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BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I Immobilitzat intangible
II Immobilitzat material
III Inversions immobiliàries
IV Béns del patrimoni cultural
V Inversions en entitats del grup i associades a ll/t
VI Inversions financeres a ll/t
5. Altres actius financers
VII Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I Actius no corrents mantinguts per a la venda
II Existències
III Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les Administ Públiques
IV Inversions en empreses del grup i associades a c/t
V Inversions financeres a c/t
5. Altres actius financers
VI Periodificació a c/t
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
PASSIU

Notes
Mem.
8
5
6
7

11

10
11.4
14.1

11.1

11.1

Notes
Mem.

A) PATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS
I Fons Dotacionals o Fons Socials
II Fons Especials
III Reserves
IV Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors)
V Excedent pdt. d'aplicació en activitats estatutàries
VI Excedent de l'exercici
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI Periodificacions a curt termini
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU

12.1

12.2

12.2
13.1

11
11
14.1
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Saldo a
Saldo a
31/12/2020 31/12/2019
664.833
685.736
152.092
152.092
512.700
533.602
0
0
0
0
0
0
42
42
42
42
0
0
305.549
330.427
0
0
0
0
102.509
115.832
15.837
27.355
86.672
88.477
0
0
99.948
100.023
99.948
100.023
0
0
103.091
114.572
103.091
114.572
970.382
1.016.163
Saldo a
Saldo a
31/12/2020 31/12/2019
927.833
964.423
201.342
219.215
7.212
7.212
0
0
32.162
32.162
179.840
144.850
309.018
274.028
-129.178
-129.178
0
0
-17.873
34.991
726.491
745.208
686.894
704.293
39.597
40.915
0
0
42.549
51.740
42.549
41.340
9.609
7.468
10.019
10.264
0
0
22.921
23.608
0
10.400
970.382
1.016.163
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Pàgina 7 de 66

Comptes Anuals abreujats a 31 de desembre de 2020

(DEURE/HAVER)
1. Ingressos per les activitats
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
3. Variació d'existències de P.A. i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingresssos de les activitats
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats
11. Excès de provisions
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob
13. Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) En tercers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en inst. financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis
IV) EXCEDENT DE L'EXERCICI
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Notes
Memòria

13.2
13.2
15.1

15.3

15.1
15.1
15.1
13.1
5
15.4

11.2

14.2

Saldo a
Saldo a
31/12/2020 31/12/2019
638.161
624.330
83.476
131.823
536.607
474.567
18.078
17.940
-2.000
0
-2.000,00
0,00
0
0
0
0
0
0
960
18.110
960
18.110
-503.457
-475.660
-394.781
-364.393
-108.677
-111.267
-149.051
-129.777
-148.546
-129.264
-505
-513
-22.992
-23.791
18.717
19.717
0
0
0
0
1.773
2.006
-17.889
34.935
16
56
16
56
16
56
0
0
0
0
0
0
0
0
16
56
-17.873
34.991
0,00
0,00
-17.873
34.991
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1.

Dades d’identificació de l’entitat

•

DENOMINACIÓ:
Fundació Privada per a Disminuïts Psíquics de la Comarca del Pla
de l’Estany (Fundació Estany)

•

ADREÇA:

Carretera Vilavenut*

•

NUM:

182-184

•

POBLACIÓ:

Banyoles

•

CÒDIC POSTAL:

17820

•

TELÈFON:

972 576 630

•

CIF:

G-17.662.495

1.2.

Règim Jurídic i Detall de l’òrgan de govern:

La FUNDACIÓ PRIVADA PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY, fou
constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada pel Notari de Banyoles senyor
José Mª Martínez Palmer el 20 de gener de 2.001.
En data 21 d’octubre de 2014 es van actualitzar i renovar dels Estatuts de la Fundació.
Tal i com detallen els Estatuts, la fundació té per objecte, entre d’altres, crear i dirigir tot tipus
de serveis a la fi de garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del
Pla de l’Estany puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal de qualitat de vida i
d’integració a la comunitat.
La fundació es regirà a més de les disposicions en la matèria, per la voluntat dels seus
fundadors manifestada en els presents estatuts i per les normes i disposicions que estableixi el
Patronat en el desenvolupament de la voluntat fundacional.
El seu domicili fiscal és a la Carretera Vilavenut, 182-184 de Banyoles on també hi té la seu
social i on hi desenvolupa la majoria de les seves activitats:
•

Servei Residencial: Llar Residència El Sopluig
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•

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia Llar

•

Servei de Respir Familiar

•

Servei d’oci i temps lliure

•

Servei de suport a les famílies

•

Informació i sensibilització ciutadana

Els membres que composen el Patronat es detallen a continuació:
El patronat de la Fundació té un perfil que engloba l’àmbit empresarial, polític, social, familiar i
d’atenció a persones amb discapacitat. Està format pels familiars de persones amb discapacitat
“Amics i Amigues de Fundació Estany i 8 entitats jurídiques, tots ells compten amb els seus
respectius representants:
Càrrec

Nom

Presidenta

Sra. Rosa Mª Altaba Godes

Repres. famil.

Vicepresident

Sr. Albert Comas i Trayter

Repres. Empr.
privada

Secretari

Sr. Jordi Puell i Portas

Repres. famil.

Tresorera

Sra. Teresa Serra i Poch

Repres. Empr.
privada

Vocal

Sr. Xavier Garriga Boadella

Repres. famil.

Vocal

Sra. Mª Teresa Castañer Vivas

Vocal

Sra. Anna M. Garcia Roda

Vocal

Sra. Esther Busquets Fernández

Vocal

Sra. Anna Lara Rial

Vocal

Sr. Àlex Gilabert i Vázquez

Designada

Repres. Consell
Comarc.
Repres. Consell
Comarc.
Repres.
Ajunt.Banyoles
Repres.
Ajun.Porqueres
Repres. Empr.
privada

Durant el 2020 hi ha hagut els següents canvis dins el Patronat:
•

Baixa del Sr. Alexandre Juanola Ribera
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1.3. Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la
forma que es gestionen:
El 2020, amb la pandèmia de la Covid, ha suposat un repte important per la Fundació que s’ha
hagut d’adaptar a la situació. En aquest sentit, s’ha hagut de reforçar i ampliar l’atenció des
dels servei de llar residència, modificant tota la seva organització i funcionament. La resta de
serveis, s’han continuat prestant però de forma diferent, adaptant-se a la realitat generada per
la Covid i sobretot, incorporant recursos telemàtics per poder continuar donant suport a les
pesrones amb discapacitat i a les seves famílies.
1.
Llar Residència El Sopluig: servei residencial de caràcter temporal o permanent, per a
persones adultes –homes i dones- amb discapacitat intel·lectual, que necessiten una llar degut
a la impossibilitat de viure al nucli familiar. La Llar Residència El Sopluig és un servei de
titularitat i des del juny de 2015, concerta les seves places amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Família. Degut al confinament generat per la COVID, aquest servei ha passat a
donar atenció 24 hores del 16 de març fins a fi del confinament degut al tancament del Centre
El Puig. Del 30 de març al 14 de juny hem tingut el suport de tres professionals del centre El
Puig. S’ha hagut d’incrementar de personal i del servei de neteja. No s’ha rebut cap tipus
d’ajuda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afrontar la despesa generada
pel confinament. L’únic suport que s’ha rebut, és l’enviament de material des del mes de maig.
Fins a l’octubre de 2020, la llar residència no ha tornat als seus horaris habituals, per l’obertura
total del centre El Puig. Durant el 2020, ha tingut la baixa d’una dona per canvi de servei i s’ha
ocupat per un home.
2.
Servei de Respir Familiar: servei que té per objectiu prevenir situacions d’estrès familiar
així com donar resposta a situació d’urgència i contribuir, d’aquesta manera, a millorar la
convivència i la qualitat de vida dels familiars i les persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquest servei està ubicat a la Llar Residència El Sopluig, que actualment compta amb dues
places de respir. Al llarg del 2020, degut a la COVID, s’ha suspès aquest servei de forma
preventiva.
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3.
Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (SSAPLL): aquest servei té com a
objectiu oferir un suport professional a persones amb discapacitat intel·lectual, per tal que
puguin viure de manera autogestionada i independent i, garantir d’aquesta manera, la
permanència al seu entorn de vida habitual. Consisteix en un suport al domicili que vetlla pel
desenvolupament de la persona, en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la
comunitat, potenciant l’autonomia necessària que garanteixi la seva independència. El
Departament de Treball, Afers Socials i Família, és l’organisme responsable de determinar les
persones que reben aquest suport i la Fundació Estany és l’entitat prestadora del servei. Durant
la Covid, aquest servei ha continuat funcionant. Durant el confinament, s’han realitzat les
visites a domicili que realment eren necessàries i la resta s’ha fet de forma telemàtica. Amb la
desescalada, s’han anat recuperant tots els suports presencials. Durant l’any 2020, hem tingut
una alta, passant a ser un total 10 persones ateses des d’aquest servei.
4.
Servei d’oci i temps lliure: aquest servei té la finalitat d’oferir activitats per ocupar el
temps lliure a persones amb discapacitat intel·lectual. Per a la realització de les activitats es
prioritza la utilització dels recursos comunitaris, sempre que això sigui possible, així com
afavorir la inclusió social d’aquestes persones i establir relacions amb altres entitats pel
desenvolupament d’algunes activitats. Es porten a terme activitats d’oci i temps lliure d’entre
setmana (Art Especial, handbol, dansa, música, teatre, aiguagim, etc.), activitats de cap de
setmana (“La Colla”, excursions, etc.), casals en períodes de vacances (agost, setmana santa i
Nadal), activitats de lleure familiar i activitats extraordinàries. Durant el 2020 degut a la COVID
aquest servei s’ha vist enormement modificat:
- Durant el confinament s’han anul·lat totes les activitats presencials. S’han realitzat
activitats de forma telemàtica un cop a la setmana.
- Amb la desescalada, des d’aquest servei s’ha iniciat una activitat socioeducativa per
aquelles persones que necessitaven un servei mentre el centre El Puig no oferia els seus horaris
habituals.

d’estiu

- A l’estiu, amb totes les mesures de prevenció de la Covid, s’han realitzat colònies

