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DADES HISTÒRIQUES
La Fundació Busquets és una institució privada amb un llarga història i
trajectòria en l’atenció social a persones amb risc o situació d’exclusió.
Salvador Busquets, fundador de la institució, neix a Terrassa el 9 de març del
1839 en el sí d’una família de fabricants tèxtils. El Sr. Busquets fou empresari, polític i
sobre tot reformador social. Entenia l’empresa com una font de recursos per dedicarlos al progrés social. Estava molt preocupat per les condicions dels treballadors i en
molts dels seus escrits podem intuir que era un gran coneixedor dels autors del
socialisme utòpic.

Busquets mor el 1901 deixant part de la seva herència a un

organisme local que es dediqui a l’acolliment i educació

dels fills de les classes

treballadores durant la seva jornada laboral i el 1903, en un local provisional, neix
l’asil Busquets que el 1908 es trasllada a l’edifici on s’ubica en l’actualitat.
El dia 1 de gener del 1903 arriben a Terrassa les primeres Filles de la Caritat
per fer-se càrrec de l’obra i, respectant la voluntat de Salvador Busquets, així ho han
fet des d’aleshores fins als nostres dies. El 1951 fruit de la gran activitat que
desenvolupa aquesta entitat, l’asil es converteix en la Fundació Busquets.
A nivell de trajectòria històrica és rellevant destacar l’adaptabilitat de la
Fundació Busquets als diferents moments i a les diverses realitats i reptes socials de
Terrassa, des de l’acollida d’infants, l’atenció a dones , l’atenció a les persones en risc
o situació d’exclusió, etc, i el seu compromís de contribuir, al costat d’altres entitats i
organismes municipals, a la cohesió i progrés social de la ciutat.
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OBRES SOCIALS
Les Obres Socials de la Fundació Busquets es desenvolupen a través de dos
programes, el d’atenció assistencial a

famílies i el d’atenció i acompanyament

socioeducatiu a persones en situació sense sostre i sense llar.

Programa Famílies
L’objectiu principal del Programa de Famílies és el de complementar la
cobertura de les necessitats d’alimentació i roba d’aquelles famílies i/o unitats de
convivència que pateixen situacions d’insuficiència i precarietat econòmica i que es
troben en risc i/o en situacions d’exclusió social.

El Programa de Famílies es

desenvolupa en estreta coordinació amb el serveis socials municipals pel que fa la
derivació de les famílies que s’hi acullen i compta amb la complicitat i col·laboració de
molts ciutadans i empreses locals i de la comarca, que ens fan donació de la roba i els
aliments que distribuïm.
Pel que fa els aliments, destacar que formem part del Banc d’aliments de
Catalunya a través del qual obtenim aliments dels excedents europeus i de les
donacions d’empreses de tot Catalunya. En aquest mateix sentit, a nivell local, durant
aquest any 2017 hem seguit formant part de la xarxa municipal El Rebost, Xarxa
d’Entitats de distribució social d’aliments a Terrassa. Es tracta d’una xarxa creada el
2009 i constituïda per l’Ajuntament de Terrassa i 5 entitats d’acció social de reconegut
prestigi a la ciutat: Creu Roja, Càritas, Acau, Gent Solidària i Fundació Busquets. L’any
2013 es van afegir a aquesta xarxa dues entitats d’acció social que compateixen els
mateixos criteris i objectius: l’associació Alba i l’associació Manantial de Vida.

Entre altres coses, el Rebost ens ha permès unificar
criteris en la distribució dels aliments per tal d’equiparar les cistelles d’aliments i així
garantir la igualtat entre les famílies i persones beneficiàries de les set entitats
adherides a la xarxa, alhora que optimitzar els recursos personals i materials i vetllar
per la priorització d’aquelles situacions més urgents, des d’una perspectiva més global
i compartida. Per altra banda, des de la xarxa Rebost, hem treballat i treballem per
incrementar la col·laboració de centres comercials i empreses de distribució que
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permetin entrades regulars d’aliments i també en el disseny de campanyes de
sensibilització que fomentin la col·laboració ciutadana.
En relació al servei de rober per famílies i persones en risc i/o situacions
d’exclusió social, durant el 2017 i en el marc de l’Associació Local d’Entitats la Inclusió
(ALEI), hem seguit col·laborant amb el Projecte Roba Amiga que a la nostra ciutat
coordina l’Associació EcoInserció, dedicada a la reinserció socio-laboral de persones
amb problemàtica derivada del consum de drogues. Aquesta entitat coordina i gestiona
la recollida de roba de la ciutadania a través de diferents contenidors escampats per
diferents barris i punts estratègics de la ciutat. La col·laboració establerta ens ha
permès poder fer comandes a Roba Amiga d’aquelles roba que no ens arriba via
donatius particulars directament a la seu de la nostra entitat i a canvi, aquella roba que
descartem per poder ser repartida a les famílies ateses, l’entreguem a Roba Amiga pel
seu corresponent reciclatge o reutilització.

