deteriorament
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos
d'efectiu recuperables.
Actius financers a cost
En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i
associades.
Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l’import
dels drets preferents de subscripció i similars.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per 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 el major import entre el seu valor raonable menys
els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.
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Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s’han 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 com a conseqüència d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un 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 deteriorament 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.
Les diferents categories de passius financers són les següents:
Passius financers a cost amortitzat
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 cost que és el valor raonable de la
transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. No
obstant, aquests últims, així com les comissions financeres que s’hagin carregat a l’empresa es poden
registrar en el compte de pèrdues i guanys.
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 desemborsos 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, incloses les primes pagadores en la liquidació o el
reemborsament i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de 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 corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a 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.
Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
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c. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una
base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o
inversió objecte de la subvenció.
d. Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.
La classificació entre curt i llarg termini es realitza tenint en compte el termini previst pel venciment,
alienació o cancel·lació de les obligacions i drets de l’empresa.
Es considera llarg termini quan és superior a un any comptant a partir de la data de tancament de
l’exercici.
e. Impost sobre beneficis.
L’ entitat està exempta de tributació de l’impost sobre beneficis.
f. Ingressos i despeses.
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició,
comptabilitzats segons el criteri de meritament.
g. Inversions i despeses medi ambientals.
Els imports de despeses resultants de mesures de protecció del medi ambient s’han comptabilitzat
com a despeses de l’exercici. Les inversions realitzades en sistemes, equips i instal·lacions destinats al
mateix fi, s’han comptabilitzat com a tal en l’actiu, segons la seva naturalesa.
h. Provisions i contingències.
L’entitat no ha realitzat cap.
i. Combinació de negocis.
En la data d'adquisició, els actius identificables adquirits i els passius assumits s'han enregistrat, amb
caràcter general, pel seu valor raonable .
j. Operacions amb empreses del grup.
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de vinculació, es
comptabilitzen d'acord amb les normes generals.
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5. Immobilitzat material.
L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat material durant l’exercici anterior i actual es mostra en la
taula adjunta:
Construccions

Cost inversió
Fons
amortització
Valor
comptable
Altes exercici

2018

Baixes
exercici
Amortització
any
Baixes
amortització
Cost inversió
Fons
amortització
Valor
comptable
Altes exercici
Baixes
exercici
Amortització
any
Baixes
amortització
Cost inversió
Fons
amortització
Valor
comptable

Mobiliari

Equips
processos
informació

Immobilitzat
en curs

5.208

4.130

48.974

91.520

-53.626

-550

-1.011

-663

-11.991

-45.673

130.176

3.119

4.198

3.467

36.983

45.848

33.819

257.610

42.571

46.887

7.814

97.329

-734

-1.302

-1.032

-7.992

33.819

Total

3.669

371.123
-113.513

-456

-456

-22.613

-60.196

323

266

183.802

3.669

5.208

4.130

91.545

137.951

-80.149

-1.284

-2.313

-1.695

-19.983

-67.963

103.653

2.385

2.895

2.435

71.562

69.988

41.633

294.552

3.164

5.962

9.126

-3.669
-26.523

-4.130

41.633

467.995
-173.443

-4.099

-11.344

-23.242

-10.830

-24.914

-63.569

1.695

1.715

4.894

9.588

-1.302
1.284

2020

Altres
Instal·lacions

183.802

-26.523

2019

Instal·lacions Maquinaria
Tècniques

183.802

0

5.208

0

87.503

129.771

-106.672

0

-3.615

0

-29.155

-87.982

77.130

0

1.593

0

58.348

41.789

47.595

453.879
-227.425

47.596

226.455

Dins de les partides d’immobilitzat figuren 40.565 euros aquest any, i 19.756 euros, l’any anterior,
que estan totalment amortitzats.
6. Inversions immobiliàries
L’entitat no disposa d’Inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni històric i cultural.
L’entitat no disposa de béns del patrimoni històric o cultural.
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8. Immobilitzat intangible
L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat intangible durant l’exercici anterior i actual es mostra en la
taula adjunta:
Desenvolupament
Cost inversió
Valor comptable

