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BALANÇ ABREUJAT 
 

 

ACTIU Notes

A) ACTIU NO CORRENT 1.882.635 1.938.425,15

I. Immobilitzat intangible 8 1.392.654 1.426.281

     2. Aplicacions informàtiques 69

     3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 1.392.654 1.426.212

II. Immobilitzat material 5 485.596 487.020

     1. Terrenys i béns naturals 31.156 31.156

     2. Construccions 364.467 381.113

     3. Instal.lacions tècniques 60.714 36.393

     5. Altres instal.lacions i utillatge 3.796 4.383

     6. Mobiliari 17.611 23.429

     7. Equips per a processaments d'informació 508 43

     8. Elements de transport 7.103 10.260

     9. Altre immobilitzat material 242 242

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 200 200

     1. Instruments de patrimoni 10 200 200

VI. Inversions financers a llarg termini 4.185 24.924

     4. Altres actius financers 10 4.185 24.924

B) ACTIU CORRENT 716.550 687.685

II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors activitats i altres comptes cobrar 345.946 300.047

     1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 10 179.820 176.141

     2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 4.000 3.500

     4. Altres deutors 10 162.117 120.390

     7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 9 16

IV. Inversions financeres a curt termini 10 39 128

     4. Altres actius financers 39 128

V. Periodificacions a curt termini 1.194 1.194

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 369.371 386.316

     1. Tresoreria 369.371 386.316

TOTAL ACTIU (A+B) 2.599.185 2.626.111

2.017 2.016
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Balanç Abreujat Exercici tancat a

PATRIMONI NET I PASSIU Notes

A) PATRIMONI NET 2.142.742 2.177.462

A-1) Fons propis 12 710.556 726.730

I. Fons dotacionals o fons socials 36.337 36.337

IV. Excedents d'exercicis anteriors 690.393 655.704

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -16.174 34.689

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13 1.432.186 1.450.732

     1. Subvencions oficials de capital 31.907 14.162

     2. Donacions i llegats de capital 1.400.279 1.436.570

B) PASSIU NO CORRENT 243.305 259.874

II. Deutes a llarg termini 243.305 259.874

     1. Deutes amb entitats de crèdit 11 243.305 259.874

C) PASSIU CORRENT 213.138 188.775

II. Deutes a curt termini 11 16.135 39.646

     1. Deutes amb entitats de crèdit 16.135 15.646

     3. Altres passius financers 24.000

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 11 260

IV. Provisions per a altres operacions activitats 11 175.779 142.195

     1. Proveïdors 30.120 31.552

     2. Proveïdors, entitats del grup i associades 18.124 18.963

     4. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 47.294 24.731

     6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 80.241 66.949

V. Periodificacions a curt termini 21.224 6.674

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.599.185 2.626.111

2.017 2.016

31 desembre 2017
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT 

 

 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTATS Notes

1. Ingressos per les activitats 1.385.007 1.347.126

     a) Vendes i prestació de serveis 21 1.160.831 1.125.866

     d) Subvencions oficials a les activitats 13 224.176 221.260

5. Aprovisionaments -82.608 -81.090

     a) Consum i deteriorament d'existències 15 -66.823 -65.367

     b) Treballs realitzats per altres entitats 15 -15.785 -15.724

6. Altres ingressos de les activitats 5.071 3.600

     a) Ingressos per arrendaments 21 3.600 3.600

     b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.471 0

7. Despeses de personal -1.095.660 -996.796

     a) Sous, salaris i assimilats 15 -856.799 -762.038

     b) Càrregues socials 15 -238.861 -234.758

8. Altres despeses d'explotació -188.033 -216.248

     a) Serveis exteriors -186.544 -214.430

       a2) Arrendaments i cànons 9 -28.046 -20.528

       a3) Reparacions i conservació -17.787 -15.876

       a4) Serveis professionals independents -9.057 -24.203

       a5) Transports

       a6) Primes d'assegurances -2.394 -2.598

       a7) Serveis bancaris -1.143 -1.932

       a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -250 -500

       a9) Subministraments -68.668 -70.266

       a10) Altres serveis -59.199 -78.528

     b) Tributs -1.489 -1.035

     c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats -782

9. Amortització de l'immobilitzat 5, 8 -74.569 -72.093

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 13 42.546 53.823

13. Altres resultats 15 118 4.750

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -8.128 43.074

14. Ingressos financers 175

15. Despeses financeres -8.046 -8.559

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -8.046 -8.384

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -16.174 34.689

19. Impostos sobre beneficis

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -16.174 34.689

2.017 2.016
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ESTAT ABREUJAT DELS CANVIS AL PATRIMONI NET 
 

 
 

  

A - ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS Notas 2.016

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS -16.174 34.689

I. Per valoració  i ajustaments canvis de valor (+)

II. Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 24.000

III. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (+)

IV. Efecte impositiu (-)

B) TOTAL INGRESSOS-DESPESES IMPUTATS PATRIMONI NET 24.000

V. Per valoració  i ajustaments canvis de valor

VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)
13

-42.546 -53.823

VII. Per actius no corrents i passius vinculats per  la venda (-)

VIII. Efecte impositiu (+)

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS -42.546 -53.823

 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS -34.720 -19.134

2.017

B - ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Notas

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 36.337 364.864 -93.515 384.355 1.504.555 2.196.596

I. Ajustaments per canvis de criteri 2015

II. Ajustaments per errors 2015

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 36.337 364.864 -93.515 384.355 1.504.555 2.196.596

I. Total ingressos i despeses reconeguts 34.689 -53.824 -19.135

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 290.840 93.515 -384.355 0

III. Altres variacions del patrimoni net

E) SALDO AJUSTAT, FINAL DE L'ANY 2016 36.337 655.704 34.689 1.450.731 2.177.462

I. Ajustaments per canvis de criteri 2016

II. Ajustaments per errors 2016

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 36.337 655.704 34.689 1.450.731 2.177.462

I. Total ingressos i despeses reconeguts -16.174 -18.546 -34.720

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 34.689 -34.689 0

III. Altres variacions del patrimoni net

E) SALDO AJUSTAT, FINAL DE L'ANY 2017 36.337 690.392 -16.174 1.432.185 2.142.742

Total

Fons 

Dotacionals 

i socials

Fons 

Especials
Reserves

Excedents 

exercicis 

anteriors

Subvencion

s oficials de 

capital

Subvencions, donacions i 

llegats rebuts

Excedents 

pendents 

d'aplicació

Excedent 

de 

l'exercici
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MEMÒRIA I NOTES ALS ESTATS FINANCERS 
 

1. Activitat de la fundació 

La Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa (Fundació P. S.A.G.), en endavant la Fundació o 
l’entitat, es dedica a la prestació de serveis assistencials, concretament els serveis de servei de Teràpia 
Ocupacional, Servei Ocupacional d’Inserció, Serveis d’habitatge, integrats per una Llar-Residència, un Servei 
de suport a l’autonomia de la pròpia llar i una llar amb suport, així com el Servei d’integració a la comunitat. 
La seva finalitat és aconseguir la inserció plena de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o física, o 
amb trastorns mentals severs (TMS),  amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament de la seva 
personalitat, autonomia social i econòmica dels mateixos.  
 
El Servei de Teràpia Ocupacional  (STO), assisteix a persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental 
majors d’edat de la comarca de la Garrotxa, que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball atès 
que pel seu grau de discapacitat (65% o més) no poden assolir un nivell de capacitat productiva suficient. 
Per tot plegat se’ls presta la teràpia ocupacional necessària que incentiva la seva integració social.  
 
El Servei Ocupacional d’Inserció La Fageda (SOI),assisteix a persones amb discapacitat intel·lectual, majors 
d’edat de la comarca de la Garrotxa, algunes de les quals tenen associades discapacitats físiques, sensorials 
i/o mentals (33% discapacitat o més). Són persones en edat laboral que han acabat el període de formació 
escolar i que poden tenir capacitat productiva per accedir a un Centre Especial de Treball, però que encara 
no tenen el suficient grau de maduresa per a fer-ho. Presenten diferents dificultats que els impedeixen 
integrar-se plenament en un entorn laboral. Algunes són ateses en aquest servei pendents d’integrar-se en 
el corresponent STO. A més a més, en aquest Servei també es dóna cabuda a persones que retornen del 
Centre Especial de Treball, ja sigui per deteriorament de la salut o jubilació, a l’espera de passar a un altre 
servei d’atenció. 
 
El servei de Llar-Residència està format per 3 llars situades en el nucli de la població d’Olot, capital de la 
Garrotxa, dues d’elles en el Mas Els Casés, en un barri residencial, en les quals hi conviuen un grup de 
persones amb discapacitat, d’edat avançada i/o poca autonomia; l’altra llar, El Caliu, ubicada en el centre 
urbà mateix d’Olot, per a un grup d’usuaris més joves i autònoms que poden participar de la vida social i 
activitats que ofereix la ciutat. El servei està recolzat per un equip de professionals format per psicòlegs, 
assistents socials, educadors, zeladors.  
 
Amb data u de Desembre de 2015 el Servei de Llar-Residència (que inclou 36 places) i el Servei de Teràpia 
Ocupacional (40 places) i SOI (14 places), que fins aquell moment estaven finançats per subvencions anuals 
del Servei de Suport a la Protecció Social de la Generalitat de Catalunya, a través de mòduls mensuals 
establerts, van passar a ser contractats en règim de concert administratiu amb la pròpia Generalitat de 
Catalunya, amb un sistema de co-pagament per part de l’usuari en el cas de les llars, en funció dels criteris 
establerts per l’administració. Així doncs, la nostra entitat a partir d’aquell moment, ha passat a facturar a 
l’Administració el preu del servei d’acord al concert signat.   
 
El servei d’autonomia de la pròpia llar, amb un equip d’educadors, psicòleg i treballador social, dóna 
suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental, amb un grau d’autonomia suficient 
com per a tenir un habitatge independent.  
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El servei d’integració a la comunitat recolza a les persones discapacitades en la recerca de feina, habitatge, 
formació i lleure dins la comarca.  
 
Amb data 28 d’Octubre de 2015 la Fundació va resultar adjudicatària del concert corresponent a 4 places 
del servei de Llar amb suport, amb el mateix funcionament que en els casos anteriors. Aquest servei 
consisteix en oferir habitatge a persones amb trastorns mentals severs de la comarca de la Garrotxa, amb 
un grau d’autonomia alt, que necessiten d’un recolzament bàsic i puntual per part de l’equip professional 
de la nostra entitat. 
 

Relació de centres.  
 
La Fundació realitza les seves activitats en els següents centres : 
 
Relació de centres 

Mas els Casals, s/n 17811 Olot (espais en lloguer) 
Residència El Caliu, Carrer Hospici, 9, 2ª planta habitatges A B 17800 Olot (pis en propietat) 
Residència Mas Els Cassés, Crta Riudaura, 72  17800 Olot (dret d’us vitalici) 
Pis en Suport, Carrer Fontanella, 14 1er 17800 Olot (pis en lloguer) 

Grup d’empreses.  
 