Rober Social de la F. Busquets
Destacar que ambdós serveis, tant el de distribució d’aliments com el de
roba, són possibles gràcies a la dedicació desinteressada d’un grup d’una trentena de
voluntàries (entre les quals destaquem la dedicació de 3 filles de la caritat) que es
dediquen a organitzar i distribuir tots aquests recursos entre la població beneficiària.

Atenent a una família beneficiària del Rober.
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Programa Sense Llar
L’objectiu principal és l’atenció i acompanyament social de persones en
procés d’exclusió social que s’agreuja i accelera per trobar-se mancats d’un habitatge
digne i/o adequat a les seves necessitats i realitat.

La diversitat de situacions i

problemàtiques afegides a aquesta situació fa que estiguem parlant d’un col·lectiu molt
heterogeni, tant pel que fa edats, sexes, nacionalitats, situacions de salut, formatives,
laborals, familiars, ...com també pel que fa el grau i la fase d’exclusió en què es troba
cada persona.
En funció de totes aquestes variables, des de la Fundació Busquets oferim
una atenció assistencial que garanteix la cobertura de necessitats bàsiques (menjador
social, dutxes i rober) i que es complementa amb un acompanyament socioeducatiu,
que s’encamina a que les persones vagin recuperant progressivament la seva
autonomia en tots aquells àmbits que ella mateixa i el seu entorn social, familiar i
laboral, així ho possibilitin. Des de programa

treballem coordinadament amb els

serveis i agents públics i privats per tal de promoure que aquest acompanyament i
procés d’inclusió sigui el més integral, sostenible i global possible.

Menjador social.
A més dels recursos assistencials, al llarg d’aquest 2017 hem gestionat 5
habitatges d’inclusió (3 de propis ubicats al Bloc Joan Antoni Pujals i 2 de llogats a
propietaris particulars) amb una capacitat total de 18 places, a través de les quals,
proporcionem una llar digne amb un acompanyament socio-educatiu personalitzat i
grupal, que vetlla i s’encamina per la plena, autònoma i estable inclusió residencial de
les persones ateses.

Bloc de les 5 Llars Joan Antoni Pujals
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Treball en xarxa / Sensibilització Social
Abans d’entrar a detallar els nostres serveis i els seus resultats durant el
2017, voldríem destacar el nostre compromís en el treball en xarxa amb la resta
d’agents socials i econòmics de la ciutat, amb l’objectiu de millorar, complementar i
multiplicar els beneficis socials per les persones i famílies que atenem.
A nivell local, i pel que fa la nostra vinculació a l’administració pública,
comptem amb un Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa que recull
aspectes de finançament i coordinació tècnica del nostre servei de menjador social. En
aquest sentit, destaquem la nostra participació al Consell Municipal de Benestar Social
de l’Ajuntament de Terrassa.
Pel que fa el Tercer Sector Social, continuem formant part de l’Associació
Local d’Entitats per la Inclusió (ALEI), formada per una trentena d’entitats d’acció
social, veïnal, cultural i associatiu de la nostra ciutat que treballen en diferents àmbits i
atenent a diferents col·lectius en situacions de desigualtat. Hem seguit treballant i
donant suport als diferents projectes assistencials, ocupacionals, d’inserció laboral i
d’inclusió residencial que gestiona l’associació ALEI.

A nivell autonòmic, destaquem la nostra vinculació a la Xarxa d’habitatges
d’inclusió de Catalunya, creada en el marc del Pla pel Dret a l’habitatge de la Direcció
General de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i que actualment
coordina l’Agència de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Les nostres cinc llars
d’inclusió més les dues llars per joves extutelats del CRAE de Fundació Busquets,
formen part d’aquesta xarxa autonòmica i també de la Xarxa Local d’Inclusió
Residencial que coordina l’Ajuntament de Terrassa.
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En últim lloc, també volem deixar constància que, com altres anys, hem
seguit col·laborant amb centres educatius, formatius i associatius de la nostra ciutat i
província,

per donar a conèixer la realitat objecte de la nostra tasca alhora que

sensibilitzar a la ciutadania entorn les causes, conseqüències i característiques de
l’exclusió social, amb la finalitat

de promoure una consciència i acció social més

compromesa en la construcció d’una societat més inclusiva. Al llarg del 2017 hem
realitzat 15 accions de sensibilització (xerrades, visites, conferències, ...) arribant
directament a unes aproximadament 243 persones.
En aquest

mateix sentit,

destacar que mantenim el compromís de

col·laboració en la formació de nous professionals de la integració i l’educació social,
acollint i tutelant les pràctiques d’alumnes al nostre servei d’acollida i menjador social
per a persones en situació sense llar.