- A partir del mes de setembre, de forma coordinada amb el centre El Puig i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha continuat l’activitat socioeducativa a les
tardes, respectant els grups bombolla del centre ocupacional
- Des d’aquest servei també s’ha potenciat la participació d’algunes persones en
activitats de voluntariat virtual o presencial de l’entorn comunitari
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- Hem col·laborat amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles, dins el projecte
de “Lleure per a tothom”, contractant a professionals de suport per tal que infants i joves amb
discapacitat puguin participar als casals d’estiu de la ciutat i acompanyant i assessorant a les
entitats que organitzen els casals perquè siguin més inclusives.
- Hem continuat acompanyant i fent suport a persones amb discapacitat que volen
realitzar voluntariat en diferents actes de la ciutat:
o Llibre virtual de Sant Jordi
o Actes d’agost de la Colla Gegantera de Banyoles
o Actes del dia de la dona (8M)
o Dia internacional de les violències masclistes (25M)
- Hem continuat fent suport a persones amb discapacitat per tal que puguin expressarse amb veu pròpia i defensar els seus propis drets, a través del Grup d’Autogestors del
Pla de l’Estany
5.
Servei d’atenció a les famílies: aquest servei es va crear amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels familiars que tenen al seu càrrec, a una persona amb discapacitat
intel·lectual, a través de l’organització d’activitats d’informació, assessorament i orientació, així
com el desenvolupament de programes específics i de suport, que donin resposta a les seves
necessitats i demandes. Des d’aquest servei també es pretén enfortir el paper de les famílies i
reivindicar el seu rol en l’atenció de les persones amb discapacitat, que s’ha de complementar
amb la tasca dels professionals. Al llarg del 2020, des d’aquest servei s’han portat a terme
diferents accions:
- Informació, assessorament i orientació
- Suport en la realització de tràmits
- Espais de trobada entre famílies (Espai Familiar / Espai per a Tu)
- Personal de suport de conciliació familiar (Dincat)
- Formació per a famílies
- Acompanyament i assessorament al Col·lectiu Singulars (famílies d’infants i joves amb
discapacitat i trastorn del desenvolupament)
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- S’han iniciat un servei terapèutic per infants i joves amb discapacitat o trastorn del
desenvolupament:
Teràpia individualitzada per infants i joves amb TEA
Grup d’habilitats socials per infants i joves amb TEA
6.
Activitats d’informació i sensibilització ciutadana: des de la seva creació, la Fundació
ha impulsat accions a la comunitat amb una doble intenció: informar, sensibilitzar i conscienciar
a la població; i aconseguir el suport social i econòmic necessari per a la realització dels
projectes de l’entitat. Al llarg del 2020, la fundació ha continuat fent difusió de les seves
activitats a través de diferents mitjans.
7.

Altres activitats a les quals ha participat Fundació Estany al llarg del 2019:
•

Participació en l’organització del Dia Internacional de les persones amb discapacitat a
Banyoles a través de la “Taula de la discapacitat”

•

Emissió mensual del programa de Ràdio “7deRàdio”

•

Participació a la comissió d’organització de la Festa Major de Banyoles

•

Ponència a “l’Altaveu Dincat” sobre oci inclusiu

•

Xerrades a diferents centres (INS Pere Alsius, alumnes del curs d’atenció a la
dependència, etc.)

•

Participació a la comissió d’oci de Dincat

•

Participació a la comissió d’assistent personal de Dincat

•

Participació a la comissió de suport familiar de Dincat

1.4. Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d'assegurar que
satisfan l'interès general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el
seu atorgament.
Tots els ajuts atorgats durant l’any 2020 s’han destinat al manteniment i creació de projectes i
serveis, d’acord amb els fins fundacionals i la normativa vigent, i incorporen la perspectiva de
gènere i de les dones en el seu atorgament.
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1.5. Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats,
indicant l'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació
o l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva
al millor compliment de les finalitats fundacionals.
Durant l’exercici 2020 la Fundació Estany ha mantingut els següents convenis:
•

Departament de Treball, Afers Socials i Família: com a entitat col·laboradora per la
prestació del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar (SSAPLL). A través d’aquest
conveni, ha possibilitat que la Fundació pogués ampliar els seus serveis i ofertar el
SSAPLL.

•

Departament de Treball, Afers Socials i Família: pel manteniment de les places de la Llar
Residència El Sopluig i a partir del juny de 2015, inici del concert per la gestió de les 16
places de la llar residència.

•

Conveni amb l’Ajuntament de Banyoles per : "Lleure per a tothom" i "Projecte de lleure
per a persones amb discapacitat intel·lectual".

1.6. Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats
descrites, tot indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la
informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre
homes i dones. Cal informar de la publicitat de la convocatòria i del seu resultat.
Les persones usuàries de les activitats i serveis de la Fundació les podem diferenciar en:
•

Persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn del desenvolupament: persones de
totes les edats, homes i dones, amb certificat de discapacitat o amb risc d’exclusió
social derivat d’alguna malaltia mental, discapacitat, trastorn, etc. Per a la selecció de
les persones usuàries, en el cas de la Llar Residència i del SSAPLL, és necessari el vist-iplau del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Per a la resta d’activitats,
només es té en compte que siguin persones amb discapacitat intel·lectual i que hi hagi
places disponibles. Val a dir, que es dóna prioritat a les persones de la comarca del Pla
de l’Estany.

•

Famílies: famílies que tenen una persona amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec.
Per la selecció d’aquestes famílies no es passa cap procés específic. Els serveis de
l’entitat estan obertes a totes les famílies de la comarca del Pla de l’Estany i fora
d’aquesta, siguin o no els seus fills/es o familiars usuaris/àries d’algun servei de la
fundació
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Informació per sexes de les persones usuàries ateses als serveis de la Fundació:
Tots els serveis de la Fundació estan oberts a homes i dones. En aquest sentit, es dóna igualtat
a l’hora d’accedir en algun servei. Únicament el servei de llar residència i el servei de respir
familiar, estan subjectes a les places disponibles. En el cas de llar residència, s’ofereixen un
total de 16 places, repartides en habitacions d’homes i de dones. Excepte dues que són
individuals (una d’home i una altra de dona), la resta són dobles. El servei de respir familiar
ofereix una plaça de dona i una d’home.
Així doncs, el repartiment d’homes i dones als diferents serveis de la Fundació respon,
majoritàriament, a la demanda que ens ha anat arribant al llarg de l’any.
La distribució d'usuaris al tancament de l'exercici és la següent:
Veure nota 25.8.

1.7. Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat
de tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any.
Des de la Fundació s’han portat a terme les accions pertinents per promoure les condicions
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes durant l’any 2020 i d’acord amb la
legislació vigent.

1.8.

Entitats del grup

L’Entitat no participa en el Capital i Fons Social d’altres entitats ni manté relacions amb altres
entitats que podríem qualificar com a vinculades.

1.9.

Moneda funcional

La moneda funcional amb la qual opera l’entitat és l'euro. Per a la formulació dels estats
financers en euros s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura
en l'apartat 4. Normes de registre i valoració.
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2. BASE DE PRESENTACIÓ DE LES COMPTES ANUALS
2.1.

Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació

Aquests comptes anuals s'han formulat per part del Patronat de la Fundació d'acord amb el
marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat, que és l'establert a:
Normativa Catalana:
•

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

•

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

•

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

•

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

•

Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de
les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de
transparència que estableix la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

•

Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes
vigents que gestiona el Departament de Justícia.

•

Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d’associacions i fundacions
vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la
Generalitat de Catalunya.

•

Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les
condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital
o per via telemàtica.

•

Resolució JUS/1796/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven els criteris pels quals
s’ha de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades
d’utilitat pública per a l’any 2018.

Normativa Estatal:
•

Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del
terrorisme.
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•

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

•

Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació
del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.

2.2.

Imatge fidel

Aquests comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat i es
presenten d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li resulta d'aplicació i, en
particular, els principis i criteris comptables en ell continguts. Aquestes han estat formulades
pel Patronat de la Fundació amb l'objecte de mostrar la imatge fidel de el patrimoni, de la
situació financera, dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el seu patrimoni i dels
seus fluxos d'efectiu, d'acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment i se sotmetran a
l'aprovació del Patronat, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.
Per la seva banda, els comptes anuals de l'exercici 2019 van ser aprovats pel Patronat de data
8 de juliol de 2020.

2.3.

Principis comptables no obligatoris aplicats

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els
que es resumeixen a la Nota 4 d'aquesta memòria. No s'han aplicat principis comptables no
obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals tot considerant la
totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte
significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori,
hagi deixat d'aplicar-se.

2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa i judicis rellevants en
l'aplicació de polítiques comptables
La Fundació Estany ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'entitat en
funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19 així com els seus
possibles efectes en l'economia en general i en la Fundació en particular, no existint risc de
continuïtat en la seva activitat, tal com s'ha detallat en la nota 23 d'aquesta memòria.
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La preparació dels comptes anuals requereix que el Patronat faci estimacions comptables
rellevants, judicis, estimacions i hipòtesis, que poguessin afectar les polítiques comptables
adoptades i a l'import dels actius, passius, ingressos, despeses i desglossaments amb ells
relacionats. Les estimacions i les hipòtesis realitzades es basen, entre d'altres, en l'experiència
històrica o altres fets considerats raonables tenint en compte les circumstàncies a la data de
tancament, el resultat de les quals representa la base de judici sobre el valor comptable dels
actius i passius no determinables d'una quantia de forma immediata.
Els resultats reals podrien manifestar-se de forma diferent a l'estimada. Aquestes estimacions i
judicis s'avaluen contínuament.
Algunes estimacions comptables es consideren significatives si la naturalesa de les estimacions i
supòsits és material i si l'impacte sobre la posició financera o el rendiment operatiu és material.
Tot i que aquestes estimacions van ser realitzades pel Patronat de la Fundació amb la millor
informació disponible a el tancament de cada exercici, aplicant el seu millor estimació i
coneixement de mercat, és possible que eventuals esdeveniments futurs obliguin a l’Entitat a
modificar-les en els següents exercicis. D'acord amb la legislació vigent es reconeixerà
prospectivament els efectes del canvi d'estimació en el compte de resultats.
Es detallen a continuació les principals estimacions i judicis realitzats per La Fundació:
•

Vida útil dels actius materials i intangibles.

•

Deteriorament de saldos de comptes a cobrar i actius financers.

•

Les estimacions realitzades per a la determinació dels compromisos de cobraments i
pagaments futurs.

2.5.

Comparació de la informació

No existeix cap altra causa que impedeixi la comparació dels estats comptables de l'exercici
actual amb els de l'any anterior.

2.6.

Agrupació de partides

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació al balanç, en el
compte de pèrdues i guanys, en l'estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxos
d'efectiu.

Pàgina 20 de 66

Comptes Anuals abreujats a 31 de desembre de 2020

2.7.

Elements recollits en vàries partides

No figuren elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides de balanç.

2.8.