79.246
2018

79.246

Altes exercici

-14.836

Cost inversió

79.246

Fons amortització
Valor comptable

-14.836
2019

64.410

Amortització any

-14.836

Cost inversió

79.246

Fons amortització
Valor comptable

-29.672
49.574

2020

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La fundació disposa d’arrendaments operatius de contractes de lloguer de locals per import de
162.050 euros, a l’any anterior per 223.646 euros. Així com l’entitat disposa de lloguers d’altres béns
per import de 3.360 euros. L’import de l’any anterior era de 12.575 euros.
10. Instruments financers.
Actius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la norma de
registre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i
associades, és el següent:
Categoria

Tipus d’actiu

Comptes a cobrar

Usuaris i deutors per prestació de serveis

302.566

492.514

Deutors, entitats del grup, associades i
altres parts vinculades

71.678

33.410

Altres deutors

55.397

42.394

Crèdits amb les Administracions
Públiques
Inversions financeres

Curt termini
Anterior
Actual

Altres actius financers

Llarg termini
Anterior
Actual

2.307.043 2.316.572
500

2.716

Instruments de patrimoni
Inversions en entitats del
Altres actius financers
grup i associades

1.291.022 1.234.826

TOTAL

4.028.206 4.122.432

12.390

22.402

800

900

13.190

23.302
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Els actius financers s’han valorat segons el seu valor raonable.
Passius financers
Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en
la societat. El valor en llibres de cada una de les categories es el següent:
Categoria
Deutes
a
termini
Altres deutes

Tipus de passiu
curt

Curt termini
Anterior
Actual

Llarg termini
Anterior
Actual

Deutes amb entitats de crèdit

989.817

1.079.043

Creditors comercials

205.112

174.774

36.351

0

1.231.279

1.253.817

Proveïdors, entitats del grup i
associades
TOTAL

--

--

Al passiu del balanç figura un deute per remuneracions pendents de pagaments, que correspon a la
periodificació de pagues extres meritades a final de l’exercici 2019 i 2020 i altres despeses pendents
de pagament a final dels exercicis 2019 i 2020.
L’entitat disposa de Línea crèdit bancària per un límit d’import 1.500.000 euros.
11. Existències.
L’entitat no disposa d’existències.
12. Moneda estrangera.
L’entitat no realitza operacions, ni te saldos al tancament, amb moneda estrangera diferent a l’euro.
13. Fons propis
La composició de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent:
Concepte

Anterior

Actual

Fons dotacionals o fons socials

27.000

27.000

Fons especials: Aportació antiga associació pels associats

12.080

12.080

488.807

585.425

96.619

21.918

624.505

646.423

Reserves
Excedent de l’exercici
Total
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Moviments del fons dotacional i fons especials.
Les variacions del fons dotacional i del fons social durant l’exercici han estat els següents :
Moviment fons dotacional i fons
especials
Fons dotacional
Fons especials: Aportació antiga
associació pels associats

Saldo
inicial
27.000
12.080

Moviments Exercici
Altes
Baixes

Saldo
final
27.000
12.080

14. Subvencions, donacions i llegats.
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’exercici anterior de subvencions,
donacions i llegats són les següents :
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria.
Durant l’exercici anterior la Fundació ha rebut subvencions de capital per import de 82.088 euros,
les quals es van traspassar a resultats de l’exercici per import de 4.144 euros.
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’actual exercici de subvencions,
donacions i llegats són les següents:
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria.
Durant l’exercici la Fundació ha rebut subvencions de capital per import de 98.034,29 euros, les
subvencions de capital s’han traspassat a resultats de l’exercici per import de 15.143 euros.
15. Situació fiscal.
Al passiu del balanç del present exercici, es reflexa el deute per IVA del quart trimestre per import
de 261 euros, IRPF del quart trimestre per import de 98.731 euros i el deute amb Seguretat Social
per import de 92.792 euros.
Al passiu del balanç del passat exercici, es reflexa el deute per IVA del quart trimestre per import de
1.855 euros, IRPF del quart trimestre per import de 102.500 euros i el deute amb Seguretat Social
per import de 120.236 euros.
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L’entitat s’acull al règim de beneficis fiscals establerts el la Llei 49/2002 d’aplicació del règim fiscal
per entitats sense ànim de lucre.
El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclosa en el ANNEX 1 d’aquesta
memòria.
Les diferències entre el resultat comptable de l’exercici i la base imposable del mateix són les
següents:

Resultat comptable
Menys Resultats exempts
Resultats que tributen per l’impost
Diferències temporals i/o permanents
Base imposable de l’impost

Anterior
96.619
-96.619
0
0

Actual
21.918
-21.918
0
0

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi passat el termini de prescripció
de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d’eventuals inspeccions, podrien sorgir passius
addicionals als registrats per l’entitat. No obstant, la direcció de la mateixa considera que els
esmentats passius, en cas de que apareguessin, no serien significatius en comparació amb els Fons
Propis i amb els resultats anuals obtinguts.
16. Ingressos i despeses.
Detalls d’ingressos, que esdevenen de contractes amb l’administració
El detall de la composició dels ingressos és el següent:

Partida d'ingressos Detall de la seva composició
Ingressos per serveis Serveis Atenció Psicològica i Familiar
Servei Formació
Acció Comunitària
Servei Inserció Laboral
Servei Promoció i Creació Entitats
Economia Socia
E-Learning

Anterior
30.834
579.374
56.871
933.415
98

Actual
-198.376
11.015
653.574
150
7.520

Els contractes d’aquests ingressos són: ( La relació següent engloba tots els ingressos que obté
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l’entitat tan per prestació de serveis com per subvencions)
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Detalls de despeses.
El detall de les despeses d’administració del patrimoni de la Fundació i dels comptes de càrregues
socials, ajuts monetaris i variacions de provisions és el següent :
Partida de despeses
Ajuts monetaris

Detall de la seva composició
Ajut segons conveni entre entitats
Beques usuaris

Aprovisionaments

Càrregues socials

Consums béns destinats activitats
Treballs realitzats altres entitats
Seguretat Social càrrec de l’entitat
Altres despeses socials i previsions

Anterior
14.760
22.215
21.656
650.805
784.167
38.333

Actual
-12.835
12.481
328.494
790.984
7.909
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Les despeses d’administració de la fundació inclouen les despeses compensades als membres del
patronat fetes per aquests en la realització de les seves funcions, i les despeses generals relacionades
amb l’administració de la fundació. El càrrec de patró no és remunerat per llei.
Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, les despeses d’administració no poden ésser superiors al 15 % del
ingressos meritats durant l’exercici, s’adjunta a l’ANNEX 2.
17. Provisions i contingències.
L’entitat, al tancament de l’exercici anterior tenia atorgats avals a tercers per import de 82.209 euros,
procedent de la línia d’avals de Fundació Privada Resilis. En el tancament de l’exercici actual, els
avals atorgats són de 75.004,05 euros procedent de la mateixa línia d’avals.
18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos per finalitats pròpies.
Béns i drets que formen part de la dotació fundacional.
La composició dels drets i béns que formen part de la dotació fundacional i dels que estan vinculats
directament al compliment de les finalitats pròpies més significatius són els següents :
Béns que formen part de la dotació fundacional
Diners en efectiu