La Fundació no participa de forma significativa en cap altre companyia, ni té relació amb altres entitats amb 
les quals es pugui establir una relació de grup o associada d’acord amb l’establert en l’Art. 42 del Codi de 
Comerç i en les Normes 13a i 15a de la Tercera Part del Real Decret 1514/2007 pel que es va aprovar el Pla 
General de Comptabilitat, pel que no està obligada a formular les seves comptes anuals consolidades. 
 
No obstant considera com entitats vinculades La Fageda Fundació i la Fageda S.C.C.L. La relació amb la 
Fageda S.C.C.L rau en el fet que la Fundació és sòcia col·laboradora d’aquesta. La relació amb la Fageda 
Fundació és deguda al fet que a partir del 30 de Maig de 2016 ambdues fundacions comparteixen el mateix 
patronat. 
 

Règim jurídic.  
 
És una Fundació Privada constituïda sota la llei 1/1982 de 3 de març del Parlament de Catalunya i 
disposicions complementàries. 
En reunió del Patronat de 6 de setembre de 2006, es va aprovar la modificació de la totalitat dels articles 
que fins a la data conformaven els Estatuts reguladors de la fundació, adaptant-los a la Llei 5/2001 de 2 de 
maig de fundacions, així mateix s’amplià l’objecte social de la Fundació als col·lectius amb malaltia mental i 
a altres amb risc d’exclusió social, recull plenament el propòsit social de la voluntat fundacional i s’adapta 
millor a les necessitats que presentarà en el futur el territori on opera. 
L’entitat està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1194  i està 
acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Fundacions i Mecenatge, llei de Fundacions i d’incentius 
fiscals a la participació privada en activitats d’interès general. Així mateix l’hi és d’aplicació la llei 4/2008 del 
24 d’Abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i disposicions 
complementàries. 
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La inscripció de la  modificació dels estatuts de la Fundació es van inscriure amb data 14 d’Octubre de 2014 
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb data  30 de Maig de 2016 es va aprovar la modificació dels Estatuts. D’acord a l’article 11 seran 
patrons per raó del seu càrrec tots els membres del Patronat de la Fageda Fundació. 
 
Els components del Patronat de la Fundació a la data de tancament de l’exercici 2017  són els següents: 
 
President Cristóbal Colón Palasí  

Secretari Rafel Audivert Arau 

Vocals Manel Faus Pujol 

 José  Carlos  Eiriz Varela      

 Carme Jordà i Plujà   
 José Antonio Segarra Torres 

 Josep Bonmatí Pérez 

 Joan Boix Sans 
Jordi Vives Xiol (en representació FCAC) 
  

2. Bases de presentació de les Comptes anuals. 

Imatge fidel.  
 
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions legals en matèria de 
comptabilitat, per mostrar la imatge fidel a la que es refereix la legislació vigent en matèria de Fundacions. 
 
Els comptes anuals s’han preparat en moneda euros. 
 

Principis comptables.  
 
Els comptes anuals que adjuntem han estat formulats pel Patronat de la Fundació a partir dels registres 
comptables de la Fundació. Es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent que li és d’aplicació i 
amb les normes el Nou Pla General de Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya segons el 
Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i els resultats de la Fundació. 
Durant l’exercici 2017, la Fundació compleix els requisits per formular els seus comptes anuals en format 
abreujat. 
 

Canvis en criteris comptables i correcció d’errors.  
 
No s’han produït canvis significatius als criteris de comptabilització respecte als estats financers de l’exercici 
anterior. Així mateix, no s’ha dut a terme cap correcció d’errors durant l’exercici 2017. 
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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.  

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
La preparació dels comptes anuals requereix l’aplicació d’estimacions comptables rellevants i la realització 
de judicis, estimacions i hipòtesis en el procés d’aplicació de les polítiques comptables de la Fundació. En 
aquest sentit es resumeixen a continuació un detall dels aspectes que han implicat un major grau de judici, 
complexitat o en la que les hipòtesis i estimacions són significatives per a la preparació dels comptes 
anuals. 
 
Judicis rellevants en l’aplicació de polítiques comptables 
Les principals estimacions i judicis considerats en l’elaboració dels comptes anuals són els següents: 
 

- Vides útils dels elements d’immobilitzat material i actius intangibles. (veure nota 4 a), 4c), 5 i 8.  
- La correcció valorativa per insolvències de clients implica un elevat judici per part de la Direcció i la 

revisió de saldos individuals en base a la qualitat creditícia dels clients, tendències actuals del 
mercat, i anàlisis històric de les insolvències a nivell agregat. En relació a la correcció valorativa 
derivada del anàlisis agregat de l’experiència històrica d’impagaments, una reducció en el volum de 
saldos implica una reducció de les correccions valoratives i viceversa. 

 
Canvis d’estimació 

 
Així mateix, malgrat de que les estimacions realitzades pels Patrons de la Fundació s’han calculat en funció 
de la millor informació disponible al 31 de Desembre de 2017, és possible que coneixements que puguin 
tenir lloc en el futur obliguin a la seva modificació en els propers exercicis. L’efecte en els comptes anuals 
de les modificacions que, en el seu cas, es derivessin dels ajustos a efectuar durant els pròxims exercicis es 
registraria de forma prospectiva. 

 
Aquests comptes anuals s’han formulat assumint el principi d’empresa en funcionament.  

Comparabilitat de la informació  
 
Els comptes anuals abreujats presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç 
abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat, del estat de canvis en el patrimoni net abreujat i de la 
memòria abreujada, a més de les xifres de l’exercici 2017, les corresponents a l’exercici anterior, que 
formaven part dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2016 que foren aprovades pel patronat de la 
Fundació en data 20 de Maig de 2017. 

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 compte la importància relativa en relació amb els 
comptes anuals de l’exercici 2017. 
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3. Excedent de l’exercici.  

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici 2017per part del Patronat és la següent: 
 

Bases de repartiment Exercici  
Benefici de l’exercici (16.174) 
Total base de repartiment = Total aplicació (16.174) 
Aplicació a excedents negatius d’exercicis anteriors (16.174) 
Total aplicació = Total base de repartiment (16.174) 

 
4. Normes de valoració. 

a) Immobilitzat intangible.  
 

a. Aplicacions informàtiques 
 
 

Els costos d’adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics en la 
gestió de la fundació es registren amb càrrec a l’epígraf «Aplicacions informàtiques» del balanç.  
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren amb càrrec al compte de resultats de 
l’exercici en què s’incorren. 
Els béns compresos en l’immobilitzat intangible es troben valorats pel preu d’adquisició o cost de producció 
i la dotació anual a l’amortització es calcula d’acord amb la vida útil del bé. 
 

b. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 
 

 

Es reflecteixen en l’actiu del balanç pel valor que se’ls atribueix en el moment de la seva concessió, que es 
determina d’acord amb el valor raonable dels drets d’ús, i s’ha comptabilitzat en el patrimoni net la donació 
de capital corresponent, pel mateix import del valor fixat. S’amortitza a 50 anys. 
 
Els criteris d’amortització són els següents:  
 
 

Descripció % Anual 

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 2% 

Aplicacions informàtiques 25% 

 
La Fundació revisa el valor residual, la vida útil i el mètode d’amortització dels elements que composen el 
seu immobilitzat intangible al tancament de cada exercici. Les modificacions en els criteris inicialment 
establerts es reconeixen com un canvi d’estimació. 
 

b) Béns integrants del patrimoni cultural.  
 

L’entitat no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.  
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c) Immobilitzat material 
 
Cost: 
 
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 empresa 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. 
 
Amortització: 
 
L’amortització d’aquests actius comença quan estan llestos per a l’ús per al qual van ser projectats. 
L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu valor 
residual; s’entén que els terrenys sobre els quals s’assenten els edificis i altres construccions tenen una vida 
útil indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització.  
 
Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es duen a terme amb contrapartida 
en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització determinats en funció 
dels anys de vida útil estimada, com a mitjana, dels diferents elements: 
 

 
La Fundació  revisa el valor residual, la vida útil i el mètode d’amortització dels elements que composen el 
seu immobilitzat material e inversions immobiliàries, al tancament de cada exercici. Les modificacions en 
els criteris inicialment establerts es reconeixen com un canvi d’estimació. 
 
Deteriorament del valor d’immobilitzat material i intangible 
 
A data de tancament de l’exercici, l’entitat revisa els imports en llibres del  seu immobilitzat per determinar 
si existeixen indicis de que aquests actius hagin patit una pèrdua de valor per deterioro de valor. En cas de 
que existís qualsevol indici, se realitza una estimació de l‘ import recuperable de l’actiu correspon dent per 
determinar l’import del deterioro necessari. Els càlculs del deterioro d’aquests elements del s’efectuen 
element a element de forma individualitzada. 

Descripció % Anual 

Immobles i Construccions 3 % 
Instal·lacions 10-20 % 

Utillatge 20 % 

Mobiliari 10 % 

Equips processament informàtic 25 % 

Elements de Transport 16 % 
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d) Arrendaments. 
 
(I) Comptabilitat de l'arrendador 
 
Els contractes d'arrendament en els que, a l'inici dels mateixos, la Fundació transfereix a tercers de forma 
substancial els riscos i dels beneficis inherents a la propietat dels actius, es classifiquen com arrendaments 
financers. En cas contrari, es classifiquen com arrendaments operatius. La Fundació únicament manté 
contractes d'arrendament operatiu. 
 

o Arrendaments Operatius 
 

Els actius arrendats a tercers sota contractes d'arrendament operatiu es presenten d’acord a la naturalesa 
dels mateixos resultant d'aplicació els principis comptables que es desenvolupen en els Apartats 4 
(immobilitzat). 
 
Els ingressos procedents dels arrendaments operatius, nets dels incentius concedits, es reconeixen com a 
ingressos de manera lineal al llarg del termini de l'arrendament, llevat que resulti més representativa una 
altra base sistemàtica de repartiment per reflectir més adequadament el patró temporal de consum dels 
beneficis derivats de l'ús de l'actiu arrendat. 
 
Els costos directes inicials de l'arrendament, s’inclouen al valor net comptable de l'actiu arrendat i es 
reconeixen com una despesa a llarg termini de l’arrendament mitjançant l'aplicació dels mateixos criteris 
que els utilitzats en el reconeixement dels ingressos. 
 
Les quotes d'arrendament contingent es reconeixen com ingrés quan és probable que es vagin a obtenir, 
que generalment es produeixen quan es duen a terme les condicions pactades en el contracte. 
 