Canvis en criteris comptables

Durant l'exercici 2020 no s'han produït canvis significatius de criteris comptables respecte als
criteris aplicats en l'exercici anterior.

2.9.

Correcció d’errors

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

2.10. 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, ha tingut en compte la importància relativa en relació amb els
comptes anuals de l'exercici 2020.

3. APLICACIÓ DE RESULTATS
3.1.

Proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici

Es presenta comparativament amb l’exercici anterior.
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BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
Romanent
Reserves voluntàries
Altres reserves de lliure disposició
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ
APLICACIÓ A
Fons dotacional o fons social
Romanent
Fons especials
Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

3.2.

Exercici 2020
-17.873

Exercici 2019
34.991

-17.873
Exercici 2020

34.991
Exercici 2019

-17.873

34.991

-17.873

34.991

Augment de Fons Especials

En el present exercici no s’ha destinat cap import a augmentar el saldo del fons especials

3.3.

Detall del resultat de l’exercici econòmic

El detall del resultat de l'exercici econòmic de 2020 i 2019 de les activitats de prestació de
serveis socials subvencionades per diversos departaments de la Generalitat el podem detallar
en:
Activitats
Activitat subvencionada
Activitat no subvencionada
Excedent

Saldo a
31/12/2020
-17.889
16
-17.873

Saldo a
31/12/2019
34.935
56
34.991

D'acord amb allò que disposa "l'Ordre de 12 de juny de 1995", per la qual es fixa l'aplicació de
determinats aspectes de les condicions de les subvencions atorgades pels departaments
corresponents a la iniciativa social i pública, cal indicar que en el darrer exercici , a diferència de
l’anterior, no s'han donat resultats positius d'explotació.
D'acord amb l'article 39.f del Decret 284/1996, de 23 de Juliol, referent a les "Condicions
generals de les subvencions" s'informa que no hi ha excedents pendents d'aplicar.
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les normes de registre i valoració detallades a continuació no són aplicables per a la
formulació dels comptes anuals quan l'entitat no tingui elements patrimonials, o no realitzi
transaccions o fets econòmics que motivin la seva existència.

4.1.

Immobilitzat intangible

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o
el cost de producció. El cost de l'immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de
negocis és el seu valor raonable en la data d'adquisició.
Desprès de el reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys
l'amortització acumulada i, si escau, l'import acumulat de les correccions per deteriorament
registrades.
Els actius intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, s'amortitzen sistemàticament en
funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual. Els mètodes i períodes
d'amortització aplicats són revisats en cada tancament d'exercici i, si escau, ajustats de manera
prospectiva. A el menys a el tancament de l'exercici, s'avalua l'existència d'indicis de
deteriorament, en el cas s'estimen els imports recuperables, efectuant les correccions
valoratives que siguin procedents, tal com s'estableix en l'apartat h d'aquest epígraf.
L'amortització dels elements de l'immobilitzat intangibles de forma lineal durant la seva vida
útil estimada, en funció dels següents anys de vida útil:
Descripció

Desenvolupament
Concessions
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat intangible
Fons de comerç

Anys

% Anual

4

25,00%

Quan la vida útil d'aquests actius no es pugui estimar de manera fiable s'amortitzaran en un
termini de deu anys, sense perjudici dels terminis establerts en les normes particulars sobre
l'immobilitzat intangible.
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L’Entitat inclou en el cost de l'immobilitzat intangible que necessita un període de temps
superior a un any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les despeses financeres
relacionats amb el finançament específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició,
construcció o producció .
Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible
A el tancament de l'exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdues de valor, l’entitat revisa els
imports en llibres dels seus actius intangibles per determinar si hi ha indicis que aquests actius
hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si hi ha qualsevol indici, l'import
recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per
deteriorament de valor. En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per si mateix que siguin
independents d'altres actius, l’entitat calcularà l'import recuperable de la unitat generadora
d'efectiu a la qual pertany l'actiu.
En l'exercici 2020 l’Entitat no ha registrat pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat
intangible.

4.2.

Béns de patrimoni cultural

No figuren Béns del Patrimoni Cultural comptabilitzats en aquest epígraf en el present exercici.
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4.3.

Immobilitzat material

Es valora al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més de l'import
facturat després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses
addicionals i directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en
funcionament, com les despeses de explanació i enderroc, transport, assegurances, instal·lació,
muntatge i altres similars. La Fundació inclou en el cost de l'immobilitzat material que necessita
un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les
despeses financeres relacionats amb el finançament específic o genèric, directament atribuïble
a l'adquisició, construcció o producció . Forma part, també, de la valor de l'immobilitzat
material, l'estimació inicial de la valor actual de les obligacions assumides derivades del
desmantellament o retir i altres associades a l'actiu, com ara costos de rehabilitació, quan
aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millor estimació de valor
actual de l'import contingent, no obstant això, els pagaments contingents que depenguin de
magnituds relacionades amb el desenvolupament de l'activitat es comptabilitzen com una
despesa en el compte de pèrdues i guanys a mesura que es donen. Las quantitats lliurades a
compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material es registren en l'actiu i els
ajustos que sorgeixin per l'actualització de la valor de l'actiu associat a la bestreta donen lloc a
el reconeixement d'ingressos financers, conforme es meriten. A aquest efecte s'utilitza el tipus
d'interès incremental del proveïdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interès a
què el proveïdor podria finançar-se en condicions equivalents a les que resulten de l'import
rebut, que no serà objecte de modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes
amb venciment no superior a un any i l'efecte financer no sigui significatiu, no serà necessari
dur a terme cap tipus d'actualització.
L’entitat no té compromisos de desmantellament, retir o rehabilitació per als seus béns d'actiu.
Per això no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura d'aquestes obligacions
de futur.
L'òrgan d'Administració de la Fundació considera que el valor comptable dels actius no supera
el valor recuperable dels mateixos.
Es registra la pèrdua per deteriorament de valor d'un element de l'immobilitzat material quan
el seu valor net comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el major
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
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Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats per La
Fundació es carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d'ampliació o
millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil
dels béns, són incorporades a l'actiu com a major valor del mateix. Els comptes de
l'immobilitzat material en curs es carreguen per l'import d'aquestes despeses, amb abonament
a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per La Fundació per a si mateixa.
Els costos relacionats amb grans reparacions dels elements de l'immobilitzat material es
reconeixen com a substitució en el moment en què es produeixen i s'amortitzen durant el
període que hi hagi fins a la següent reparació, donant de baixa qualsevol import associat a la
reparació que pogués romandre en el valor comptable de l'esmentat immobilitzat
En els arrendaments financers es comptabilitza l'actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i
el valor actual a l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats.
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza, des del moment en què
estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva vida útil
estimada calculant un valor residual nul, en funció dels següents anys de vida útil:
Construccions
Maquinaria
Utillatge
Mobiliari
Equips Informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

Descripció

Anys
50
7
7-8
10
4
6
10

% Anual
2%
15%
12-15%
10%
25%
16%
10%

La Fundació avalua a el menys a el tancament de cada exercici si hi ha indicis de pèrdues per
deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable
d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si hi ha qualsevol indici, s'estima
el valor recuperable de l'actiu amb l'objecte de determinar l'abast de l'eventual pèrdua per
deteriorament de valor. En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents
d'altres actius o grups d'actius, La Fundació calcula el valor recuperable de la unitat generadora
d'efectiu (UGE) a la qual pertany l'actiu.

Pàgina 26 de 66

Comptes Anuals abreujats a 31 de desembre de 2020

El valor recuperable dels actius és el major entre el seu valor raonable menys els costos de
venda i el seu valor en ús. La determinació de la valor en ús es realitza en funció dels fluxos
d'efectiu futurs esperats que es derivaran de la utilització de l'actiu, les expectatives sobre
possibles variacions en l'import o distribució temporal dels fluxos, el valor temporal de els
diners, el preu a satisfer per suportar la incertesa relacionada amb l'actiu i altres factors que els
partícips del mercat considerarien en la valoració dels fluxos d'efectiu futurs relacionats amb
l'actiu.
En el cas que l'import recuperable estimat sigui inferior a el valor net en llibres de l'actiu, es
registra la corresponent pèrdua per deteriorament amb càrrec al compte de pèrdues i guanys,
reduint el valor en llibres de l'actiu al seu import recuperable.
Un cop reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o la seva reversió, s'ajusten les
amortitzacions dels exercicis següents considerant el nou valor comptable.
No obstant això, si de les circumstàncies específiques dels actius es posa de manifest una
pèrdua de caràcter irreversible, aquesta es reconeix directament en pèrdues procedents de
l'immobilitzat del compte de pèrdues i guanys.
En l'exercici 2020 La Fundació no ha registrat pèrdues per deteriorament dels immobilitzats
materials.

4.4.

Inversions immobiliàries

La Fundació classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin
immobles i que posseeix per obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, en lloc de per al seu ús en
la producció o subministraments de béns o serveis, o bé per a fins administratius, o la seva
venda en el curs ordinari de les operacions. Així com aquells terrenys i edificis els usos futurs no
estiguin determinats en el moment de la seva incorporació a el patrimoni de La Fundació.
Per a la valoració de les inversions immobiliàries s'utilitza els criteris de l'immobilitzat material
per als terrenys i construccions, sent els següents:
•

Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de
condicionament, com tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i
drenatge, les d'enderroc de construccions quan sigui necessari per poder efectuar obres
de nova planta, les despeses de inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuen amb
caràcter previ a la seva adquisició, així com, l'estimació inicial de la valor actual de les
obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació del solar.
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• Les construccions es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció incloses
aquelles instal·lacions i elements que tenen caràcter de permanència, per les taxes
inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra.

4.5.