Visites de grups d’estudiants a la F. Busquets.
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OBRES SOCIALS
PROGRAMA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

SERVEIS

Distribució
d’aliments
solidaris
(xarxa
Rebost-Terrassa)

Rober Social
(servei gestionat
per un equip de
28 voluntàries)

OBJECTIUS

PERSONES ATESES 2017

Complementar la cobertura de les
necessitats bàsiques d’alimentació a
aquelles persones i/o famílies en situació
de precarietat econòmica i en risc i/o
situacions d’exclusió social.

S’han repartit 1.365 lots

Facilitar roba o parament de la llar a
aquelles persones o famílies en situació
de precarietat econòmica i en risc i/o
situacions d’exclusió social.
El servei contempla dues vessants, el
rober general adreçat a persones i/o
famílies i el servei de rober vinculat al
servei de dutxes per a persones en
situació sense sostre i/o
sense llar.
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beneficiant
a unes aproximadament
2234 persones.

S’han atès 384 famílies
(aprox. 1.390 persones)
S’han atès 108 persones
en situació sens
e sostre
i/o sense llar.

OBRES SOCIALS
PROGRAMA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR

SERVEIS

OBJECTIUS

PERSONES ATESES
2017

102 persones
Menjador Social

Proporcionar l’alimentació diària de
persones en situació sense sostre o
sense llar.

(15.470 dinars i entrega
de 15.470 bosses
d’aliments diàries pel
sopar i esmorzar)

Oferir un espai d’estada diürn amb
components relacionals, ocupacionals i
rehabilitadors.

Centre d’Acollida

Servei de dutxes i
rober

L’objectiu principal de l’espai és potenciar
les capacitats personals i socials a través
d’un intercanvi grupal enriquidor i de
l’acompanyament individualitzat per part
dels professionals responsables del
servei.

Facilitar la higiene personal.

266
persones

135
persones
(5.300 dutxes l’any)
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OBRES SOCIALS
PROGRAMA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR

SERVEIS

OBJECTIUS

PERSONES
ATESES
2017

Oferir un allotjament d’acolliment temporal a
persones que es troben en situació d’exclusió
residencial i que no disposen ni poden accedir a un
habitatge digne ni de família que els pugui acollir.
Llars d’inclusió social
(5 llars amb una
capacitat total de
18 places)

20
Acompanyar a la persona en el seu procés
personal de millora i d’inclusió residencial i social.

Proporcionar una assistència socio-educativa
orientada al desenvolupament de la màxima
autonomia possible.
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Persones

CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa
El CRAE Fundació Busquets manté un concert amb el Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya pel que contempla l’ocupació de 35 places
per a infants i adolescents en situació de desemparament que es troben sota la tutela
de la DGAIA.

Acull a infants i adolescents entre 4 i 18 anys que pateixen una situació familiar
desestructurada i/o conflictiva. Es treballa amb la finalitat de crear una dinàmica
relacional el més semblant a una família. Té l’encàrrec d’oferir una alternativa al
medi familiar existent, deteriorat o en greu dificultat. És, doncs, un recurs alternatiu
a la família des d’on s’ha de facilitar una resposta a les necessitats materials,
físiques, afectives, emocionals i socials amb la finalitat de procurar un
desenvolupament global i harmoniós dels infants i adolescents que són atesos per
facilitar l’autonomia personal.

Tanmateix és, també, un recurs temporal i, per tant, posa especial èmfasi en
treballar la tornada a casa de l’infant i/o adolescent en els casos que sigui possible,
l’autonomia personal, o si cal, l’acolliment familiar. En aquest sentit es treballa
coordinadament amb l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA),
referent del treball amb la família i del seguiment del nen i/o jove durant la seva
estada en el centre.
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Durant l’any 2017 hem atès un total de 40 infants i adolescents. Assenyalar
l’heterogeneïtat de la població acollida: el 70% de la població atesa se situa en
l’etapa de la pre adolescència i l’adolescència (de 12 anys en endavant). El 35%
són infants i adolescents amb discapacitats físiques i intel·lectuals que requereixen
de la presència contínua de l’adult en el seu quotidià. Afegir també que som un
centre que acull a grups de germans, durant aquest any 2017 el 45% dels infants i
adolescents atesos tenen germans en el centre.
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Deixar constància de la fragilitat emocional de la població que atenem. Durant
aquest any ha estat la major dificultat amb la que ens hem trobat. Trajectòries
vitals marcades per pèrdues, abandonaments, rebutjos... que en arribar a
l’adolescència donen lloc a desajustaments personals: trastorns de comportament,
malalties