(Ii) Comptabilitat de l'arrendatari 
 
Els contractes d'arrendament, que a l'inici dels mateixos, transfereixen a la Fundació substancialment tots 
els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius, es classifiquen com arrendaments financers i en cas 
contrari es classifiquen com arrendaments operatius. La Fundació únicament manté contractes 
d'arrendament operatiu. 
 

o Arrendaments Operatius 
 
Les quotes derivades dels arrendaments operatius, netes dels incentius rebuts, es reconeixen com a 
despesa de manera lineal durant el termini de l'arrendament excepte que resulti més representativa una 
altra base sistemàtica de repartiment per reflectir més adequadament el patró temporal dels beneficis de 
l'arrendament. 
Les quotes d'arrendament contingent es registren com a despesa quan és probable que es vagi a incórrer 
en les mateixes. 
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e) Actius financers i passius financers  
 
Classificació i separació d’instruments financers 
 
Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a un actiu 
financer, un passiu financer o un instrument de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic de l’acord 
contractual i amb les definicions d’actiu financer, passiu financer o d’instrument de patrimoni. 
 
La Fundació classifica els instruments financers en els diferents categories atenent a les característiques i a 
les intencions de la Fundació en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
Principi de compensació 
 
Un actiu financer i un passiu financer són objecte de compensació només quan la Fundació té el dret 
exigible de compensar els imports reconeguts i té la intenció de liquidar la quantitats neta o de realitzar 
l’actiu i cancel·lar el passiu simultàniament. 
 
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 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 inicialment pel 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.  

No obstant el que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i 
crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons 
dotacionals, fons socials i fons especials, l'import dels quals s'espera rebre a curt termini, es poden valorar 
pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu . 

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.  
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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 amortitzat 

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.  

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.  

Baixes d’actius financers 
 
L'entitat ha de donar de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els seus drets derivats o 
s'hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i beneficis significatius 
inherents a la propietat de l'actiu (com és el cas de les vendes en ferm d'actius o les vendes d'actius 
financers amb pacte de recompra pel seu valor raonable). 
En les operacions de cessió en les quals d'acord amb l'anterior, no sigui procedent donar de baixa l'actiu 
financer (com és el cas del descompte d'efectes, del factoring amb recurs, de les vendes d'actius financers 
amb pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda més un interès, de les cessions d'actius en les quals 
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l'entitat cedent reté el risc de crèdit o la obligació de pagar interessos fins que es cobri el principal al 
deutor), s'ha de registrar addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 

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 es classifiquen com corrents tret que la fundació 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.  

Baixa i modificació dels passius financers 
 
La Fundació ha de donar de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit. 
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestamista i un prestatari, sempre que 
aquests tinguin condicions substancialment diferents, s'ha de registrar la baixa del passiu financer original i 
s'ha de reconèixer el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es registra una modificació 
substancial de les condicions actuals d'un passiu financer. 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi donat de baixa i 
la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en què s'ha de recollir així mateix 
qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, s'ha de reconèixer en el compte de resultats de 
l'exercici en què tingui lloc. 
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment diferents, el 
passiu financer original no s'ha de donar de baixa del balanç. El cost amortitzat del passiu financer es 
determina aplicant el tipus d'interès efectiu, que és aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer 
en la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions. A aquests efectes, 
les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan el valor actual dels fluxos 
d'efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes cobrades o pagades, sigui diferent, almenys 
en un deu per cent del valor actual dels fluxos d'efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats 
ambdós al tipus d'interès efectiu d'aquest darrer. 

f) Transaccions en moneda estrangera 
 
L’entitat no ha realitzat operacions en moneda estrangera durant els exercicis 2017 i 2016. 
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g) Patrimoni Net  
 
S’inclouen les reserves acumulades, els resultats de l’exercici i les subvencions de capital netes d’impostos. 
També hi incloem el fons dotacional. 

h) Subvencions, donacions i llegats.  
 
Reconeixement 
 
Les subvencions que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius fins complir les condicions 
per a considerar-les no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com 
ingressos directament imputades al patrimoni net (netes d’impostos) i es reconeixen com a ingrés sobre 
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.  
 
No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables 
rebuts directament per incrementar el fons dotacional de la Fundació, o per a compensar dèficits 
d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han de registrar directament en els fons propis, 
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de que es tracti. 
 
A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, s’han complert totes les condicions establertes per la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 
 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit i les subvencions 
no monetàries pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu reconeixement. 
 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició d’immobilitzat intangible, material i 
inversions immobiliàries s’imputen com ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels 
corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva baixa, correcció valorativa pel 
deteriorament o baixa en balanç. 
  
Per la seva part, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en 
la compte de pèrdues i guanys en el mateix moment en que s’originen les corresponents despeses i les 
rebudes per a compensar el dèficit d’explotació en l’exercici en que es concedeixin, a menys que es destinin 
a compensar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, que en aquest cas s’imputarien en aquests exercicis. 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un 
ràpel comercial: s'imputen com a ingressos de l'exercici en què es produeix la seva alienació, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa en balanç. Aquelles relacionades amb actius financers: s'imputen com 
a ingressos de l'exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa 
en balanç. Finalment aquelles relacionades amb la cancel·lació de deutes: s'imputen com a ingressos de 
l'exercici en què es produeix aquesta cancel·lació, llevat quan s'atorguen en relació amb un finançament 
específic, cas en el qual la imputació es realitza en funció de l'element finançat. 
Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s'imputen com a ingressos de 
l'exercici en què es reconeixen. 
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Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deteriorament dels 
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament. 
 

i) Classificació d’actius i passius entre corrent i no corrent.  
 

La classificació entre corrent i no corrent dels actius i passius de la fundació, es realitza tenint en compte els 
següent criteris: 
 

a) L'actiu corrent comprèn: 
 

Els actius vinculats al cicle normal d'explotació que l'entitat espera vendre, consumir o realitzar en el seu 
transcurs. Amb caràcter general, el cicle normal d'explotació no excedeix d'un any. 
Aquells actius, diferents dels esmentats en el punt anterior, el venciment, alienació o realització dels quals 
s'espera que es produeixi en el curt termini, és a dir, en el termini màxim d'un any, comptat a partir de la 
data de tancament de l'exercici. En conseqüència, els actius financers no corrents s'han de reclassificar en 
corrents en la part que correspongui. 
Els actius financers classificats com a mantinguts per a negociar, llevat els derivats financers el termini de 
liquidació dels quals sigui superior a un any. 
L'efectiu i altres actius líquids equivalents, la utilització dels quals no estigui restringida, per a ser 
intercanviats o usats per a cancel·lar un passiu almenys dins de l'any següent a la data de tancament de 
l'exercici. 
 La resta d'elements de l'actiu s'han de classificar com a no corrents. 
 

b) El passiu corrent comprèn: 
 
Les obligacions vinculades al cicle normal d'explotació assenyalat en la lletra anterior que l'entitat espera 
liquidar en el seu transcurs. 
Les obligacions el venciment o extinció de les quals s'espera que es produeixi en el curt termini, és a dir, en 
el termini màxim d'un any, a comptar a partir de la data de tancament de l'exercici; en particular, aquelles 
obligacions per a les quals l'entitat no disposi d'un dret incondicional a diferir-ne el pagament en aquest 
termini. En conseqüència, els passius no corrents s'han de reclassificar en corrents en la part que 
correspongui. 
 
Els passius financers classificats com a mantinguts per a negociar, llevat els derivats financers el termini de 
liquidació dels quals sigui superior a un any. 
 
La resta d'elements del passiu s'han de classificar com a no corrents. 

j) Impost sobre beneficis.  
 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 49/2002, de 23 de Desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius, la Fundació, al complir els requisits previstos en la mencionada Llei a efectes de 
tributació per l’Impost sobre Societats, està exempta de tributació per els resultats obtinguts en l’exercici 
de les activitats que constitueixen el seu objectiu fundacional o finalitat específica, així com per els 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 – Fundació Privada Serveis Assistencials de la Garrotxa (G-17535055) 

 

 

19 

increments de partioni derivats de les adequacions i transmissions a títol lucratiu sempre i que unes i altres 
s’obtinguin o realitzen en compliment del seu objecte social o finalitat específica. 
 
En aquest sentit i d’acord amb aquesta Llei, l’Administració, quan existeixin retencions a compte de 
l’Impost sobre Societats sobre els rendiments financers i pagaments e ingressos acompte procedirà d’ofici a 
retornar a la Fundació l’excés que el mateixos suposin sobre la quota liquida de l’Impost. Per tant, les 
retencions  suportades sobre els rendiments financers es registraran al l’epígraf “Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar”· de l’actiu dels balanços adjunts.  
 

k) Ingressos i despeses.  
 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el 
corrent monetari o financer que se’n deriva.  
 
Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els 
descomptes i impostos. 
 
La Fundació reconeix els ingressos quan l’import dels mateix es pot valorar amb fiabilitat i es probable que 
els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Fundació i es compleixin les condicions establertes 
especifiques per a cadascuna de les activitats tal i com es detalla a continuació: 
 
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part del client. Els que en el 
moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats, però no acceptats, es valoren al valor més petit 
entre els costos incorreguts i l’estimació d’acceptació. 
 
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent 
de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 

l) 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. 
 

m) Provisions i contingències.  
 

Les provisions es reconeixen únicament d’acord amb fets presents o passats que generen obligacions 
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències de 
l’esdeveniment que les motiven i són reestimades a cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les 
obligacions específiques per a les quals van ser originalment reconegudes.  
 
Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen. 
La Fundació no ha comptabilitzat cap provisió durant l’exercici 2016.  
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n) Prestacions als empleats. 
 
Les despeses de personal incloent tots els sous i les obligacions d’ordre social obligatòries o voluntàries 
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les 
seves despeses associades. La Fundació no té retribucions a llarg termini amb el personal a part de les 
aportacions a plans de pensions externs per el personal. 
 
Indemnitzacions per cessament 
 
Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de la 
Fundació de rescindir el seu contracte de treball abans de l’edat normal de jubilació, o quan l’empleat 
accepta renunciar voluntàriament a canvi d’aquestes prestacions o per acomiadament. 
 
Les indemnitzacions per cessament involuntari es reconeixen en el moment en que existeixi un pla formal 
detallat i s’ha generat una expectativa vàlida entre el personal afectat de que es va a produir la rescissió de 
la relació laboral, ja sigui per haver començat a executar el pla o per haver anunciat les seves principals 
característiques. 
 
 

o) Operacions amb parts vinculades.  
 

Les operacions amb entitats vinculades es realitzen al seu cost raonable, d’acord amb el següents criteris 
per cadascun dels següents conceptes: 
 

1. En els préstecs entre entitats vinculades es repercuteix el cost efectivament pagat o el preu mitjà 
de cost de finançament de la entitat que repercuteix. 

2. El preu del lloguer d’immobles s’estableix en funció del preu estimat de mercat o establert per 
contracte entre ambdues parts. 