Arrendaments

Els actius arrendats a tercers sota contractes d'arrendament financer es presenten d'acord amb
la naturalesa dels mateixos, resultant d'aplicació els principis comptables que es desenvolupen
en els apartats d'immobilitzat material i immaterial. Els ingressos procedents dels
arrendaments operatius, nets dels incentius concedits, es reconeixen com a ingressos de forma
lineal al llarg del termini d'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.
La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzarà en el balanç de
situació segons la naturalesa de el bé objecte de el contracte i, simultàniament, un passiu pel
mateix import. Aquest import serà el menor entre el valor raonable de el bé arrendat i el valor
actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats mínimes acordades, inclosa l'opció de compra,
quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No s'inclouran en el seu càlcul les
quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per l'arrendador.
Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als aplicats
a el conjunt dels actius materials, atenent la seva naturalesa.
Els contractes d'arrendament financer han estat incorporats directament com a actiu de la
Societat i es fa figurar en el passiu el deute existent amb el creditor. Els interessos s'incorporen
directament com a despeses a mesura que es van liquidant les quotes corresponents.
En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat de el bé arrendat i substancialment tots
els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l'arrendador.
Quan la Societat actua com a arrendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen
linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del contracte.
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Per aquells immobilitats arrendats a la Fundació
Els actius adquirits mitjançant arrendament financer es registren d'acord amb la seva
naturalesa, pel menor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual a l'inici de
l'arrendament dels pagaments mínims acordats, comptabilitzant un passiu financer pel mateix
import. Els pagaments per l'arrendament es distribueixen entre les despeses financeres i la
reducció del passiu. Als actius se'ls apliquen els mateixos criteris d'amortització, deteriorament
i baixa que a la resta d'actius de la seva naturalesa.
Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despeses en el compte de
pèrdues i guanys quan es meriten.
Per aquells immobilitzats que la Fundació arrenda a tercers
Els ingressos derivats dels arrendaments operatius es registren en el compte de pèrdues i
guanys quan es meriten. Els costos directes imputables al contracte s'inclouen com a major
valor de l'actiu arrendat i es reconeixen com a despesa durant el termini de el contracte,
aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l'arrendament.

4.6.

Permutes

En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor
raonable de l'actiu lliurat més les contrapartides monetàries que s'han lliurat a canvi tret que es
tingui una evidència més clara de la valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest últim.
S'ha considerat una permuta de caràcter comercial quan:
•

El risc, calendari i import dels fluxos d'efectiu de l'immobilitzat rebut difereix de la
configuració dels fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat.

•

El valor actual dels fluxos d'efectiu després d'impostos de les activitats de la Societat
afectades per la permuta es veu modificat com a conseqüència de la permuta.

Quan la permuta no tingui caràcter comercial o quan no es pugui obtenir una estimació fiable
de la valor raonable dels elements que intervenen en l'operació, l'immobilitzat material rebut
es valora pel valor comptable de el bé lliurat més, si s'escau, les contrapartides monetàries que
s'haguessin lliurat a canvi, amb el límit, quan estigui disponible, d'el valor raonable de
l'immobilitzat rebut si aquest és menor.
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4.7.

Instruments financers

La Fundació té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que donen
lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument
de patrimoni en una altra entitat. Per tant, la present norma és aplicable als instruments
financers següents:
Actius Financers.
•

Els actius financers inclosos dins l'epígraf "Préstecs, partides a cobrar i inversions
mantingudes fins al venciment" es valoraran inicialment al seu valor raonable, incloent
les despeses de transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un
any es valoraran pel seu valor nominal. Les valoracions posteriors es faran segons el
Cost Amortitzat, calculant els corresponents interessos mitjançant el tipus d'interès
efectiu. Les possibles pèrdues per deteriorament i les reversions es registraran al
compte de pèrdues i guanys.

Els actius financers inclosos dins l'epígraf "Actius financers mantinguts per negociar", així
com els inclosos a l'epígraf "Altres actius financers a valor raonable amb canvis al
compte de pèrdues i guanys" , es valoraran inicialment pel seu valor raonable, sense
incloure les despeses de transacció, que s'imputaran al compte de pèrdues i guanys.
Posteriorment es valoraran a valor raonable, amb contrapartida al compte de resultats.
•

Les "Inversions en empreses del grup, multigrup i associades" es valoraran inicialment
pel seu valor raonable, incloent les despeses de transacció, fent-se les valoracions
posteriors a valor de cost menys correccions valoratives. Les possibles pèrdues per
deteriorament i les reversions es registraran al compte de pèrdues i guanys.

•

Els "Actius financers disponibles per la seva venda" es valoren a valor raonable, incloent
les despeses de transacció. Posteriorment es valoren a valor raonable, sense incloure
les eventuals despeses de venda, imputant els canvis a patrimoni net fins la seva baixa o
deteriorament.

•

De manera periòdica, i mai superior a un any, es revisarà el possible deteriorament dels
actius financers. Es considerarà que existeix deteriorament quan el valor comptable de
l'actiu sigui superior al seu valor recuperable, entenent com a tal el major entre:
 Valor raonable, menys costos de venda, ajustat per les plusvàlues tàcites existents.
 Valor actual dels fluxes d'efectiu futurs a generar per l'actiu.

•

Les pèrdues per deteriorament, i les possibles reversions, es comptabilitzaran com a
despeses financeres de l'exercici en què es produeixin.
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•

No es reclassificarà cap actiu financer inclòs inicialment en les categories "Actius
financers mantinguts per negociar" o "Actius financers a valor raonable amb canvis al
compte de pèrdues i guanys" a d'altres categories, ni d'altres cap aquestes, excepte
quan calgui considerar l'actiu com a una inversió al patrimoni d'empreses del grup,
associades o multigrup.

•

Els actius financers es donaran de baixa quan:
 Acabin els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu que genera l'actiu.
 S'hagin cedit de manera substancial els riscos o beneficis inherents a la propietat de
l'actiu.

•

Les diferències per baixa d'actius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.

Passius financers
•

Els passius financers inclosos dins l'epígraf "Deutes i partides a pagar" es valoraran
inicialment pel seu valor raonable, ajustat per les despeses de transacció. Les partides a
cobrar amb venciment inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les
valoracions posteriors es faran segons el Cost Amortitzat, calculant els corresponents
interessos mitjançant el tipus d'interès efectiu.

•

Els passius considerats com a "Passius financers mantinguts per negociar" i com a
"Altres passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys" es
valoraran al seu valor raonable, passant les despeses de transacció al compte pèrdues i
guanys. Les valoracions posteriors es faran a valor raonable, sense incloure les possibles
despeses per venda.

•

No es reclassificarà cap passiu financer considerat inicialment dins la categoria "Passius
financers mantinguts per negociar" o com a "Altres passius financers a valor raonable
amb canvis al compte de pèrdues i guanys" a d'altres categories, ni d'altres a aquestes.

•

Els passius es donaran de baixa quan s'extingeixin les obligacions respectives.

•

Les diferències per baixa de passius es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys.

4.8.

Cobertures comptables

En les cobertures de valor raonable, els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de la
partida coberta atribuïbles a el risc cobert, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
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La part del guany o la pèrdua de l'instrument de cobertura dels fluxos d'efectiu, es reconeix
transitòriament en el patrimoni net, imputant al compte de pèrdues i guanys en l'exercici o
exercicis en què l'operació coberta prevista afecti el resultat fora de perill que la cobertura
correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d'un actiu o passiu no
financer, en aquest cas els import registrats en el patrimoni net s'inclouen en el cost de l'actiu o
passiu quan és adquirit o assumit.
Les operacions de cobertura d'inversions netes en negocis a l'estranger en entitats dependents,
multigrup i associades, es tracten com a cobertures de valor raonable pel component de tipus
de canvi.

4.9.

Existències

Es valoren a preu d'adquisició o cost de producció. El preu d'adquisició és l'import facturat pel
proveïdor, deduïts els descomptes i els interessos incorporats al nominal dels dèbits més les
despeses addicionals perquè les existències es troben ubicats per a la seva venda: transports,
aranzels, assegurances i altres atribuïbles a l'adquisició . Pel que fa a el cost de producció, les
existències es valoren afegint a el cost d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries
consumibles, els costos directament imputables al producte i la part que raonablement
correspon dels costos indirectament imputables als productes.
L'assignació dels costos s'ha realitzat seguint el mètode conegut com a última entradaprimera sortida (LIFO).
Els impostos indirectes que graven les existències només s'incorporen el preu d'adquisició o
cost de producció quan no són recuperables directament de la Hisenda Pública.
Atès que les existències de l’Entitat no necessiten un període de temps superior a un any per
estar en condicions de ser venudes, no s'inclouen despeses financeres en el preu d'adquisició o
cost de producció.
Els avançaments a proveïdors a compte de subministraments futurs d'existències es valoren pel
seu cost.
La valoració dels productes obsolets, defectuosos o de lent moviment es redueix al seu possible
valor de realització.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost
de producció, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com una
despesa en el compte de pèrdues i guanys.
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Si deixen d'existir les circumstàncies que van causar la correcció de el valor de les existències,
l'import de la correcció és objecte de reversió reconeixent-lo com un ingrés en el compte de
pèrdues i guanys.

4.10. Transaccions en moneda estrangera
Les operacions realitzades en moneda estrangera es registren en la moneda funcional de
l’Entitat (euros) als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant l'exercici, les
diferències que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que es troba en vigor a
la data de cobrament o de pagament es registren com a resultats financers en el compte de
resultats. L’entitat no ha canviat en l'exercici la moneda funcional que és l'euro.
Així mateix, a l'31 de desembre de cada any, es realitza al tipus de canvi de tancament la
conversió dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les diferències de
valoració produïdes es registren com a resultats financers en el compte de resultats.

4.11. Imposts sobre beneficis
L'entitat té concedits, per l'Agència Tributaria, els beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del
mecenatge, quedant exempta de l'Impost sobre societats.

4.12. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament amb independència del
moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva. Tanmateix, l’Entitat
únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, en tant
que els riscos i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són
coneguts.
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida
rebuda o a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o
un altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es
registren com una minoració dels mateixos. No obstant l’entitat inclou els interessos
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tenen un tipus
d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
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Els descomptes concedits a clients es reconeixen en el moment en què és probable que es
compliran les condicions que determinen la concessió com una reducció dels ingressos per
vendes.
Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorats pel valor rebut.

4.13. Provisions i contingències
La Fundació Estany ha tingut en compte totes les possibles contingències que es poden
derivar de la crisis provocada pel coronavirus.
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a l’Entitat l'import i
moment de cancel·lació són indeterminats es registren en el balanç de situació com a
provisions pel valor actual de l'import més probable que s'estima que l’Entitat haurà de
desemborsar per cancel·lar l'obligació.
La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació no suposa una
minoració de l'import del deute, sense perjudici de el reconeixement en l'actiu de l’entitat del
corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament
serà percebut, registrant aquest actiu per un import no superior de l'obligació registrada
comptablement.

4.14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Els costos incorreguts, si escau, en sistemes, equips i instal·lacions tinguin per finalitat la
minimització de l'impacte mediambiental en el desenvolupament de l'activitat, i / o la protecció
i millora de l'entorn es registren com a inversions en immobilitzat.
La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents dels anteriors, es consideren
despeses de l'exercici. Per al càlcul de possibles provisions mediambientals que puguin sorgir es
dota d'acord amb la millor estimació de la meritació en el moment que es coneguin, i en el cas
que les pòlisses d'assegurança no cobreixin els danys causats.
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4.15. Criteris utilitats pel registre y valoració de les despeses de personal
Pel cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen lloc a un
passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, figurin
contribucions meritades no satisfetes.
L'import que es reconeix com a provisió per retribucions a personal a llarg termini és la
diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels
eventuals actius afectes als compromisos amb què es liquidaran les obligacions.
Excepte en el cas de causa justificada, l’entitat està obligada a indemnitzar els seus empleats
quan cessin en els seus serveis.
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal l'ocupació i atès que
no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament en els seus
serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el
moment en què es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament.