Valor Net
Comptable
27.000

Altres
Béns
--

L’entitat no ha realitzat cap alienació de béns i drets de la fundació durant l’exercici.
Destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.
Segons l’article 28 dels estatuts de l’entitat, en cas d’extinció per qualsevol causa, la liquidació de la
mateixa l’efectuaran els membres del Patronat, i comportarà la cessió global de tots els actius i
passius a favor d’altres fundacions, entitats públiques o privades, sense ànim de lucre i amb finalitats
anàlogues, o a altres entitats que autoritzi el Protectorat.
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals.
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins
socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció.
El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins
fundacionals i el detalls de la seva aplicació s’adjunten al ANNEX 2.
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19. Informació sobre Medi Ambient.
Donada l’activitat a la que es dedica l’entitat, la mateixa no té responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions o contingències de naturalesa medi ambiental que puguin ser significatius en relació amb
el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no s’inclouen
desglossos específics en la present memòria dels comptes anuals respecte a informació sobre
qüestions medi ambientals.
20. Retribucions a llarg termini al personal.
L’entitat no realitza retribucions al llarg termini al personal.
21. Negocis conjunts.
L’entitat, juntament amb la resta de les fundacions del grup, participa en un 5% en l’entitat MAINA
SUPORT GLOBAL, A.I.E. , la qual té per objecte la realització de serveis que s’utilitzen directa i
exclusivament i com auxiliar de l’activitat dels serveis socials necessaris pel desenvolupament de les
activitats dels socis que hi participen.
Aquesta Agrupació d’Interès Econòmic es dedica a compartir les despeses comuns a les entitats que
formen part de la mateixa. Durant l’exercici 2020, la Fundació ha aportat a Maina un import net de
357.801,44 euros , per compensar els costos comuns, que com a despeses l’entitat ha suportat costos
imputables a l’AIE, per import de 804.140,28 euros, menys els ingressos de 446.338,84 euros que es
correspon a la devolució de l’excés de costos suportats. En l’exercici anterior la Fundació va aportar
a Maina un import net de 417.525,36 euros, per compensar els costos comuns, que com a despeses
l’entitat va suportar costos imputables a l’AIE, per import de 851.169,36 euros, menys els ingressos
de 433.644,00 euros que es correspon a la devolució de l’excés de costos suportats.
El compte de pèrdues i guanys de l’entitat MAINA SUPORT GLOBAL, A.I.E. dels exercicis 2019 i
2020 és el següent:
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22. Actius no corrents mantinguts per a la venda.
L’entitat no disposa d’ Actius no corrents mantinguts per a la venda.
23. Fets posteriors al tancament.
24. Operacions i informació de les entitats vinculades.
L’entitat considera com entitats vinculades les entitats associades a la Fundació Privada Plataforma
Educativa.
Les operacions realitzades amb aquestes entitats, han estat les següents:
Partida
Ajuts monetaris
Ing. Prestació serveis
Donacions i altres

Detall de la seva composició
Ajut segons conveni entre entitats
Ingressos pels serveis prestats
Ingressos pel conveni entre entitats

Anterior
14.760
158.239
3.000

Actual
-43.289
--

Així com ha rebut serveis per valor de 59.764 euros i l’any anterior per import de 67.021 euros.
Els saldos a final d’exercici es detallen a la nota 10 d’aquesta memòria.
25. Altra informació.
Número mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i desglossat per sexes.
Anterior

Actual

D

H

TOTAL

D

H

TOTAL

Direcció i sotsdirecció

2,49

1,00

3,49

1,50

0,00

1,50

Coordinació

2,96

0,99

3,96

2,97

1,00

3,97

Llicenciat

39,52

12,99

52,51

44,12

16,79

60,92

Diplomat

2,62

2,43

5,05

7,85

4,91

12,76

Personal qualificat

13,68

9,20

22,89

0,87

1,41

2,28

Administració

9,64

1,00

10,64

9,16

4,67

13,83

Serveis

2,65

0,70

3,35

2,35

0,88

3,22

TOTAL

73,56

28,31

101,88

68,82

29,66

98,48

72,21%

27,79%

100,00%

69,89%

30,11%

100,00%

Categoría Professional
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El personal a final de l’exercici és el següent:
Anterior