3. En qualsevol altre servei o operació, es preveu l’aplicació de preus de mercat. 
 

Amb data Maig 2017 es va contractar un expert independent per a fer un informe fiscal de totes les 
operacions vinculades existents a les entitats. Aquest informe és favorable als mètodes quantitatius usats 
per a les valoracions.  
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5. Immobilitzat material.  

 

L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat material durant l’exercici anterior i actual es mostra a la taula a 
continuació 
Els elements totalment amortitzats a data de tancament de 2017 pugen a un import de 137.356 euros, 
127.632 euros a 31 de desembre de 2016, corresponents a instal·lacions, mobiliari i altre immobilitzat. 
 
La fundació te subscrites pòlisses d’assegurances que cobreixen els possibles riscos que estan subjectes 
aquest immobilitzat.  
 
En data 31 de desembre de 2017 hi ha elements de l’immobilitzat material amb un valor net comptable de 
356.632 euros (404.186 euros al 2016), que estan afectes a un préstec amb garantia hipotecaria.  
El préstec amb l’entitat financera a 31 de desembre de 2017 és de 241.901 euros (275.520 euros a 31 de 
desembre de 2016) 
 
 

 
Terrenys Construccions 

 Instal·lacions, 
mobiliari i altre 

immobilitzat  
TOTAL 

 

 

  

Cost a 31/12/2015 31.156 551.256 292.775 875.187 
Altes 0 3.613 5.988 9.601 
Baixes 0  0  378 378 
Traspassos 0  0  0  0 

Cost a 31/12/2016 31.156 554.869 299.141 885.166 

Amortització acum. a 31/12/2015 0 (157.136) (202.303) (359.439) 

Amortització 2016 0 (16.619) (21.710) (38.329) 

Baixes 0 0 (378) (378)  

Amortització acum. a 31/12/2016 0  (173.755) (224.391) (398.146) 

Valor net comptable a 31/12/2016 31.156 381.114 74.750 487.020 

Cost a 31/12/2016 31.156 554.869 299.141 885.166 
Altes 0 0 39.518 39.518 
Baixes 0 0 0 0 
Traspassos 0 0 0 0 

Cost a 31/12/2017 31.156 554.869 338.659 924.684 

Amortització acum. a 31/12/2016 0 (173.755) (224.391) (398.146) 

Amortització 2017 0 (16.647) (24.295) (40.942) 

Baixes 0 0 (0) (0)  

Amortització acum. a 31/12/2017 0  (190.402) (248.686) (439.088) 

Valor net comptable a 31/12/2017 31.156 364.467 89.973 485.596 
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6. Inversions immobiliàries.  

A 31 de desembre de 2017 i 2016, la Fundació no disposa d’inversions immobiliàries en el seu actiu.  
 

7. Béns del patrimoni històric i cultural.  

La Fundació no disposa de béns del patrimoni històric o cultural. 
 

8. Immobilitzat intangible  

L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat material durant l’exercici anterior i actual es mostra en la taula 
adjunta: 
 

 
Aplicacions 

informàtiques 
Drets sobre béns cedits en 

ús gratuïtament 
TOTAL 

 

 

 
Amb data 20 de Desembre de 2.005 la Fundació va signar un conveni relatiu a la rehabilitació i utilització 
del Mas Els Cassés amb la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau. 
 
El 30 de Juny de l'exercici 2009 es va realitzar la cessió del dret sobre el bé cedit en ús gratuïtament Mas Els 
Cassés, de forma indefinida. L’import d’aquesta cessió es va valorar pel valor raonable del bé rebut. 
 

Cost a 31/12/2015 824 1.677.897 1.678.721 

Altes 0 0 0 

Baixes 0 0 0 

Traspassos 0 0 0 

Cost a 31/12/2016 824 1.677.897 1.678.721 

Amortització acumulada 31/12/2015 (549) (218.127) (218.676) 

Amortització 2016 (206) (33.558) (33.764) 

Baixes 0  0 0 

Amortització acum. a 31/12/2016 (755) (251.685) (252.440) 

Valor net comptable a 31/12/2016 69 1.426.212 1.426.281 

Cost a 31/12/2016 824 1.677.897 1.678.721 

Altes 0 0 0 

Baixes 0 0 0 

Traspassos 0 0 0 

Cost a 31/12/2017 824 1.677.897 1.678.721 

Amortització acumulada 31/12/2016 (755) (251.685) (252.440) 

Amortització 2017 (69) (33.558) (33.627) 

Baixes 0  0 0 

Amortització acum. a 31/12/2017 (824) (285.243) (286.067) 

Valor net comptable a 31/12/2017 0 1.392.654 1.392.654 
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9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  

Arrendaments financers: 
 
Durant l’exercici 2017 i 2016 la Fundació no ha disposat d’arrendaments financers. 
 
Arrendaments operatius: 
 
La Fundació té subscrit un contracte d’arrendament operatiu amb La Fageda Fundació, per el que es 
lloguen els espais per a dur a terme les activitats de la Fundació Privada S.A.G.  
 

 Detall de lloguers 2017 2016 

        Lloguers despatxos residència 1.718 1.333 
        Lloguer ocupacional 14.231 11.329 
        Lloguer despatxos SSAPLL 367 133 
        Lloguer despatxos SIC/SIOAS 567 533 
        Lloguer despatxos Pis suport 301  
        Lloguer pis 3.600 3.600 
        Lloguer pis en suport 6.210 3.600 
        Lloguer general 1.052  

TOTAL 28.046 20.528 

 
Amb data 1 de Juliol de 2017 s’ha dut a terme un canvi d’ubicació de les activitats de STO i de despatxos.  
 
Durant 2016 i el primer semestre de 2017 aquestes activitats estaven ubicades en unes instal·lacions 
provisionals durant la realització de les obres de reforma de Mas els Casals, i a l’any 2017 s’han traspassat a 
Mas els Casals (STO) i Oficines (Despatxos). 
  

En aquest exercici 2017 s’inclou el lloguer de l’espai de despatxos de l’activitat de pis amb suport. 
 

10. 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, es el 
següent: 
  No corrent Corrent 

Categoria Tipus d’actiu 2017 2016 2017 2016 

Altres inversions 
financeres 

Altres actius financers 4.185 24.924 39 128 

Comptes a cobrar 
Usuaris i deutors per 
prestació de serveis   

179.820 176.141 

 
Deutors, entitats 
associades  

  4.000 3.500 

 Altres deutors   162.117 120.390 

TOTAL   4.185 24.924 345.976 300.159 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 – Fundació Privada Serveis Assistencials de la Garrotxa (G-17535055) 

 

 

24 

Dins l’epígraf d’Usuaris i deutors per prestació de serveis s’inclouen els imports pendents de cobrar de la 
Generalitat de Catalunya corresponent a les activitats de STO, Residència i Pis en Suport (places 
concertades).  
Dins l’epígraf d’Altres Deutors s’inclou els imports pendents de cobrar derivats de subvencions. 
 
Detall de venciments dels instruments financers de l’Actiu 
 
El detall dels venciments de les partides de crèdits i partides a cobrar de l’exercici actual, en la que no 
s’inclou les participacions en Instruments de Patrimoni, és el següent: 
 
El valor raonable dels actius financers no difereix del seu valor comptable. 
 
En relació a l’exercici 2017: 
 

 

2018 2019 2020 2021 2022 Resta Total 

Altres actius financers 39     4.185 4.224 

Usuaris deutors  179.820      179.820 

Altres deutors 166.117      166.177 

TOTAL  345.976 0 0 0 0 4.185 350.221 

 
En relació a l’exercici 2016: 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Resta Total 

Altres actius financers 128     24.924 25.052 

Usuaris deutors  176.141      176.141 

Altres deutors 123.890      123.890 

TOTAL  300.159 0 0 0 0 24.924 325.083 

 
 
Entitats del grup, multigrup i associades 
 
La Fundació té vinculació amb les Fundacions i societats següents:  
 

 
 
 
Durant els exercicis 2017 i 2016 no s’han produït moviments de les participacions a La Fageda SCCL. 

Denominació Domicili
Forma 

jurídica
Activitat

% capital i  

drets de vot

Import 

partides de 

patrimoni net

Valor 

comptable de 

la 

participació

Dividents 

rebuts
Cotitzen

Cotització al 

tancament de 

l'exercici

La Fageda 

Fundació

Mas els 

Casals
Fundació

Inserció laboral de les 

persones amb 

discapacitat o 

transtorn mental de la 

Garrotxa

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La Fageda, 

SCCL

Mas els 

Casals
Cooperativa

Activitats menjador, 

transport, botiga 

interna, oci i  l leure

N/A N/A 200 N/A N/A N/A
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Participació Saldo inicial Altes/Baixes  Saldo Final 
La Fageda SCCL 200 -- 200 

Valor inversió 200 -- 200 

 

11. Passius financers 

Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la 
fundació. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent: 
 

  No corrent Corrent 

Categoria Tipus de passiu 2017 2016 2017 2016 

Deutes entitats de crèdit Préstecs hipotecaris 243.305 259.874 16.135 15.646 

Deutes Associades Donacions pendents      

 Proveïdors entitats grup   18.124 18.963 

Altres deutes Creditors comercials   30.120 31.552 

 Per subvencions capital   0 24.000 

TOTAL  243.305 259.874 64.379 90.161 

 
Al passiu del balanç figura de forma addicional un deute per remuneracions pendents de pagaments i les 
aportacions al pla de pensions, que correspon a la periodificació de pagues extres meritades a final de 
l’exercici 2017, l’import total és de 47.294 euros (24.731 el 2016) 
 
Deutes més significatius. 
 
Els deutes més significatius de l’entitat a la data de tancament de l’exercici 2017 i la seva classificació a curt 
i llarg termini són les següents : 
 

Tipus de deute Nominal del deute 
Saldo Pendent 

No Corrent Corrent Total 
pendent Creditors bancaris i hipoteques 454.000 243.305 16.135 259.440 

Creditors comercials   30.120 30.120 

H.P. creditora per retencions   55.992 55.992 

S.S. creditora   24.249 24.249 

Deutes entitats vinculades    18.124 18.124 

Periodificació pagues extres i 
remuneracions pendents 

  43.141 43.141 

Aportació compl pensions   4.153 4.153 

TOTAL 454.000 243.305 191.913 435.218 
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Els deutes més significatius de l’entitat a la data de tancament de l’exercici 2016 i la seva classificació a curt 
i llarg termini són les següents: 
 
 

Tipus de deute Nominal del deute 
Saldo Pendent 

No Corrent Corrent Import 
pendent Creditors bancaris i hipoteques 454.000 259.874 15.646 275.520 

Creditors comercials   31.552 31.552 

Subvencions capital rebudes   24.000 24.000 

H.P. creditora per retencions   44.607 44.607 

S.S. creditora   22.342 22.342 

Deutes entitats vinculades    18.963 18.963 

Periodificació pagues extres i 
remuneracions pendents 

  21.073 21.073 

Aportació compl pensions   3.658 3.658 

TOTAL 454.000 259.874 181.841 441.715 

 
El préstec hipotecari merita un interès del 3% fixe fins al seu venciment. 
 