4.16. Subvencions, donacions y llegats
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l'import concedit, reconeixent
inicialment com ingressos directament imputats a el patrimoni net i s'imputen a resultats en
proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes
subvencions, llevat que es tracti d'actius no depreciables en aquest cas s'imputaran a el resultat
de l'exercici en què es produeixi l'alienació o baixa en inventari dels mateixos.
Mentre tenen el caràcter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com a deutes a llarg
termini transformables en subvencions.
Quan les subvencions es concedeixin per finançar despeses específiques s'imputen com a
ingressos en l'exercici en què es meriten les despeses que estan finançant.

4.17. Negocis conjunts
En el present exercici l'entitat no té negocis conjunts amb altres entitats.
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4.18. Transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre entitats vinculades amb independència del grau de vinculació, es
comptabilitzaran d'acord amb les notes generals. Els elements objecte de les transaccions que
es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració
posterior es realitzarà d'acord amb el previst en les notes particulars per als comptes que
correspongui.
Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat
d'exercir directa o indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes o partícips, el
control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions financeres i
d'explotació de l'altra.

4.19. Actius no corrents mantinguts per la seva venda
No figuren en l'actiu de l'entitat actius no corrents mantinguts per a la venda.

4.20. Combinacions de negocis
En el cas de produir-se una combinació de negoci, en data d'adquisició, els actius identificables
adquirits i els passius assumits s'han de registrar, amb caràcter general, pel seu valor raonable
sempre que aquest valor raonable pugui ser mesurat amb prou fiabilitat.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació adjunt és el següent:

Pàgina 36 de 66

Comptes Anuals abreujats a 31 de desembre de 2020

Terrenys i
construcc.
A) VALOR DE COST INICI 2019
(+) Resta d’entrades
B) VALOR DE COST FINAL 2019
C) VALOR DE COST INICI 2020
(+) Resta d’entrades
D) VALOR DE COST FINAL 2020
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2019
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2020
(+) Dotació a l’amortització de l‘exercici
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020
I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2019
J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2019
K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2020
L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2020
IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2020

675.427
675.427
675.427
675.427
-182.245
-13.509
-195.754
-195.754
-13.509
-209.262

466.165

Instal·lac.
tècniques, i Immobilitz.
en curs i
altre
immobilitz. bestretes
material
299.322
2.723
302.045
302.045
2.089
304.134
-237.833
-10.283
-248.116
-248.116
-9.483
-257.599

46.535

Ejercicio
2020

Bens immobles, indiqui per separat:
- Valor de la construcció
- Valor del terreny

675.427

Ejercicio
2019
675.427

Immobilitzat material totalment amortitzat a 31 de desembre
Import del béns totalment amortitzats:

Exercici 2020 Exercici 2019

TOTAL
- Construccions
- Instalacions
- Maquinaria
- Utillatges
- Altres instalacions
- Mobiliari
- Equips Informátics
- Elements de transport
- Altre immobilitzat material
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974.749
2.723
977.472
977.472
2.089
979.561
-420.078
-23.791
-443.870
-443.870
-22.992
-466.861

512.700

Valor de la construcció i del terreny dels immobles
CONCEPTE

Total

216.860

213.374

9.721
66.514
55.000
18.037
64.559
3.030

9.721
64.461
55.000
16.604
64.559
3.030
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Altre informació sobre l’immobilitzat material
CONCEPTE

Exercici 2020 Exercici 2019

Béns adquirits en règim d'arrendament financer
Resultats per la venda o baixa d'immobilitzat material
Subvencions o donacions rebudes durant l'exercici que financien
l'immobilitzat material

La vida útil estimada aplicada a l'amortització dels elements de l'immobilitzat material és la
indicada a la nota 4 anterior. No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a
valors residuals, vides útils ni mètodes d'amortització que tinguin incidència significativa en
l'exercici present o en exercicis futurs.
Tot l'immobilitzat material adquirit es troba afecte directament a l'explotació i no ha patit
actualitzacions de valor. A més, no s'han activat despeses financeres relatives a inversions ni en
l'exercici ni en l'exercici anterior.
No existeixen partides de l'immobilitzat material que incorporin costos de desmantellament,
retir o rehabilitació. No existeixen béns subjectes a reversió ni restriccions a la titularitat.
Tampoc hi ha elements de l'immobilitzat material ubicats a l'estranger, ni s'han adquirit actius
de l'immobilitzat material a entitats vinculades.
L’Entitat té contractades pòlisses d'assegurança que cobreixen els danys propis que puguin
patir els diversos elements de l'immobilitzat material de la Fundació amb límits i cobertures
adequats als tipus de risc.
No hi ha compromisos ferms de compra ni de venda sobre elements de l'immobilitzat material
al tancament de l'exercici. Tampoc hi embargaments ni litigis que afectin l'immobilitzat
material.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
No figuren imports registrats en aquest epígraf del balanç de situació adjunt.

7. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL
No figuren imports registrats en aquest epígraf del balanç de situació adjunt.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
8.1.

General

El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació adjunt és el següent:

Concess.
A) SALDO INICIAL BRUT 2019
B) SALDO FINAL BRUT 2019
C) SALDO INICIAL BRUT 2020
D) SALDO FINAL BRUT 2020
E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2019
F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019
G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2020
H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020
I) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. INICIAL 2019
J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2019
K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR, INICIAL 2020
L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2020
VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2020

Aplicacions
Informàtiq.

TOTAL

152.092
152.092
152.092
152.092

2.336
2.336
2.336
2.336
-2.336
-2.336
-2.336
-2.336

154.428
154.428
154.428
154.428
-2.336
-2.336
-2.336
-2.336

152.092

0

152.092

Concessió administrativa
Les concessions corresponen a una concessió administrativa formalitzada el 30 de setembre de
2002 per part l’Ajuntament de Banyoles per un període de 50 anys dels terrenys on s’ha
construït la nova Llar-Residència. La comptabilització d’aquesta concessió es va fer d’acord a
valoració de l’Arquitecte del Consell Comarcal per import de 152.092 euros. Aquest actiu
intangible, al tractar-se d’un terreny cedit, no s’amortitza.
En el passiu del balanç i figura comptabilitzada una subvenció de capital del mateix import que
tampoc s’amortitza d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses.
Immobilitzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre
Figuren aplicacions informàtiques totalment amortitzades per import de 2.336 euros.
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Altre informació sobre l’immobilitzat intangible
La vida útil estimada aplicada a l'amortització dels elements de l'immobilitzat intangible és la
indicada a la nota 3 anterior. No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a
valors residuals, vides útils ni mètodes d'amortització que tinguin incidència significativa en
l'exercici present o en exercicis futurs.
Tot l'immobilitzat intangible adquirit es troba afecte directament a l'explotació i no ha patit
actualitzacions de valor. A més, no s'han activat despeses financeres relatives a inversions ni en
l'exercici ni en l'exercici anterior. No existeixen béns subjectes a reversió ni restriccions a la
titularitat. Tampoc hi ha elements de l'immobilitzat intangible ubicats a l'estranger, ni s'han
adquirit actius de l'immobilitzat intangible a entitats vinculades.
No existeixen contractes vigents d'arrendament financer sobre béns de l'immobilitzat
intangible.
La Fundació té contractades pòlisses d'assegurança que cobreixen els danys propis que puguin
patir els diversos elements de l'immobilitzat intangible de l'empresa amb límits i cobertures
adequats als tipus de risc.
El resultat de l'exercici no inclou pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible, ni correccions
valoratives.
No hi ha compromisos ferms de compra ni de venda sobre elements de l'immobilitzat
intangible a el tancament de l'exercici. Tampoc hi embargaments ni litigis que afectin
l'immobilitzat intangible.

8.2.

Fons de comerç

No figura Fons de Comerç registrat.

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
L’entitat no figura ni com arrendatària, ni com arrendadora d’arrendaments financers o
operatius.
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10.

EXISTÈNCIES

Com a conseqüència de l’activitat portada a terme per la Fundació la societat no registre
existències a fi d’exercici.

11.

INSTRUMENTS FINANCERS (ACTIUS I PASSIUS FINANCERS)

La informació dels instruments financers es definirà segons la naturalesa i en base al registre i la
nota de valoració desena del Pla General de Comptabilitat vigent.

11.1. Detall dels actius i passius financers a 31 de desembre
No existeixen actius financers ni passis financers valorats a valor raonable amb canvis en el
compte de Pèrdues i Guanys. Durant l'exercici l'entitat no ha realitzat reclassificacions d'actius
financers entre diferents categories.
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Informació referent el balanç
Actius financers a ll/t, llevat d'inversions en el patrimoni
d'empreses del grup, multigrup i assoc.

Exercici 2020
Instruments de
patrimoni

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2019

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Valors
representatius
de deute

Préstecs i partides a cobrar
- Fiances i dipòsits a recuperar
TOTAL LL/T
Actius financers a c/t, llevat d'inversions en el patrimoni
d'empreses del grup, multigrup i assoc.

Instruments de
patrimoni

Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Valors
representatius
de deute

Passius financers a llarg termini
TOTAL LL/T
Passius financers a curt termini
Creditors comercials
Deutes amb el personal
TOTAL C/T
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU

Exercici 2019
Deutes amb
entitats de
crèdit

Exercici 2020
Obligacions i
altres valors
negociables

Exercici 2019
Obligacions i
altres valors
negociables

Deutes amb
entitats de
crèdit

Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Obligacions i
altres valors
negociables
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Exercici 2020

Exercici 2020

Exercici 2019

TOTAL

TOTAL

42
42
42

Crèdits, derivats Crèdits, derivats
i altres
i altres
99.948
99.948
15.837
103.091
218.877
218.919

Exercici 2020
Deutes amb
entitats de
crèdit

Exercici 2019

Crèdits, derivats Crèdits, derivats
i altres
i altres
42
42
42

Préstecs i partides a cobrar
- Imposicions a termini
Altres deutors
Efectiu i altres líquids equivalents
TOTAL C/T
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU

Informació referent el balanç

Exercici 2020

100.023
100.023
27.355
114.572
241.950
241.992

TOTAL
99.948
99.948
15.837
103.091
218.877
218.919

42
42
42
TOTAL
100.023
100.023
27.355
114.572
241.950
241.992

Exercici 2020

Exercici 2019

Derivats i altres Derivats i altres

TOTAL

TOTAL

Derivats i altres Derivats i altres

TOTAL

TOTAL

9.609
10.019
19.628
19.628

Exercici 2019

42
42
42

7.468
10.264
17.732
17.732

9.609
10.019
19.628
19.628

7.468
10.264
17.732
17.732

Comptes Anuals Abreujats a 31/12/2019

Classificació per venciments
A llarg termini només hi figuren fiances a recuperar amb venciment indeterminat.
Efectiu i altres líquids equivalents
El detall és el següent:
Exercici 2020
Efectiu
Bancs
Altres actius líquids equivalents
Total

Exercici 2019

559
102.533

654
113.918

103.091

114.572

Altres informació
Durant l'exercici , ni en l’anterior s'han realitzat correccions de valor per deteriorament
originades pel risc de crèdit:
No s'han produït impagaments ni s'esperen incompliments de les condicions dels contractes
que l'Entitat té vigents.