Actual
TOTAL

D

H

TOTAL

4

1

1

2

1

4

3

1

4

46

16

62

54

20

74

Diplomat

8

10

18

8

7

15

Personal qualificat

3

2

5

2

2

4

Administració

12

2

14

12

8

20

Serveis

6

1

7

4

2

6

TOTAL

82

32

114

84

41

125

Categoría Professional

D

Direcció

4

Coordinació

3

Llicenciat

H

Al final de l’exercici l’entitat té dos treballadors discapacitats.
Variacions en la composició del patronat de la Fundació.
Durant el present exercici no s’han fet variacions en la composició del patronat de la Fundació.
Operacions amb autorització del Protectorat.
Durant l’exercici no s’ha realitzat cap operació per la qual s’hagi tramitat una autorització del
Protectorat ni cap mena de declaració responsable.
Compensacions de despeses i remuneracions amb l’òrgan de govern.
No s’han meritat cap tipus de remuneracions ni compensació de despeses rebudes per l’òrgan
d’administració de la fundació. No obstant l’exercici anterior varen tindre 57.861,14 euros com a
remuneració pel treball i aquest any 54.860,49 euros com a remuneració pel treball.
Garanties compromeses amb tercers.
L’entitat, al tancament de l’exercici actual té entregats avals a tercers per import de 75.004 euros,
procedent de la línia d’avals de Fundació Resilis i avals entregats per import de 7.868,08 euros.
L’any anterior tenia avals atorgats avals a tercers per import de 82.209 euros, procedent de la línia
d’avals de l’anterior Fundació Plataforma Educativa i avals entregats per import de 5.859,45 euros.
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Retribució als auditors.
La retribució als auditors a l’exercici 2019 és de 1.833 euros (IVA inclòs i sense comptar taxes) i la
retribució dels auditors de l’exercici 2019 va ser de 1.815 euros (IVA inclòs i sense comptar taxes), la
totalitat dels quals corresponen als serveis per la realització de l’auditoria de l’exercici.
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de
3 de desembre, que ha estat preparada aplicant la Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes de data 29 de gener de 2016.

Període mig de pagament a proveïdors
Rati d’ operacions pagades
Rati operacions pendents de pagament
Total pagaments realitzats
Total pagos pendents

Actual

Anterior

Dies

Dies

13
13
12
Import
793.911
22.824

25
25
25
Import
1.273.156
89.513
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APROVACIÓ DE COMPTES PELS PATRONS
Els comptes anuals que contenen aquest document, han estat aprovats i signats pels patrons de la
fundació a la data a baix indicada.
22/07/2021

Data aprovació i refrenament de comptes

Nom del patró de la Fundació
Montserrat Serrats Cailà

Signatura
SERRATS
CAILA,
MONTSERRA
T (FIRMA)

Firmado digitalmente
por SERRATS CAILA,
MONTSERRAT (FIRMA)
Fecha: 2021.07.23
15:33:04 +02'00'

Anna Mª Suñer i Damon
SUÑER DAMON, ANNA
MARIA (AUTENTICACIÓN)

Jordi Pascual i Pelach
Firmado digitalmente
PASCUAL I
por PASCUAL I PELACH
PELACH JORDI JORDI - 43673362L
Fecha: 2021.07.27
- 43673362L 14:09:25 +02'00'

Glòria Fàbrega Cornellà

Carles Martínez Collado

FABREGA
CORNELLA,
GLORIA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por FABREGA
CORNELLA, GLORIA
(FIRMA)
Fecha: 2021.07.27
11:10:01 +02'00'

MARTINEZ
Firmado digitalmente
por MARTINEZ
COLLADO,
COLLADO, CARLOS
CARLOS
(AUTENTICACIÓN)
(AUTENTICACIÓN Fecha: 2021.07.30
13:53:09 +02'00'
)
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ANNEX 1 - Compte d´explotació per activitat i Aplicacions excedents
Resultats de l'Exercici per activitats
Activitats exemptes
Total Activitat
Fundacional

Total Resultats
Fundació

Servei Inserció Laboral

Servei Formació

Acció Comunitàra

Servei Promoció i
Creació Entitats
Economia Social

E-Learning

Ingressos per les activitats
Vendes i prestacio de serveis
Subvencions i donacions netes
Variació d'existències acabats i en curs
Treballs realitzats per al seu actiu
Altres ingressos de les activitats
INGRESSOS NETS

848.533
653.574
194.960

2.603.593
198.376
2.405.217

29.904
11.015
18.889

244.685
150
244.534

14.226
7.520
6.707

3.740.941
870.634
2.870.306

3.740.941
870.634
2.870.306

100.490
949.023

311.593
2.915.186

3.572
33.476

29.005
273.690

1.679
15.905

446.339
4.187.280

446.339
4.187.280

Ajuts concedits
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats
Provisions netes
Deteriorament i resultat per alienacions
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-7.617
-73.074
-819.430
-104.992
-11.758
3.289