Detall de venciments 
 
L’import dels deutes classificat per venciment segons contracte, dels exercicis 2016 i 2015 és el següent: 
 
Exercici 2017: 
 

Tipus de passiu financer 2018 2019 2020 2021 Resta Total 

Préstecs bancaris hipotecaris 16.135 17.073 17.592 18.127 190.513 259.440 

 
Exercici 2016: 
 

Tipus de passiu financer 2017 2018 2019 2020 Resta Total 

Préstecs bancaris hipotecaris 16.080 16.569 17.073 17.592 208.207 275.520 
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12. Fons propis 

 
La composició de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent: 

 

Concepte 2017 2016 

Fons dotacionals o fons socials 36.337 36.337 

Excedents d’exercicis anteriors 690.393 655.704 

Excedent de l’exercici (16.174) 34.689 

Total 710.556 726.730 

 

El moviment dels fons propis es pot trobar a la nota 20. 

 

13. Subvencions, donacions i llegats.  

 

Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’exercici de subvencions, donacions i llegats de 
capital són les següents : 
 

 
 

  

Cte Organisme Motiu concesió

Subvencions 

de capital 

concedides

Saldo a 

01/01/16

Traspàs a 

resultats 

exercici 

2016

Saldo a 

31/12/16

Traspàs a 

resultats 

exercici 

2017

Saldo a 

31/12/17

130 Fundació Garrotxa Leader Programa Leader Plus: 

rehabilitació Llar-Residència

100.000 4.167 4.167 0 0 0

130 Ministerio de Trabajo Rehabilitació Llar-Residència 30.050 1.252 1.252 0 0 0

130 Generalitat de Cat.

Dep. de Benestar Social i Família

Ins. Català d'Assist. i Serveis Socials

Rehabilitació Llar-Residència i 

Transport Adaptat

175.943 24.300 10.138 14.162 4.855 9.307

131 Caixa Manresa Equipaments Llar-Residència i 

condicionament jardí STO

20.000 6.358 2.000 4.358 1.733 2.625

131 Fundació Roviralta Equipament Llar-Residència 21.026 876 876 0 0 0

131 Fundació Félix Llobet Nicolau Dret d´Ús Llar-Residència Mas 

els Cassés

1.677.896 1.459.770 33.558 1.426.212 33.558 1.392.654

131 Fundació La Caixa i Obra Social Caixa 

de Girona

Compra i Rehabilitació Llar-

Residència 

74.091 833 833 0 0 0

131 Fundació La Caixa Adeqüació Instal·lacions Servei 

Terapia Ocupacional

24.000 0 0 0 1.400 22.600

131 Subvenció BBVA Projecte instal·lació ascensor 

servei de tèrapia ocupacional

10.000 7.000 1.000 6.000 1.000 5.000

Total subvencions capital 2.133.006 1.504.556 53.823 1.450.732 42.546 1.432.186
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En quant a subvencions d’explotació rebudes durant els exercicis 2017 i 2016, el detall de les resolucions 
rebudes és el següent: 
 
 

 
 

 
(*) La subvenció d’aquest programa (SIOAS) té un meritament d’Abril a Març. Per aquest motiu, l’import 
comptabilitzat al 2017 correspon a 9 mesos de la subvenció de 2017 de 58.199 euros. En el quadre anterior 
s’indiquen els imports totals de les resolucions.  
 
Per aquest motiu l’import registrat en concepte de subvencions d’explotació al compte de resultats de 
l’exercici 2017 ascendeix a 224.176 euros (i 221.260 euros a l’exercici 2016). 
 
 

14. Situació fiscal.  

La fundació està acollida al règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim 
especial per entitats sense ànim de lucre (Llei del Mecenatge), en virtut de la qual, la Fundació està 
exempta del Impost de Societats, entre altres. Als efectes fiscals oportuns, es fa esment que la Fundació 
compleix el requisits de la citada normativa reguladora, en especial, els establerts en l’article 3 de la Llei 
49/2002. En particular, la present Memòria Econòmica recull i incorpora la informació exigida en l’article 3 
del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, del Reglament del règim fiscal especial.  
 
El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclosa en el ANNEX 3 d’aquesta memòria. 
 
Les diferències entre el resultat comptable de l’exercici i la base imposable del mateix són les següents: 
 

Organisme Motiu concesió 31/12/2017 31/12/2016

Generalitat de Catalunya

Departament de Benestar Social i Família

Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar 65.500 64.000

Fundación Tripartita Formació en el treball 0 2.745

Fundació Fageda Pla de Pensions Treballadors de la Fundació 4.000 3.500

Fundació La Caixa Conveni de col·laboració "Programa Incorpora" de La 

Caixa, que facilita l'accés al món laboral a col·lectius 

especialment fràgils (entenent coma tals persones 

en situació o risc d'exclusió social i discapacitades)

23.400 40.000

Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Conveni de col·laboració en matèria d'atenció als 

malalts mentals crònics de la comarca de la Garrotxa

65.712 65.712

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball

DG d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball

Subvenció per al programa de treball amb suport a 

persones amb discapacitat i/o malaltia mental a 

l'empresa ordinària. (*)

58.199 26.696

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

Dins el Programa de d'Habitatges d'Inserció i 

Allotjaments d'Acollida, la subvenció està destinada 

als 5 habitatges de la Fundació.

15.226 6.000

Diputació de Girona - Dipsalut Subvenció Intervencions Terapèutiques (teràpia 

assistida per cavalls)

2.882 3.005

DINCAT Federació Subvenció projectes i activitats de lleure STO 3.812 0

238.731 211.658
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 2017 2016 

Resultat comptable (16.174) 34.689 

Menys Resultats exempts   16.174 (34.689) 

Resultats que tributen per l’impost  0 0 

Base imposable de l’impost 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 la Fundació. No obstant, el Patronat de la mateixa considera que els esmentats passius, en cas de que 
apareguin, no serien significatius en comparació amb els Fons Propis i amb els resultats anuals obtinguts.  
 
El detall dels saldos amb Administracions Públiques és el següent: 
 
 

 
2017 2016 

 
 

Corrent No Corrent Corrent No Corrent 

TOTAL ACTIUS Retencions 9 0 16 0 

PASSIUS Seguretat Social 24.249  22.342  

 Retencions 55.992  44.607  

TOTAL PASSIUS 
 

80.241 0 66.949 0 

 

 
15. Ingressos i despeses. 

Detalls de despeses. 
El detall i la composició de les partides més significatives de la compte de resultats de l’exercici són les 
següents: 
 
Aprovisionaments 
 
El detall de la partida d’aprovisionaments i variació d’existències és el següent : 
 

Partida de despeses Detall de la seva composició 2017 2016 

Aprovisionaments Treballs realitzats altres entitats 15.785 15.724 

 Compres Matèries Primeres i altres aprovisionaments 66.823 65.367 

TOTAL  82.608 81.090 

 
En aquesta partida hi trobem, “a treballs realitzat per altres entitats”, els costos externs de la dedicació 
d’un psicòleg al programa Incorpora. Dins de compres de matèries primes i altres aprovisionaments hi 
trobem la compra de menjar per a la residència. 
 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 – Fundació Privada Serveis Assistencials de la Garrotxa (G-17535055) 

 

 

30 

Despeses de personal 
 
El detall de la partida de despeses de personal, classificat pels diferents conceptes que la composen és el 
següent : 
 

Partida de despeses Detall de la seva composició 2017 2016 

Sous i Salaris 
Sous i salaris 829.163 754.013 

Indemnitzacions 20.430 31 

Càrregues socials 

 Seguretat Social càrrec entitat 238.861 234.758 

Altres despeses socials 3.206 4.493 

Aportacions sistemes complementaris 
de pensions 

4.000 3.500 

TOTAL  1.095.660 996.796 
 

 
Les despeses d’administració de la fundació, en cas d’haver-n’hi, inclourien les despeses compensades al 
membres del patronat fetes per aquests en la realització de les seves funcions, i les despeses generals 
relacionades amb l’administració de la fundació, però la fundació no ha tingut despeses d’aquest tipus. 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 4. 
 
Detalls dels ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 
 
Durant els exercicis 2017 i 2016 la Fundació  no ha tingut ingressos de promocions, patrocinadors ni 
col·laboradors, a excepció del que es detalla en la nota 13. 
 
Altres detalls d’informació de despeses i ingressos per activitats i centres especials d’ocupació. 
 
D’acord amb l’article 39.f. del Decret 284/1996, de 23 de Juliol, referent a les “Condicions generals de les 
subvencions” el quadre relatiu a l’aplicació dels excedents obtinguts a les activitats subvencionades pel 
Servei de Suport a la Protecció Social, s’adjunta a l’ANNEX 1. 
 
El detall de la informació sobre els comptes d’explotació per centres especials d’ocupació i serveis, així com 
el detall de les plantilles de personal i professional de l’entitat, així com de l’aplicació dels excedents de les 
activitats subvencionades pel Servei de Suport a la Protecció Social es troba a l’ANNEX 2 del Servei de 
Suport a la Protecció Social adjunt a aquesta memòria 
 
Altres resultats. 
 
Els altres resultats de l’exercici 2017 són positius en 118 euros. 
 
Els altres resultats de l’exercici 2016 eren positius en 4.750 euros, i incloïen la regularització de bestretes 
dels exercicis 2014 i 2015. 
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16. Provisions i contingències 

Durant els exercicis 2017 i 2016 no  hi hagut cap provisió per a insolvències ni per deteriorament de les 
existències. 
 
 

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos per 
finalitats pròpies. 

Béns i drets que formen part de la dotació fundacional. 
 
Durant l’exercici 2006 la Fundació va donar de baixa els anteriors béns dotacionals composats per 
construccions, mobiliari i instal·lacions de la residència anterior, degut al trasllat a la nova residencia 
propietat de la fundació. 
 
Es considera que tots els béns que formen part de la Fundació Privada Serveis Assistencials de la Garrotxa 
estan vinculats directament a l’objectiu fundacional, i per tan al compliment de les finalitats pròpies del 
projecte.  
 
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals. 
 
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% de les rendes i ingressos 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 les rendes i ingressos nets per a fins 
fundacionals i el detalls de la seva aplicació s’adjunten a l’ ANNEX 3. 
 

18. Fets posteriors al tancament.  

No s’han produït esdeveniments posteriors al tancament, que s’hagin de fer esment en aquesta memòria. 
 