11.2. Informació referent a Compte de Pèrdues i Guanys i Patrimoni Net
El detall de les despeses i guanys procedents dels instruments financers de l'entitat en
l'exercici, així com les correccions valoratives efectuades i els resultats financers calculats per
aplicació del mètode de l'interès efectiu és el següent:

CLASSES
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crédits, derivats i altres
TOTAL

CLASSES
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crédits, derivats i altres
TOTAL

Correccions

Correccions

Ingressos
Finan.a PiG

Ingressos
Finan.a PiG

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2020

Exercici 2019

16
16
Resultats per
venda
Exercici 2020
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Resultats per
venda
Exercici 2019

Despeses
financeres
Exercici 2020

56
56
Despeses
financeres
Exercici 2019
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L'entitat no ha utilitzat en el present exercici comptabilitat de cobertures. No figuren actius o
passius a valor raonable a fi d'exercici.

11.3. Inversions en entitats del grup o associades
No figuren inversions en entitats del grup o associades.

11.4. Usuaris o altres deutors
El moviment de l'exercici ha estat el següent:
Usuaris
Saldo a l'inici de l'exercici 2019
(+) Altes usuaris nous
(+/-) Variacions
(-) Sortides i reduccions
Saldo el final de l'exercici 2019
(+) Altes usuaris nous
(+/-) Variacions
(-) Sortides i reduccions
Saldo el final de l'exercici 2020

15.570
11.785

Usuaris de
dubtós
cobrament

Altres deutors

Total

11.785

27.355

27.355

-11.518
15.837

-11.518
15.837

11.5. Compromisos ferms de compra o venda d’instruments financers
A data de tancament de l'exercici no existien compromisos en ferm de compra d'actius
financers, així com tampoc de venda dels mateixos. Tampoc no existeixen contractes de
compra o venda d'actius no financers que calgués fossin valorats com a instruments financers.

11.6. Líneas de descomptes i pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici
L’entitat no té contractades ni línies de descompte ni pòlisses de crèdit.

11.7. Deutes amb administracions públiques
Veure nota nº 14.1.
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11.8. Deutes amb el personal
Saldo a
31/12/2020

Deutes amb el personal
Nòmines pendents de pagament a final d'exercici
Previsió pagues extres
Altres
Total

10.000
19
10.019

11.9. Deutes amb garantia real
No figuren deutes amb garantia real.

12.

PATRIMONI NET

12.1. Composició dels Fons Dotacional
CONCEPTE

Aportació
dinerària

Data
Escriptura
Dotació fundacional

10/01/2001
nº 4801
7.212
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Saldo a
31/12/2019
10.000
264
10.264
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12.2. Variació del Patrimoni Net
Fons
Social
A) SALDO, FINAL DE L’ANY 2018

Resultat ex.
anteriors

Reserves

Excedent
de l'exercici

Subv-donac.
lleg. Rebuts

TOTAL

7.212

32.162

120.485

24.364

764.925

949.149

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2019

7.212

32.162

120.485

24.364

764.925

949.149

I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris

0
0

0
0

0
0

34.991
0

-19.717
0

15.274
0

III. Altres variacions del patrimoni net
2. Altres variaciones

0
0

0
0

24.364
24.364

-24.364
-24.364

0
0

0
0

Capital
Escripturat
7.212

Reserves
32.162

Resultat ex.
Excedent
anteriors
de l'exercici
144.850
34.991

Subv-donac.
lleg. Rebuts
745.208

TOTAL
964.423

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.212

32.162

144.850

34.991

745.208

964.423

0
0

0
0

0
0

-17.873
0

-18.717
0

-36.590
0

0
0
7.212

0
0
32.162

34.991
34.991
179.840

-34.991
-34.991
-17.873

0
0
726.491

0
0
927.833

I. Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors
II. Ajustos per errors 2018 i anteriors

C) SALDO, FINAL DE L’ANY 2019
I. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors
II. Ajustos per errors 2019 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2020
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis o propietaris
III. Altres variacions del patrimoni net
2. Altres variaciones
E) SALDO, FINAL DE L’ANY 2020

12.3. Altra informació
No existeixen desemborsaments pendents, ni s’han realitzat aportacions no dineràries , ni per a
compensar pèrdues. Tampoc s’han generat moviment a les reserves com a conseqüència
d’actualitzacions de valors d’immobilitzat.
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13.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L’Entitat ve complint els requisits legals exigits per a l'obtenció i manteniment de les
subvencions, donacions i llegats concedides.
L'import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el
balanç, així com els imputats en el compte de pèrdues i guanys es desglossen a continuació:

13.1. Subvencions, donacions i llegats de capital
L'anàlisi de el moviment del contingut de la subgrup corresponent del balanç, indicant el saldo
inicial i final així com els augments i disminucions es desglossa en el quadre següent:
Subvencions, donacions i llegats recollits en el
balanç, atorgats per tercers

Exercici 2020

Saldo a l'inici de l’exercici
(+) Rebudes en l’exercici
(+) Conversió de deutes a llarg termini en
subvencions
(-) Subvencions traspassades a resultats de
l’exercici
(-) Imports retornats
(+/-) Altres moviments
Saldo al tancament de l’exercici
Deutes a llarg termini transformables en
subvencions

Exercici 2019

745.208

764.925

-18.717

-19.717

726.491

745.208

Tal i com es detalla en les normes de valoració, les subvencions en capital s'imputen a resultats
de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius
finançats.
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Detall de les subvencions/donacions de capital
CONCEDIT
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AJUNTAMENT DE BANYOLES
ALTRES
AJUNTAMENT DE BANYOLES
PARTICULARS
LA CAIXA
LA CAIXA
CAIXA CATALUNYA
FUNDACIO AURIS4
FUNDACIO ONCE
FUNDACIÓ ROVIRALTA
FUNDACIO TELEFONICA
FUNDACIO ROVIRALTA
ICASS-(PRÈSTEC ICFINANC)
CAIXA CATALUNYA
FUNDACIO ROVIRALTA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
DIPSALUT
ICASS
Subvencions traspassades a resultats
Subvencions traspassades a resultats
Subvencions traspassades a resultats
VALOR NET DE LES SUBVENCIONS

ACTIU FINANÇAT
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
CONCESSIÓ
ADMINISTRAT.
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
SECADORA INDUSTRIAL
INSTALACIONS
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
LLAR RESIDÈNCIA
VEHICLE ADAPTAT
OBRES SALA DE LLEURE
EQUIPAMENTS
VEHICLE ADAPTAT
TOTAL
Acumulat a 31/12/18
Exercici 2019
Exercici 2020
Saldo a 31/12/2020
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IMPORT CONCEDIT
62.000
48.000
6.686

DATA CONCESSIÓ
24/02/2004
02/01/2004

152.092
65.928
35.000
20.000
164.500
10.000
281.750
3.341
2.410
10.000
159.000
133.500
10.000
17.434
3.000
15.000
1.199.641
-434.717
-19.717
-18.717
726.491

26/09/2003
22/07/2005
28/07/2004
07/07/2004
17/04/2004
03/04/2006
30/09/2004
05/10/2004
30/10/2004
30/06/2005
27/10/2010
30/04/2015
13/11/2017
27/07/2010
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13.2. Subvencions, donacions i llegats a l’explotació
Detall de les subvencions
Entitat subvencionadora

Exercici 2020

Departament de treball-Llar Residència

Exercici 2019

399.783

353.981

Departament de trball - SSPALL

52.830

65.186

Departament de treball

10.400

10.400

Consell Comarcal

6.626

DINCAT

6.092

15.223

Ajuntaments

21.200

2.447

Fundació "La Caixa"

27.000

6.000

Obra social "La Caixa"

12.000

Diputació de Girona - DIPSALUT

4.807

Fundacions privades

7.870

Altres
Total

8.906
423
474.567

536.607

Detall de les donacions
Entitat subvencionadora
Entitats privades
Donants privats
Ajuntaments
TOTAL

14.

Exercici 2020
10.800
6.278
1.000
18.078

Exercici 2019
9.270
7.670
1.000
17.940

SITUACIÓ FISCAL

14.1. Saldos amb administracions públiques
Saldos deutors
Saldos deutors amb administracions públiques
HP deutora para IVA
HP deutora per subvencions concedides
HP deutora per devolució d'impostos
Organisme seguretat social deutor
Impost de societats anticipat
Total

31/12/2020

31/12/2019

86.672

88.477

86.672

88.477
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El saldo a cobrar per subvencions concedides correspon pràcticament en la seva totalitat a
imports a cobrar del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Saldos creditors
Deutes amb administracions públiques
HP, creditora per IVA
HP, creditora per retencions practicades
HP, creditora per impost de societats
HP, creditora per subvencions a retornar
Organisme seguretat social creditora
Impost de societats diferit
Total

31/12/2020

31/12/2019

10.934
0

12.679
0

11.987

10.929

22.921

23.608

Exercicis pendents de comprovació
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. A el tancament de l'exercici
acabat al 31 de desembre de 2020 l’Entitat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els
exercicis 2017 a 2020, ambdós inclosos, per a tots els impostos que li són d'aplicació i,
addicionalment, l'exercici 2016 en el cas de l' Impost sobre Societats.
El Patronat de la Fundació considera que s'han practicat adequadament les liquidacions dels
esmentats impostos i si bé, és possible que hi hagi riscos fiscals, considerem poc probable que
es generin passius addicionals significatius.