-5.218
-214.493
-2.266.233
-256.807
-48.596
10.657

-441
-33.590
-2.820
-567
141

-54.592
-198.077
-25.543
-2.636
1.046

1.625
-4.368
-657
-14.848
9

-12.835
-340.974
-3.321.698
-390.820
-78.405
15.143

-12.835
-340.974
-3.321.698
-390.820
-78.405
15.143

147
-771
-65.184

974
16.255
151.726

12
238
-3.550

232
-45
-5.925

0
-2.335

1.365
15.678
74.734

1.365
15.678
74.734

Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-13.145
-13.145
-78.329

-34.721
-34.721
117.006

-633
-633
-4.182

-4.133
-4.133
-10.058

-184
-184
-2.519

-52.816
-52.816
21.918

-52.816
-52.816
21.918

Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

-78.329

117.006

-4.182

-10.058

-2.519

21.918

21.918

Activitat Empresarial
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ANNEX 2 - Aplicació Excedents de l´exercici al fins fundacionals
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals.
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció.
El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent :
Conceptes Ingressos
Imports en Euros
Prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis al personal
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici
Ingressos financers
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments
Deterioraments i pèrdues (reversions)
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Excés de provisions
Ingressos (1)
Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el millorament
d’altres béns (2.1)

Total

Ingresos
870.634

2.464.556
416.035

446.339
15.143

1.365
15.733
-10.285
1.668
4.221.189

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici (2.2)
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, destinats a
incrementar la dotació (2.3)
Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)
Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4)
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)
Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

4.221.189

Conceptes
Imports en Euros
Ingressos ajustats (6)
Despeses indirectes ajustades (13b)
Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15)=((14)*70% o el % superior
fixat als estatuts)
Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

Total

Imports
4.221.189
1.174.521
3.046.669
2.132.668
3.024.751
892.083

Conceptes Despeses
Imports en Euros
Ajuts concedits
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern
Consum de béns destinats a les activitats
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
Treballs realitzats per altres entitats
Sous, salaris, càrregues socials i assimilats
Provisions personal
Recerca i desenvolupament
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments
Deterioraments i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Impost sobre beneficis
Despeses (7)
Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments inversions vinculades directament a l’activitat
fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1)
Import despeses derivades de subvencions, donacions i llegats, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb
l'ajust extracomptable realitzat en ingressos (8.2)
Ajustos
Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional (si
segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)

Despeses
Directes (a)
12.835

Indirectes (b)

Total
despeses
12.835

11.184
323.085
2.477.803

1.296
5.409
863.453

12.481
328.494
3.341.256

142.291
5.152
4.919

23.119
9.732
46.652

165.410
14.883
51.570

10.822

11.190
5.664
2.118
30.865
43.496
1.184

22.012
5.664
2.118
40.629
57.001
2.364

52.816

52.816

77.527

78.405

9.763
13.505
1.180

878

11.334

11.334

3.024.751

1.174.521

4.199.271

3.024.751

1.174.521

4.199.271

(+) Superàvit
(-) Dèficit
762.948
1.260.733
1.413.051
1.069.581
892.083

%
Aplicat
95,5%
100,5%
101,5%
92,9%
99,3%

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (11)
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

Resumen aplicacio excedents 5 darrers exercici

Año
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

Ingressos
ajustats
2.994.756
4.129.397
4.482.509
4.674.836
3.046.669

Renta minima
a aplicar 70%
2.096.329
2.890.578
3.137.756
3.272.385
2.132.668

Rendes Aplicats a exercicis
aplicades
2.016
2.859.277
2.859.277
4.151.311
4.550.807
4.341.966
3.024.751

2.017

2.018

2.019

4.151.311
4.550.807
4.341.966
3.024.751

Limitació de despeses de funcionament del patronat
Segons l’article 333-3 de la Llei de fundacions de Catalunya, les despeses d' administració no poden ésser superiors
al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici.
Excedents
Percentatge
Limit de despeses de funcionament del patronat
3.046.669
15%

Límit
457.000

2.020

Despeses de funcionament de l'exercici
Despeses de funcionament del patronat sense cost direcció
Altres despeses de funcionament
Total despeses

Total
aplicat
2.859.277
4.151.311
4.550.807
4.341.966
3.024.751