 

19. Operacions i informació de les entitats vinculades.  
 

La fundació no té participacions en cap altra entitat en la que disposi directa o indirectament en més de la 
meitat dels drets de vot. Així mateix es considera entitats vinculades: La Fageda Fundació i La Fageda SCCL, 
amb les quals s’han realitzat les següents operacions de despesa: 
 
Entitat 2017 2016 

La Fageda Fundació 78.868 54.027 

La Fageda SCCL 8.159 14.200 

TOTAL 87.027 68.227 
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El detall d’aquestes operacions és: 
 

FAGEDA FUNDACIO 2017 2016 

Dinars guàrdia 0 2.925 

Lloguer mòduls 6.664 11.015 

Lloguer Mas els Casals  7.222  

Lloguer Oficines Mas els Casals 2.534  

Subministres 40.538 31.713 

Ventes jardineria 0 18 

Servei Personal 15.785 4.298 

Compra actius 0 559 

Despeses varies 2.126  

Donació pla de pensions 4.000 3.500 

TOTAL 78.869 54.028 

 
 

 
 

 

FAGEDA, SCCL 2017 2016 
Serveis personal  0 11.708 

Dinars guàrdia 8.159 2.492 

TOTAL 8.159 14.200 

 
Respecte els saldos entre les entitats vinculades es poden trobar a la nota 10 i 11. 
 
 

20. Altra informació.  

 

Número mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i desglossat per sexes.  
 

 2017 2016 

Categoria Total Homes Dones Total Homes Dones 

Direcció 2  2 1  1 

Comandaments intermitjos 3  3 3  3 

Oficial monitor 30 2 28 31 2 29 

Altres 0  0 1  1 

Total 35 2 33 36 2 34 

% Dones s/Total   94%   96% 
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El personal a final de l’exercici és el següent: 
 

 2017 2016 
Categoria Total Homes Dones Total Homes Dones 

Direcció 2  2 1  1 

Comandaments intermitjos 3  3 4  4 

Oficial monitor 36 2 34 31 2 29 

Altres 0  0 3  3 

Total 41 2 39 39 2 37 

           
Variacions en la composició del patronat de la Fundació. 
 
A tancament de 2017 tenim en tràmit la inscripció al Registre de Fundacions, els següents acords: 

- La baixa del patró Lluis Font Espinós, proposta de baixa acceptada pel patronat amb data 14 de 
Novembre de 2016. 

- La renovació de càrrecs dels patrons Jose Antonio Segarra, Josep Maria Bonmatí i Joan Boix, acord 
pres al patronat del 20 de Novembre de 2017 

 
 

Patronat 2017 2016 

Cristóbal Colón Palasí President President 
Carme Jordà i Plujà Vocal  Vocal  
Miquel Vilanova Alsina  Baixa  
Enrique Nuñez de Arenas  Baixa  
Antonio López Hernández  Baixa  
Rafel Audivert Arau Secretari Secretari 
Manel Faus Pujol Vocal Vocal 
José Carlos Eiriz Varela Vocal Vocal 
Jose Antonio Segarra Vocal Vocal 
Josep Bonmatí Pérez Vocal Vocal 
Joan Boix Sans Vocal Vocal 
Jordi Vives i Xiol Vocal Vocal 

 
Operacions amb autorització del Protectorat. 
 
Durant l’exercici 2015 es va comunicar al Protectorat, tal i com estableix la llei, la relació laboral i 
professional amb la fundació d’un dels patrons, Carme Jordà Plujà, que efectua funcions i tasques 
clarament diferenciades (corresponents a direcció) de les pròpies del càrrec de patró. Aquest fet continua 
vigent a l’exercici 2017. 
 
Compensacions de despeses i remuneracions amb l’òrgan de govern. 
 

Els membres del patronat de la fundació exerceixen el seu càrrec gratuïtament, d’acord amb el que es 
disposa en el article 15 dels Estatuts vigents de la fundació, l’article 332-10 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, i 
d’acord amb allò previst al apartat 5è del article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal 
especial de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
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Si bé els Estatuts i les normatives reguladores vigents permeten que els membres del patronat poden ésser 
reemborsats de les despeses que els ocasioni l’exercici del càrrec, degudament justificades, durant l’any 
2017 ni tampoc 2016, la fundació no ha satisfet ni assumit cap despesa per aquest concepte. 

Als exercicis 2016 i 2017 la patrona Sra. Carme Jordà Plujà, patrona de La Fundació ha mantingut la relació 
laboral i professional amb la fundació per l’exercici de funcions i tasques clarament diferenciades de les 
pròpies del càrrec de patró, essent Directora Assistencial. 

En relació al exercici de les seves funcions i la deguda diferenciació es compleixen els requisits previstos als 
articles 332-2 i 332-10 de la Llei 4/2008 i al article 3.5è de la Llei 49/2002. Als efectes oportuns, es recorda 
que aquest fet s'ha comunicat prèviament al Protectorat tal i com estableix la llei. La remuneració rebuda 
per funcions i tasques diferents a les pròpies del càrrec de patró son les següents: 

Tipus d’operació 
Retribució Patrons Retribució Patrons 

2016 2017 

Sous i Salaris 59.718 58.575 

Aportació Pla de pensions 299 291 

 
Aquestes retribucions als patrons de la fundació inclouen les retribucions per les seves tasques de direcció, 
gerència i administració de la fundació, en el marc de una relació contractual, incloses les laborals, ja que 
aquestes persones tenen un contracte de treball amb la fundació per poder fer aquestes tasques. 
 
Garanties compromeses amb tercers. 
 

L’entitat té garanties hipotecaries amb tercers corresponent al crèdit hipotecari dels pisos del C/ Hospici 
amb Valor Net Comptable de 356.632 euros a 31 de desembre de 2017 (404.186 euros a 31 de desembre 
de 2016).  

La fundació no té avals compromesos amb tercers d’import significatiu. 

 

Moviments del fons dotacional i fons especials. 

 

Les variacions del fons dotacional i del fons social durant l’exercici 2017 han estat els següents: 
 

Comptes de fundadors i usuaris 
Saldo 
inicial 

Moviments Exercici Saldo  
final Altes Baixes 

Fons dotacional 36.337 - - 36.337 

Excedents d’exercicis anteriors 655.704 34.689 - 690.393 

Excedent de l’exercici 34.689 (16.174) (34.689) (16.174) 

Total 726.730 18.515 (34.689) 710.556 
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Durant l’exercici 2016 van ser els següents: 
 

Comptes de fundadors i usuaris 
Saldo 
inicial 

Moviments Exercici Saldo  
final Altes Baixes 

Fons dotacional 36.337 - - 36.337 

Excedents d’exercicis anteriors 364.864 384.355 - 655.704 

Excedent de l’exercici 384.355 34.689 (384.355) 34.689 

Total 785.556 419.044 (384.355) 726.730 

 
 
Destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució. 
 

Segons l’article 22 dels estatuts de l’entitat indica que, en cas d’extinció per qualsevol causa de la Fundació, 
la liquidació de la mateixa l’efectuaran els membres del Patronat, i comportarà la sessió global de tots els 
actius i passius a favor d’altres fundacions, altres entitats sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a 
les de la Fundació o bé entitats públiques. 

 

Retribució dels auditors. 
 

La retribució als auditors a l’exercici 2016 va ser de 5.000 euros, La retribució dels auditors corresponents a 
l’auditoria de l’exercici 2017 ha estat de 5.000 euros.  
 
 
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
 

D’acord amb la llei 15/2010 del 5 de Juliol, a continuació es presenta la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors: 
 

        2017 2016 
    Dies Dies 

Període mig de pagament a proveïdors 
 

45,3 41,4 

Rati de les operacions pagades 
 

48,5 43,9 
Rati de les operacions pendents de pagament 23,9 27,4 

   
 

 
 

      
 

 Euros 
Import de les operacions pendents de pagament 

 
35.857 50.515 

Import de les operacions pagades 277.005 231.976 

 
Informació sobre Medi Ambient. 
 

La Fundació, degut a la seva activitat, no disposa de cap actiu relacionat amb aspectes mediambientals ni 
ha rebut cap subvenció ni ha satisfet cap despesa en aquesta matèria. 
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21. Informació segmentada 

 
Detalls dels ingressos. 
 

El detall de la composició del ingressos per les activitats és el següent: 
 

Partida de d’ingressos Detall de la seva composició 2017 2016 

Ingressos per serveis Ingressos residencia i serveis ocupacional 11.054 18.999 

 Ingressos serveis concertats amb Adm. Pública 1.149.777 1.106.853 

Altres ingressos de les 
activitats 

Ingressos per arrendaments 3.600 3.600 

 Ingressos accessoris i altres gestió corrent 1.471 - 

TOTAL  1.165.902 1.129.452 
4 
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APROVACIÓ DE COMPTES PER PART DELS PATRONS 
 
Els comptes anuals que contenen aquest document, han estat aprovats i signats pels patrons de la fundació 
a la data a baix indicada. 
 

Data aprovació de comptes  26/03/2018 

Nom de patró de la Fundació Signatura 

Cristóbal Colón Palasí  

Rafel Audivert Arau  

 
Manel Faus Pujol  

 
José  Carlos  Eiriz Varela    

José Antonio Segarra Torres 

 

Josep Bonmatí Pérez  

 

Joan Boix Sans  

 

Carme Jordà i Plujà 

 

Jordi Vives Xiol (en representació de la FCAC) 
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ANNEX 1 – QUADRES SERVEI DE SUPORT A LA PROTECCIÓ 
SOCIAL  
 
EXERCICI 2017 
 

 
 

 

ANNEX 1 - Aplicació Excedents Servei de Suport a la Protecció Social

APLICACIÓ D´EXCEDENTS

APLICACIÓ DE L´EXCEDENT OBTINGUT EN LES ACTIVITATS SUBVENCIONES PER Servei de Suport a la Protecció Social

D'acord amb l'article 39. f. del Decret 284/1996, de 23 de juliol, referent a les "Condicions generals de les subvencions"

s'haurà de complimentar el següent quadre relatiu a l'aplicació dels excedents obtinguts a les activitats subvencionades pel Servei de Suport a la Protecció Social
 

Que  l'excedent  entre  els  ingressos  de l'entitat per aportacions dels usuaris, subvencions , aportacions  dels usuaris, 

 i altres conceptes, i les despeses per la prestació dels serveis,  en cas de produir-se, no superin el 10% dels ingressos.

 

Aquest  excedent s'haurà d'aplicar, en el termini de 2 anys, en millores materials, en béns inventariables  o  per amortizar dèficits

d´exercicis anteriors o posteriors, en qualsevol dels serveis socials subvencionats per l'entitat.