14.2. Impost de societats
Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici amb la base imposable de
l'impost sobre beneficis.
Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de
l'exercici amb la base imposable de l'impost sobre
beneficis
Saldo d'ingressos i despeses de l’exercici
Impost sobre Societats
Règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)

Exercici 2020

Exercici 2019

-17.873

34.991

17.873

-34.991

Base Imposable ( Resultat fiscal)
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14.3. Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del
mecenatge
Per tal de complir amb la normativa que descriu l'article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, la Fundació detalla la següent informació:
Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l'Impost de Societats
Totes les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes d'impost de societats; per tant, la
totalitat d'aquestes estan classificades com a Rendes Exemptes en el següent detall:
2020

RENDES

EXEMPT.

RENDES

NO EXEMPT.

TOTAL

TOTAL

Art. 6 i 7 de la Llei 49/2002

INGRES.

DESPES.

INGRES.

DESPES.

INGRES.

DESPES.

1.a) Donatius i donacions (incloses les de concepte
"dotació patrimonial").

18.078

18.078

1.b) Quotes d'associats, col·laboradors o
benefactors

83.476

83.476

536.607

536.607

18.717

18.717

16

16

1.c) Subvencions a l'explotació.
1.d) Subvencions i donacions de capital
traspassades a resultats
2) Dividends, participació en beneficis de societats,
interessos, cànons i lloguers.
3) Adquisicions o transmissions de béns, drets...
4) Les obtingudes de les següent explotacions
econòmiques:
4.1) Prestació de serveis per promocionar l'acció,
assistència i inclusió social.
TOTAL

960

-675.727

960

-675.727

657.854

-675.727

657.854

-675.727

Despeses, ingressos i inversions detallats per projectes es o activitats realitzades
Els ingressos i les despeses detallades per projectes o activitats realitzades s'informen en la
nota nº 21 d'aquesta memòria " Informació segmentada". Les inversions separades per
projectes o activitats realitzades són les següents:
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INVERSIONS
Investigació
Desenvolupament
Concessions
Patents, llicències, marques i similars
Fons de comerç
Aplicacions informàtiques
Drets de Traspàs
Altre immobilitzat intangible
Drets s/Béns cedits en ús gratuitament
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Anticips i immobilitzat en curs
Equips processos d'informació
Elements de transport
Altra immobilitzat

TOTAL

Servei de Llar Servei d'oci i
Servei SSAPLL
Residencia
temps lliure

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
0
0

0

0

0

2.089

Rendes destinades a fins d'interès general (article 3.2. Llei 49/20022)

Rendes destinades a fins d'interés general
Actititat d'atenció a discapacitats

Ingressos
657.854

Despeses
-675.727

Resultat
-17.873

Activitat d'inserció socio-laboral de
persones amb discapacitat

0

Rendes derivades de transmissió de béns o
drets

0

(I-D) obtinguts per qualsevol altre
concepte

0

TOTAL RENDES DESTINADES A F.I.G.
TOTAL RENDES EXERCICI 2019
% DE RENDES DESTINADES A F.I.G.

657.854
657.854
100,00%

-675.727
-675.727
100,00%

-17.873
-17.873
100,00%

Totes les rendes obtingudes per la fundació han estat destinades a activitats amb fins d'interès
general.
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Retribució en els Patrons
Els Patrons no han rebut retribucions per l’exercici del seu càrrec, ni tampoc han cobrat per
formar part de l’òrgan de govern d’Entitats participades per la Fundació.
Activitats prioritàries de mecenatges
La Fundació no ha realitzat cap de les activitats prioritàries del mecenatge.
Indicació del destí del patrimoni de la Fundació en cas de dissolució de l'entitat
Destinat al manteniment del centre i serveis de la Fundació que subsisteixin amb una altra
personalitat jurídica o dependència; i en el seu defecte, s'adjudicaran a altres entitats sense
ànim de lucre amb finalitats anàlogues.

14.4. Altres tributs
S’informa que no existeixen circumstàncies de caràcter significatiu en relació amb altres tributs;
en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents de
comprovació.
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15.

INGRESSOS I DESPESES

15.1. Detall de les despeses de l’activitat
Detall del compte de pèrdues i guanys
Despeses per col.lab. del càrrec de membre de l'òrgan de govern
Comp. de despeses per prestacions de col·laboració
Reemborsaments de despeses a l'òrgan de govern
Ajuts concedits
Ajuts Monetaris individuals
Ajuts Monetaris a entitats
Ajuts monetaris realitzats a través d'altres entitats
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Consum de M.P. i altres matèries consumibles
Càrregues socials
a) Seguretat Social a càrrec de l’empresa
b) Aportacions i dotacions per a pensions
c) Altres carregues socials
Serveis exteriors
Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici
Lloguers i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurança
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministres
Altres serveis
Pérdues i provisions d'operacions comercials
Pérdues per saldos no recuperables
Saldos provisionats
Saldos recuperats
Amortizació de l'immobilitzat
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
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Exercici 2020

Exercici 2019

2.000
2.000

-108.677
-104.018

-111.267
-106.462

-4.659
-148.546

-4.805
-129.264

-31.467
-7.143
-2.350
-6.972
-666

-27.770
-8.273
-5.568
-8.607
-579

-14.052
-85.897

-15.081
-63.387

-22.992

-23.791

-22.992

-23.791
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15.2. Detall dels altres serveis
EXERCICI

Exercici 2019

Exercici 2020

TOTAL DESPESES ALTRES SERVEIS
TOTAL DESPESES FUNDACIÓ
DESPESES FUNDACIÓ
DESPESES FRANQUIEG
DESPESES MATERIAL OFICINA
DESPESES PROTECCIÓ DADES
DESPESES REPARACIONS I MANTENIMENT
INFORMATICA
DESPESES SERVEI DE PREVENCIÓ I
SEGURETAT
DESPESES SUBSCRIPCIONS
DESPESES MATERIAL SUPORT
DESPESES PARAMENT/UTILLATGE
DESPESES CONSULTORIA TELEFONIA
DESPESES DIVERSES
DESPESES SOCIAL SIC
TOTAL DESPESES LLAR RESIDÈNCIA
DESPESES MONEDER LLAR
DESPESES ALIMENTACIÓ
DESPSES ÀPATS
DESPESES TEMPS LLIURE
DESPESES DROGUERIA I NETEJA
DESPESES PARAMENT LLAR
DESPESES FERRETERIA

63.387
14.458
2.804
126
2.031
610

85.897
20.467
1.560
52
2.341
610

4.587

6.368

2.463

4.411

259
830
0
749
0
21.707
707
14.845
0
2.649
1.589
1.868
48

370
123
277
749
397
3.209
51.255
254
14.528
26.629
2.847
3.475
1.740
1.782

TOTAL DESPESES SERVEI D'OCI I TEMPS LLIURE

24.319

11.150

DESPESES MONEDER LLEURE
DESPESES ACTIVITATS LLEURE
DESPESES MATERIAL ACTIVITATS
DESPESES PROFESSIONALS EXTERNS

229
6.634
633
16.824

79
3.635
795
6.642

TOTAL DESPESES SERVEI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

2.903

3.025

DESPESES DINAMITZACIÓ ESPAI FAMILIAR

2.880

2.860

23

165

DESPESES ACTIVITATS PER A FAMÍLIES
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15.3. Detall dels altres ingressos de l’activitat
Detall del compte de pèrdues i guanys

Exercici 2020

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Activitat de casal
Programa "lleure per tothom"
Ingressos per serveis diversos

Exercici 2019
960

960

18.110
9.470
4.000
4.640

15.4. Resultats extraordinaris
Detall del compte de pèrdues i guanys
Resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat influïts en "altres
resultats".
Sinistres
Regularizació de saldos
Multes i Sancions
Altres

Exercici 2020

Exercici 2019

1.773

2.006

1.773

1.876
130

16. PROVISIONS, CONTINGÈNCIES ,GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I
LITIGIS
16.1. Provisions
No figuren provisions registrades.

16.2. Contingències
La Fundació Estany pels efectes derivats del COVID-19 -tal com s'esmenta en la nota nº 23
d'aquesta memòria, estima que no tindrà uns efectes significatius sobre les partides dels seus
estats financers.
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16.3. Garanties i avals compromeses amb tercers
Amb entitats financeres
Tipus
Tècnic
Tècnic
Total

Venciment
Indefinit
Indefinit

Import
6.451
2.104
8.555

Apertura
15/05/2015
03/12/2015

16.4. Litigis
L’Òrgan de govern de l’entitat informa que no existeixen litigis en curs que puguin afectar a la
Fundació Estany.

17. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS l D'INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
17.1. Composició de la dotació fundacional
Veure epígraf nº 13.1.

17.2. Informació sobre els béns o drets venuts
Durant aquest exercici, ni en l’anterior, l'entitat no ha venut ni béns ni drets.

17.3. Càlcul per determinar que s'ha destinat a les finalitats estatutàries el
percentatge legalment establert
La totalitat dels béns i drets que formen part del fons social es troben vinculats directament al
compliment dels fins propis de la Fundació.
La llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, en el seu article 33, estableix l'aplicació obligatòria
de com a mínim el 70% dels ingressos en el termini de tres exercicis, a comptar des de l'inici del
següent al de l'acreditació comptable. L'entitat s'ha ajustat al que marca la llei i en el present
exercici ja ha superat aquest percentatge mínim. El càlcul és el següent:
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CONCEPTE
1. Ingressos de l'entitat per les activitats
2. Altres ingressos
INGRESSOS PROPIS DE L'ACTIVITAT
3. Dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat
4. Altres despeses
5.- Despeses financeres
INGRESSOS NETS
70% DELS INGRESSOS NETS
6.- Compres i treballs fets per altres empreses
relacionades amb el Centre Especial de Treball
7.- Despeses de personal
RECURSOS PENDENTS

Import
638.161
960
639.121
-22.992
-149.051
0
467.079
326.955
-394.781
-503.457
0

17.4. Aplicació d’excedents
El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis socials, en el seu
article 39.f, estableix que els excedents s’hauran d’aplicar, en el termini de 2 anys, en millores
materials, en béns inventariables o per amortitzar dèficits d’exercicis anteriors o posteriors, en
qualsevol dels serveis socials subvencionats per l’entitat. A continuació s’acredita el compliment
d’aquest article per part de l’entitat:
INVERSIONS APLICADES
2019
2020

Excedents

QUADRE D'APLICACIONS D'EXCEDENTS
2017
2018
2019
2020

-54.759
-36.304
34.991
-17.873

Inversió anual
Inversió sobrant

-2.723
-2.723
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-2.089
-4.812

DÈFICITS
EXER.
ANTERIORS
-54.759
-91.063
-56.073
-73.945

EXCEDENTS
PENDENTS
D'APLICAR
0
0
0
0
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18.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

El Amb data 11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va elevar la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel brot de coronavirus (COVID-19) a pandèmia
internacional. La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va suposar una crisi
sanitària sense precedents, impactant molt negativament en l'entorn macroeconòmic i en
l'evolució dels negocis. L'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra el virus, no
permet realitzar una estimació fiable de possibles impactes futurs provocats pel COVID-19. No
obstant això, ressaltar que actualment, el Patronat i la Direcció de la Fundació estan realitzant
una supervisió constant de l'evolució de la situació, per tal d'afrontar amb garanties els
eventuals impactes, tant financers com no financers, que poguessin produir-se en un futur .
Amb data 12 de maig de 2021, la Fundació va procedir a acomiadar a una treballadora, pactant
una indemnització per acomiadament improcedent de 42.500 euros, import que s’ha abonat el
dia 4 de juny de 2021 davant del CMAC de Girona prèvia presentació per part de la treballador
de la corresponent papereta de conciliació.
Tret dels efectes possibles derivats del COVID-19 i de l’acomiadament acordat, no hi ha altres
fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data de tancament de
l'exercici, ni que mostrin condicions que no existien a el tancament de l'exercici, ni que afecten
l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.