EXCEDENTS DE L´EXERCICI

Excedents

Tipus d´excedents de l´exercici
Execedents activitats subvencionades Servei de Suport a la Protecció Social -20.182

Resta d´excedents de l´entitat 4.009

TOTAL EXCEDENTS DEL EXERCICI -16.173

Percentatge d'excedents de activitats subvenciones per Servei de Suport a la Protecció Social
Import ingressos per aportacions, subvencions i altres conceptes 1.432.879

Import excedents activitats subvencionades per Servei de Suport a la Protecció Social -20.182

PERCENTATGE D'EXCEDENTS SOBRE INGRESSOS -1%

EXCEDENTS NEGATIUS PENDENTS DE COMPENSAR -129.158

DETALL  DE LES APLICACIONS DELS EXCEDENTS DE L´EXERCICI

Concepte Millores Amortització de Total

materials dèficits anteriors aplicacions

39.518 39.518

0 0

Altre immobilitzat 0 0

Excedents exercicis anteriors -129.158 129.158 129.158

Total aplicacions 39.518 € 129.158 € 168.676 €

-188.858

DETALL DELS DÈFICITS D'APLICACIONS D'EXCEDENTS D´EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS D´APLICAR

Pendents d'aplicar Excedent generat Aplicats al Pendents d'aplicar

Exercicis al inici al exercici exercici al final

2016 -129.158 129.158 0

Total excedents aplicats -129.158 129.158 0 0

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari

Equips per a processaments d'informació

Excedents pendents d'aplicació en millores materials o en béns inventariables durant els dos propers exercicis:
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INGRESSOS EXERCICI

Altres

Centre Centre serveis i

Títol Llars STO activitats

Ingressos per vendes 1.160.831 840.139 317.362 3.330

VENDES 1.160.831 840.139 317.362 3.330

Subvencions pel manteniment del centre 224.176 -11.494 6.689 228.981

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ 224.176 -11.494 6.689 228.981

Ingressos varis diversos 5.071 914 4.157

ALTRES INGRESSOS 5.071 914 4.157

Ingressos financers

INGRESSOS FINANCERS

Subvencions capital 42.546 39.846 2.700

Ingressos excepcionals 256 256

INGRESSOS EXCEPCIONALS 42.802 40.102 2.700

INGRESSOS 1.432.880 868.747 327.665 236.468

TOTAL INGRESSOS 1.432.880 868.747 327.665 236.468

TOTAL DESPESES 1.449.054 886.112 330.483 232.459

RESULTAT EXERCICI -16.174 -17.365 -2.818 4.009

Total

Serveis centres

DESPESES DE L'EXERCICI

Altres

Centre Centre serveis i

Títol Llars STO activitats

Consums de productes i  serveis hotelers de materials de reposició 66.823 66.195 628

Treballs relitzats per altres empreses 15.785 15.785

COMPRES I CONSUMS 82.608 66.195 628 15.785

Sous i salaris 849.593 506.576 191.987 151.030

Seguretat social a càrrec empresa 238.861 145.653 50.565 42.643

Supléncies i  retribucions complementàries 4.000 4.000

Altres despeses de personal 3.206 3.206

DESPESES DE PERSONAL 1.095.660 659.435 242.552 193.673

Arrendaments 28.047 2.770 14.232 11.044

Subministraments 68.668 38.423 21.861 8.384

Altres serveis exteriors 89.830 42.515 44.994 2.321

SERVEIS EXTERIORS 186.544 83.708 81.087 21.749

Altres impostos i  tributs 1.489 1.034 455

IMPOSTOS I TRIBUTS 1.489 1.034 455

Despeses financeres 8.046 8.046

DESPESES FINANCERES 8.046 8.046

Pèrdues de l´inmmobilizat i  despeses excepcionals 138 138

DESPESES EXCEPCIONALS 138 138

Dotacions amortitzacions 74.569 67.556 6.216 797

DOTACIONS AMORTITZACIONS 74.569 67.556 6.216 797

TOTAL DESPESES 1.449.054 886.112 330.483 232.459

Total

Serveis centres
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EXERCICI 2016 

 

  

FUNDACIÓ PRIVADA SERV. ASS.GARROTXA

Exercici 2016

Nif: G-17535055

ANNEX 1 - Aplicació Excedents DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

APLICACIÓ D´EXCEDENTS

APLICACIÓ DE L´EXCEDENT OBTINGUT EN LES ACTIVITATS SUBVENCIONES PER Dept. Treball, Afers Socials i Famílies

D'acord amb l'article 39. f. del Decret 284/1996, de 23 de juliol, referent a les "Condicions generals de les subvencions"

s'haurà de complimentar el següent quadre relatiu a l'aplicació dels excedents obtinguts a les activitats subvencionades pel Dept. Treball, Afers Socials i Famílies
 

Que  l'excedent  entre  els  ingressos  de l'entitat per aportacions dels usuaris, subvencions , aportacions  dels usuaris, 

 i altres conceptes, i les despeses per la prestació dels serveis,  en cas de produir-se, no superin el 10% dels ingressos.

 

Aquest  excedent s'haurà d'aplicar, en el termini de 2 anys, en millores materials, en béns inventariables  o  per amortizar dèficits

d´exercicis anteriors o posteriors, en qualsevol dels serveis socials subvencionats per l'entitat.

EXCEDENTS DE L´EXERCICI

Excedents

Tipus d´excedents de l´exercici
Execedents activitats subvencionades Dept. Treball, Afers Socials i Famílies 37.194

Resta d´excedents de l´entitat -2.505

TOTAL EXCEDENTS DEL EXERCICI 34.689

Percentatge d'excedents de activitats subvenciones per Dept. Treball, Afers Socials i Famílies
Import ingressos per aportacions, subvencions i altres conceptes 1.420.246

Import excedents activitats subvencionades per Dept. Treball, Afers Socials i Famílies 37.194

PERCENTATGE D'EXCEDENTS SOBRE INGRESSOS 3%

EXCEDENTS NEGATIUS PENDENTS DE COMPENSAR -156.751

DETALL  DE LES APLICACIONS DELS EXCEDENTS DE L´EXERCICI

Concepte Millores Amortització de Total

materials dèficits anteriors aplicacions

9.601 9.601

0 0

Altre immobilitzat 0 0

Excedents exercicis anteriors -156.751 156.751 156.751

Total aplicacions 9.601,1 € 156.751,0 € 166.352,1 €

-129.158

DETALL DELS DÈFICITS D'APLICACIONS D'EXCEDENTS D´EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS D´APLICAR

Pendents d'aplicar Excedent generat Aplicats al Pendents d'aplicar

Exercicis al inici al exercici exercici al final

2015 -156.751 156.751 0

Total excedents aplicats -156.751 156.751 0 0

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari

Equips per a processaments d'informació

Excedents pendents d'aplicació en millores materials o en béns inventariables durant els dos propers exercicis:
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INGRESSOS EXERCICI

Altres

Centre Centre serveis i

Títol Llars STO activitats

Ingressos per vendes 1.125.807 801.543 323.724 540

VENDES 1.125.807 801.543 323.724 540

Subvencions pel manteniment del centre 221.305 1.321 2.201 217.784

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ 221.305 1.321 2.201 217.784

Ingressos varis diversos 3.600 0 3.600

ALTRES INGRESSOS 3.600 0 3.600

Ingressos financers 175 175

INGRESSOS FINANCERS 175 175

Subvencions capital 53.823 52.523 1.300

Ingressos excepcionals 15.535 13.488 14 2.033

INGRESSOS EXCEPCIONALS 69.358 66.012 1.314 2.033

INGRESSOS 1.420.246 868.876 327.238 224.132

TOTAL INGRESSOS 1.420.246 868.876 327.238 224.132

TOTAL DESPESES 1.385.556 836.727 322.193 226.636

RESULTAT EXERCICI 34.689 32.149 5.045 -2.505

Total

Serveis centres

DESPESES DE L'EXERCICI

Altres

Centre Centre serveis i

Títol Llars STO activitats

Consums de productes i  serveis hotelers de materials de reposició 65.367 65.292 75

Treballs relitzats per altres empreses 15.724 15.724

COMPRES I CONSUMS 81.090 65.292 75 15.724

Sous i salaris 754.045 428.652 180.508 144.885

Seguretat social a càrrec empresa 234.758 137.106 55.472 42.180

Supléncies i  retribucions complementàries 3.500 3.500

Altres despeses de personal 4.493 4.493

DESPESES DE PERSONAL 996.796 573.751 235.979 187.065

Arrendaments 20.528 1.333 11.329 7.866

Subministraments 70.266 40.288 21.023 8.955

Altres serveis exteriors 124.405 66.386 51.692 6.326

SERVEIS EXTERIORS 215.198 108.007 84.045 23.147

Altres impostos i  tributs 1.035 1.029 7

IMPOSTOS I TRIBUTS 1.035 1.029 7

Despeses financeres 8.559 8.559

DESPESES FINANCERES 8.559 8.559

Pèrdues de l´inmmobilizat i  despeses excepcionals 10.785 10.516 269

DESPESES EXCEPCIONALS 10.785 10.516 269

Dotacions amortitzacions 72.093 69.574 2.093 426

DOTACIONS AMORTITZACIONS 72.093 69.574 2.093 426

TOTAL DESPESES 1.385.556 836.727 322.193 226.636

Total

Serveis centres
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ANNEX 2 – COMPTE D’EXPLOTACIÓ PER ACTIVITATS 
 
EXERCICI 2017 

 
EXERCICI 2016 

  

Activitat Activitat Total Activitat 

Títol Llar Residència STO / SOI exempt no exempta

Ingressos per les activitats 1.385.007 828.645 324.051 232.311 1.385.007

Vendes i prestacio de serveis 1.160.831 840.139 317.362 3.330 1.160.831

Subvencions i  donacions netes 224.176 -11.494 6.689 228.981 224.176

Variació d'existències  acabats i en curs

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

6. Altres ingressos de les activitats 5.071 914 4.157 5.071

INGRESSOS NETS 1.390.078 828.645 324.965 236.468 1.390.079

Ajuts concedits i altres despeses

Aprovisionaments -82.608 -66.195 -628 -15.785 -82.608

Despeses de personal -1.095.660 -659.435 -242.552 -193.673 -1.095.660

Altres despeses d'explotació -188.033 -84.742 -81.087 -22.204 -188.033

Amortització de l'immobilitzat -74.569 -67.556 -6.216 -797 -74.569

Subvencions, donacions i llegats 42.546 39.846 2.700 42.546

Excés de provisions

Deteriorament i resultat per alienacions

Altres resultats 118 118 118

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -8.128 -9.319 -2.818 4.009 -8.128

RESULTAT FINANCER -8.046 -8.046 -8.046

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -16.174 -17.365 -2.818 4.009 -16.174

Impostos sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -16.174 -17.365 -2.818 4.009 -16.174

Total                 

Entitat

Activitats exemptes

Altres serveis i 

activitats

Activitat Activitat Total Activitat 

Títol Llar Residència STO / SOI exempt no exempta

Ingressos per les activitats 1.347.112 802.864 325.924 218.324 1.347.112

Vendes i prestacio de serveis 1.125.807 801.543 323.724 540 1.125.807

Subvencions i  donacions netes 221.305 1.321 2.201 217.784 221.305

Variació d'existències  acabats i en curs

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

6. Altres ingressos de les activitats 3.600 0 3.600 3.600

INGRESSOS NETS 1.350.712 802.864 325.924 221.924 1.350.712

Ajuts concedits i altres despeses

Aprovisionaments -81.090 -65.292 -75 -15.724 -81.090

Despeses de personal -996.796 -573.751 -235.979 -187.065 -996.796

Altres despeses d'explotació -216.234 -109.036 -84.045 -23.153 -216.234

Amortització de l'immobilitzat -72.093 -69.574 -2.093 -426 -72.093

Subvencions, donacions i llegats 53.823 52.523 1.300 53.823

Excés de provisions

Deteriorament i resultat per alienacions

Altres resultats 4.750 2.972 14 1.764 4.750

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 43.074 40.708 5.045 -2.680 43.074

RESULTAT FINANCER -8.384 -8.559 175 -8.384

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 34.689 32.149 5.045 -2.505 34.689

Impostos sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 34.689 32.149 5.045 -2.505 34.689

Total                 

Entitat

Activitats exemptes

Altres serveis i 

activitats
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ANNEX 3 – APLICACIÓ EXCEDENTS FUNDACIÓ 
 
EXERCICI 2017 
 
 

 
   

APLICACIÓ EXCEDENTS

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 acreditació comptable.

El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent:

Calcul de aplicació minima d´excedents 2.017 2.014 2.015 2.016 2.017

Total ingressos entitat 1.432.880

Ingressos no computables( ingressos extraordinaris del immobilizat, ingressos financers )

Ingressos computables pel càlcul de l’aplicació 1.432.880

8.046

Marge net pel càlcul de l’aplicació d’excedents 1.424.834 1.505.072 1.773.934 1.411.511 1.424.835

Import mínim aplicació excedents a fins fundacionals 70% 997.384 1.053.551 1.241.753 988.058 997.385

Dèficit d'exercicis anteriores

Import a aplicar de l'excedent 1.053.551 1.241.753 988.058 997.385

Aplicació d’excedents de l’exercici a fins fundacionals

Import despeses de l’activitat fundacional de l’exercici 1.366.439 1.546.861 1.314.995 1.304.904 1.366.439

Import inversions afectes a fins fundacionals 55.598 28.634 30.375 25.206 55.598

Total excedents aplicats de l’exercici a fins fundacionals 1.422.037 1.575.495 1.345.369 1.330.110 1.422.037

Percentatge aplicació exercici 99,8% 104,7% 75,8% 94,2% 99,8%

Dèficit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici

Superàvit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici 424.654 521.945 103.616 342.052 424.653

Els excedents de l’exercici aplicats a fins fundacionals en el mateix exercici i a excedents d’exercicis anteriors són els següents:

Materializació de les aplicacions per tipus i programes

Programa Inversió inmobles Pagaments crédits Altres actius
Altres 

inversions
Ajudes 

Despeses 

activitat
Total aplicat

Despeses Centre Llar Residència 810.510 810.510
Despeses Centre STO / SOI 324.267 324.267
Altres programes 231.662 231.662
Altres programes 16.080 39.518 55.598
Total 16.080 39.518 1.366.439 1.422.037

Despeses d’administració dels bens fundacionals( part proporcional despeses d'administració, despeses patronats i impostos )

Despeses necessàries per l’obtenció dels ingressos ( amortitzacions, despeses financeres, despeses necessàries no afectes als fins 

fundacionals )
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EXERCICI 2016 

 

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA
 

ANNEX 3- Aplicació excedents fundacions

APLICACIÓ EXCEDENTS

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 acreditació comptable.

El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent:

Calcul de aplicació minima d´excedents 2.013 2.014 2.015 2.016

Total ingressos entitat 1.420.246

Ingressos no computables( ingressos extraordinaris del immobilizat, ingressos financers ) -175

Ingressos computables pel càlcul de l’aplicació 1.420.071

8.559

Marge net pel càlcul de l’aplicació d’excedents 1.411.511 1.472.224 1.505.072 1.773.934 1.411.511

Import mínim aplicació excedents a fins fundacionals 70% 988.058 1.030.557 1.053.551 1.241.753 988.058

Dèficit d'exercicis anteriores

Import a aplicar de l'excedent 1.030.557 1.053.551 1.241.753 988.058

Aplicació d’excedents de l’exercici a fins fundacionals

Import despeses de l’activitat fundacional de l’exercici 1.304.904 1.364.108 1.546.861 1.314.995 1.304.904

Import inversions afectes a fins fundacionals 25.206 42.496 28.634 30.375 25.206

Total excedents aplicats de l’exercici a fins fundacionals 1.330.110 1.406.604 1.575.495 1.345.369 1.330.110

Percentatge aplicació exercici 94,2% 95,5% 104,7% 75,8% 94,2%

Dèficit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici

Superàvit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici 342.052 376.047 521.945 103.616 342.052

Els excedents de l’exercici aplicats a fins fundacionals en el mateix exercici i a excedents d’exercicis anteriors són els següents:

Materializació de les aplicacions per tipus i programes

Programa Inversió inmobles Pagaments crédits Altres actius Altres inversions Ajudes Despeses activitat Total aplicat

Despeses Centre Llar Residència 758.594 758.594
Despeses Centre STO / SOI 320.099 320.099

Altres programes 226.211 226.211
Altres programes 3.613 15.605 5.988 25.206

Total 3.613 15.605 5.988 1.304.904 1.330.110

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA
 

ANNEX 4- Despeses d'administració 31 de desembre de 2016

Limitació de despeses d’administració

Exercici

15% ingressos 

(art.333-3 del Codi 

Civil Catalunya)

Despeses comuns 

adminsitració 

patrimoni

Despeses 

resarcibles al 

patrons

Total despeses 

administracio

2.016 202.067 0 0 0

Els membres del patronat de la fundació no han rebut cap retribució per l'exercici del seu càrrec.

Remuneracions al patrons per les activitats realitzades sota una relació laboral

Alguns membres del patronat ha estat retribuïts per les seves tasques de direcció i d'administració en el marc d’una relació de caràcter laboral.

Remuneracions als patrons per l’activitat de caràcter laboral 58.575

Aportació pla de pensions 291

Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008 del Codi Civil Català, relativa a persones jurídiques, les despeses d' administració no poden ésser superiors al al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici.

31 de desembre de 2016

Despeses d’administració dels bens fundacionals( part proporcional despeses d'administració, despeses patronats 

i impostos )

Despeses necessàries per l’obtenció dels ingressos ( amortitzacions, despeses financeres, despeses necessàries 

no afectes als fins fundacionals )
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ANNEX 4 – DESPESES ADMINISTRACIÓ 
 
EXERCICI 2017 

 

 

 

EXERCICI 2016 
 

 

Limitació de despeses d’administració

Exercici

15% ingressos 

(art.333-3 del 

Codi Civil 

Catalunya)

Despeses comuns 

adminsitració 

patrimoni

Despeses 

resarcibles al 

patrons

Total despeses 

administracio

2.017 207.751 0 0 0

Els membres del patronat de la fundació no han rebut cap retribució per l'exercici del seu càrrec.

Remuneracions al patrons per les activitats realitzades sota una relació laboral

Alguns membres del patronat ha estat retribuïts per les seves tasques de direcció i d'administració en el marc d’una relació de caràcter laboral.

Remuneracions als patrons per l’activitat de caràcter laboral 59.718

Aportació pla de pensions 299

Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008 del Codi Civil Català, relativa a persones jurídiques, les despeses d' administració no poden ésser superiors al al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici.

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA
 

ANNEX 3- Aplicació excedents fundacions

APLICACIÓ EXCEDENTS

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 acreditació comptable.

El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent:

Calcul de aplicació minima d´excedents 2.013 2.014 2.015 2.016

Total ingressos entitat 1.420.246

Ingressos no computables( ingressos extraordinaris del immobilizat, ingressos financers ) -175

Ingressos computables pel càlcul de l’aplicació 1.420.071

8.559

Marge net pel càlcul de l’aplicació d’excedents 1.411.511 1.472.224 1.505.072 1.773.934 1.411.511

Import mínim aplicació excedents a fins fundacionals 70% 988.058 1.030.557 1.053.551 1.241.753 988.058

Dèficit d'exercicis anteriores

Import a aplicar de l'excedent 1.030.557 1.053.551 1.241.753 988.058

Aplicació d’excedents de l’exercici a fins fundacionals

Import despeses de l’activitat fundacional de l’exercici 1.304.904 1.364.108 1.546.861 1.314.995 1.304.904

Import inversions afectes a fins fundacionals 25.206 42.496 28.634 30.375 25.206

Total excedents aplicats de l’exercici a fins fundacionals 1.330.110 1.406.604 1.575.495 1.345.369 1.330.110

Percentatge aplicació exercici 94,2% 95,5% 104,7% 75,8% 94,2%

Dèficit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici

Superàvit d’aplicacions excedents a fins fundacionals de l’exercici 342.052 376.047 521.945 103.616 342.052

Els excedents de l’exercici aplicats a fins fundacionals en el mateix exercici i a excedents d’exercicis anteriors són els següents:

Materializació de les aplicacions per tipus i programes

Programa Inversió inmobles Pagaments crédits Altres actius Altres inversions Ajudes Despeses activitat Total aplicat

Despeses Centre Llar Residència 758.594 758.594

Despeses Centre STO / SOI 320.099 320.099

Altres programes 226.211 226.211

Altres programes 3.613 15.605 5.988 25.206

Total 3.613 15.605 5.988 1.304.904 1.330.110

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA
 

ANNEX 4- Despeses d'administració 31 de desembre de 2016

Limitació de despeses d’administració

Exercici

15% ingressos 

(art.333-3 del Codi 

Civil Catalunya)

Despeses comuns 

adminsitració 

patrimoni

Despeses 

resarcibles al 

patrons

Total despeses 

administracio

2.016 202.067 0 0 0

Els membres del patronat de la fundació no han rebut cap retribució per l'exercici del seu càrrec.

Remuneracions al patrons per les activitats realitzades sota una relació laboral

Alguns membres del patronat ha estat retribuïts per les seves tasques de direcció i d'administració en el marc d’una relació de caràcter laboral.

Remuneracions als patrons per l’activitat de caràcter laboral 58.575

Aportació pla de pensions 291

Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008 del Codi Civil Català, relativa a persones jurídiques, les despeses d' administració no poden ésser superiors al al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici.

31 de desembre de 2016

Despeses d’administració dels bens fundacionals( part proporcional despeses d'administració, despeses patronats 

i impostos )

Despeses necessàries per l’obtenció dels ingressos ( amortitzacions, despeses financeres, despeses necessàries 

no afectes als fins fundacionals )