19.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

En compliment amb la llei Orgànica 1571999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal que té per objecte garantir i protegir el tractament de les dades personals,
les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu
honor i intimitat personal i familiar, l'entitat no especifica en aquesta memòria el nom de les
persones físiques vinculades. La informació referent a persones físiques vinculades es posa a
disposició de les autoritats públiques que ho requereixin en la seu social de l'entitat.

19.1. Import rebut pel personal d’alta direcció
•D’acord amb la llei 26/2009 de 23 de Desembre de mesures fiscals, financeres i
administratives, les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada
són les següents:
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Imports rebuts pel personal d’alta direcció

Exercici 2020

1. Salaris, dietes i altres remuneracions

20.

48.098

Exercici 2019
43.177

ALTRE INFORMACIÓ

20.1. Informació sobre el personal.
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, expressat per categories és el
següent:
Número mig de persones emprades en el
curs de l’exercici, per categories

Exercici 2020

Exercici 2019

Resta de personal de direcció de les
empreses

1,00

1,00

Tècnics i professionals

3,00

2,00

Empleats de tipus administratiu

1,00

1,00

Resta de personal qualificat

9,73

9,33

Treballadors no qualificats
Total empleat mig

3,00
17,73

3,00
16,33

La distribució per sexes de personal de la societat és la següent:
PROMIG DE TREBALLADORS
Total
EN ALTA A:
Dones
Homes
Total

Exercici 2020 Exercici 2020 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2019 Exercici 2019
Fixes
13,08

No fixes
4,63

Total
17,71

Fixes
13,38

No fixes
2,95

TOTAL
16,33

31-12-20

31-12-20

31-12-20

31-12-19

31-12-19

31-12-19

Fixes
10
4
14

No fixes
7
3
10

Total
17
7
24

Fixes
11
4
15

No fixes
5
0
5

TOTAL
16
4
20
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20.2. Honoraris percebuts pels auditors de comptes
Els honoraris percebuts pels auditors de comptes i de les societats que pertanyen a el mateix
grup de societats a què pertanyi l'auditor, o societat amb la qual l'auditor estigui vinculat per
propietat comuna, gestió o control són els següents:
Exercici 2020

Honoris de l'auditor en l'exercici
Honoraris per l'auditoria de comptes
Honorarios per altres serveis de verificació
Honoraris per serveis fiscals prestats
Altres honoraris per serveis prestats
Total

Exercici 2019

2.850

2.850

2.850

2.850

20.3. Informació sobre drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, GEI
No existeix cap partida que s'hagi d'incloure en el document sobre informació mediambiental
previst a la normativa reguladora dels mateixos, especialment el Reial Decret 1370/2006, de 24
de novembre, pel qual es va aprovar el PNA (Pla nacional d'assignació) de drets d'emissió de
GEH, pel període 2008-2012, i l'Ordre PRE/3420/2007, que recollia l'assignació individual de
GEH a les instal·lacions incloses en el PNA 2008-2012, així com la Decisió 2011/278/UE de la
Comissió Europea i la seva transposició a la normativa espanyola, segons el RD 1722/2012, de
28 de desembre, que regulen l'assignació de drets pel període 2013/2020.

20.4. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Disposició addicional tercera. "Deure d'informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol”
Amb l’objectiu de lluitar contra la morositat en les operacions comercial, l’entitat d’acord a la
Llei 15/2020 de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, informa en relació
als proveïdors comercial dels següents punts:
•

No existeixen saldos a fi d’exercici amb un període de pagament superior al límit legal
establert.

•

Durant l’exercici no s’han realitzat pagaments amb un termini superior al permès.
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20.5. Informació sobre béns i drets a l’estranger
Per a complir el que estableix la Llei 7/2012 de 29 d'octubre de prevenció i lluita contra el frau
fiscal, que introdueix una nova disposició addicional a la Llei 58/2003 general tributària, la
Fundació informa que no disposa de valors, drets , assegurances o rendes dipositades a
l'estranger, però si posseeix comptes bancaris oberts en entitats de crèdit a l'estranger.

20.6. Informació sobre el medi ambient
No existeixen en l’epígraf de l’Immobilitzat Material i Intangible, actius de naturalesa
mediambiental que, atenent a la Resolució de 25 de març de 2002, en relació a la informació
sobre els aspectes mediambientals en les Comptes Anuals, hagin de exposar-se de forma
detallada. Tampoc s’han generat despeses ni provisions derivades de l’impacte mediambiental.
Les tasques de l’Entitat amb relació a la conservació del medi ambient corresponen a l’aplicació
de criteris d’estalvi d’energia; al tractament i reciclatge de residus que es generen i la posada
en funcionament de sistemes de regulació energètica i impacte mediambiental.

20.7. Contractes amb membres del Patronat
No hi ha cap modificació o extinció anticipada de contractes entre la Fundació i qualsevol dels
seus Patrons o persones que actuïn per compte d'ells, tant pel que fa a operacions alienes al
trànsit ordinari de l’entitat com a operacions que no s'hagin realitzat en condicions normals.

20.8. Canvis en el Patronat
La composició actual i els canvis en el Patronat es detalla a la nota 1.
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20.9. Dades sobre usuaris
Servei de
Llar
Residencia

Servei d'oci i
temps lliure

Servei
SSAPLL

SERVEI-CENTRE
Usuaris a 1/1/2019
Total Altes
Total Baixes
Usuaris a 31/12/2019
Total Altes
Total Baixes
Usuaris a 31/12/2020

109

16

82

11

0

0

0

0

-2
107

0
16

0
82

-2
9

1

1

0

0

-1
107

-1
16

0
82

0
9

Cal tenir en compte que alguns dels usuaris/àries del Servei d’Oci i Temps lliure són
usuaris/àries del Servei de Llar Residència i del Servei de SSAPLL.
La Fundació també porta a terme activitats de suport a les famílies, lleure familiar, respir
familiar o assessoraments i suport ( grups i individuals). Durant l’exercici 2020 des de l’entitat
s’ha donat servei a un total de 110 famílies, el fet de poder fer formacions virtuals hem arribat
a famílies de tot Catalunya: Pla de l’Estany 66%, Gironès 19 %, La Garrotxa 9%, Barcelona 4%,
Alt Empordà 1%, i Ripollès 1%. En relació als serveis orientats a infants i joves hem tingut un
total de 20(Serveis d’intervenció terapèutica, habilitats socials, suports a casals, etc.)

20.10. Dades sobre empreses contractades
No existeixen dades sobre empreses contractades.
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20.11. Dades sobre el personal laboral:
SERVEI-CENTRE
PERSONAL LABORAL 2019
1. Atenció directa
2. Serveis generals
3. Tècnics ( coordinadors d'àrea)
4. Direcció i administració
TOTAL
Cost mig salarial 2019
PERSONAL LABORAL 2020
1. Atenció directa
2. Serveis generals
3. Tècnics ( coordinadors d'àrea)
4. Direcció i administració
TOTAL
Cost mig salarial 2020

LLAR RESIDÈNCIA , OCI I
SSAPLL
Promig
Despeses
9,33
239.915
3,00
40.520
2,00
86.245
2,00
104.133
16,33
470.814
28.831
Promig
Despeses
9,73
273.251
3,00
45.377
3,00

70.222

2,00
17,73

114.607
503.457

28.396
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21.

INFORMACIÓ SEGMENTADA

Exercici 2020
1. Ingressos per les activitats
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
6. Altres ingresssos de les activitats
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a
resultats
13. Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) En tercers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IV) EXCEDENT DE L'EXERCICI

TOTAL
638.161
83.476
536.607
18.078
-2.000
-2.000
960
960
-503.457
-394.781
-108.677
-149.051
-148.546
-31.467
-7.143
-2.350
-6.972
-666
-14.052
-85.897
-505
-22.992

Servei de
Llar
Residencia
487.845
61.235
426.610
-2.000
-2.000
960
960
-390.205
-306.013
-84.192
-105.452
-104.947
-25.173
-1.763
-3.486
-333
-10.539
-63.653
-505
-22.992

18.717

18.717

1.773
-17.889
16
16
16
16
-17.873
-17.873

1.773
-11.353
16
16
16
16
-11.337
-11.337
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Servei d'oci i
temps lliure
72.126
21.470
37.098
13.558

Servei
SSAPLL

Sensibilitzaci
ó

Atenció
Famílies

52.830

5.510

52.830

2.799
2.711

19.850
771
17.270
1.809

-42.280
-33.260
-9.020
-33.527
-33.527
-6.293
-4.483
-588
-2.092
-333
-3.513
-16.226

-52.475
-41.064
-11.411
-3.316
-3.316

-5.648
-4.366
-1.282
-1.249
-1.249

-12.849
-10.078
-2.771
-5.508
-5.508
-2.660

-697

-349

-349

-2.619

-900

-2.499

-3.681

-2.961

-1.386

1.493

-3.681
-3.681

-2.961
-2.961

-1.386
-1.386

1.493
1.493

••

FUNDACIÓ ESTANY

Comptes Anuals abreujats a 31 de desembre de 2020

FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS
Banyoles el dia 15 de Juny de 2021
En compliment de la normativa vigent, el Patronat de la FUNDACIÓ ESTANY formula els
Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2020 que es
compasen de les fulles número 1 a 65 de la memoria més el Balan<; de Situació i el Compte de
Perdues i Guanys .

Sra. Rosa Mil Altaba Godes

Fernández
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