mentals,

consums

de

tòxics,

autoagressivitat...
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escapoliments,

agressivitat,

Llars Joan Antoni Pujals (pisos assistits per a joves extutelats)
La llarga trajectòria de la Fundació Busquets en l’atenció a la infància i l’adolescència
ens fa reflexionar sobre la importància de comptar amb un recurs que pugui oferir el
suport necessari als/les joves que atenem en el CRAE (centre residencial d’acció
educativa), que arriben a la majoria d’edat i no existeix l’alternativa de retornar amb la
seva família.
L’habitatge és una de les grans preocupacions que pateixen els/les joves, no només
per les dures condicions de mercat en les que actualment està el sector immobiliari,
sinó pels agreujants amb els que es troben els/les joves que surten del sistema de
protecció. Paral·lelament s’hi afegeixen dificultats com l’absència d’una xarxa pròpia
vàlida, l’emancipació forçada als 18 anys, acabar la formació acadèmica, dificultats per
trobar feina... Creiem que per aquests joves l’opció de poder compartir un pis,
compartint les responsabilitats i les decisions de la vida quotidiana, pot ser una bona
oportunitat per assolir unes bones condicions per a la futura vida autònoma. Tanmateix
amb l’acompanyament educatiu en el projecte personal de cada jove (formació,
inserció sociolaboral i d’habitatge), es garantirà la preparació progressiva per a la
independència personal i integral.

Durant aquest any s’han pogut beneficiar un total de 10 joves dels quals, 8 continuen
gaudint del servei i 2 que van abandonar per no ser coherents amb els compromisos
que es van marcar en el pla de treball personal.
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A l’octubre de 2016 es constitueix un concert amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats de la DGAIA per la gestió dels serveis d’ocupació de 2 places de les 8 que
disposem.
Al desembre de 2017 es concerta verbalment amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats de la DGAIA l’ocupació de 4 places donada la situació d’emergència social
existent amb l’onada de joves estrangers no documentats.
Tanmateix en desembre de 2017 és firma la pròrroga del contracte existent de 2
places ampliant-lo a 3 places.
En aquest sentit 7 places de les 8 amb les que es compta seran concertades per l’Àrea
de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la DGAIA.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1 Imatge fidel:
Els estats financers de la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül mostren la imatge fidel de
la situació financera i patrimonial en la data del tancament dels comptes. S’han aplicat les normes
recollides en el Pla General de Comptabilitat adaptat a les entitats sense fins lucratius, deixant
menció expressa de l’aplicació dels criteris per a entitats de reduïda dimensió.

S’han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per a la consecució de la
imatge fidel.

No s’estima necessari subministrar informació complementària, addicional a la preceptuada per
les disposicions legals per a la consecució de la imatge fidel, sens perjudici de que s’inclogui
informació diversa per ampliar o facilitar la comprensió de determinats apartats.

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats:
Els comptes anuals s’han formulat aplicant els principis comptables establerts pel Pla de
comptabilitat de les fundacions i associacions, aprovat pel decret 259/2008 de 23 de desembre.

2.3 Comparació de la informació:
No s’ha modificat l’estructura de balanç, del compte de resultats, de l’estat de canvis del
patrimoni net de l’exercici anterior. La informació dels dos exercicis és plenament comparable.

2.4 Elements recollits en diverses partides:
No hi ha elements patrimonials recollits en vàries partides.

2.5 Canvis en criteris comptables:
Els criteris comptables aplicats són resultat de l’aplicació de les normes de valoració incloses al
Pla comptable de Fundacions, aprovat pel decret 259/2008 de 23 de desembre. Durant l’exercici
no s’han produït canvis en els criteris aplicats.

2.6 Correcció d’errors:
No s’han detectat errors en exercicis anteriors.

3. Aplicació de resultats
El resultat de l’exercici 2.017 és de 360.559,73 euros.
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals
Resultats negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

Exercici 2017
360.559,73
360.559,73
Exercici 2017

200.052,14
160.507,59
360.559,73

4. Normes de valoració
4.1 Immobilitzat intangible:
La Fundació no té partides que hagin de constar dins l’immobilitzat intangible.

4.2 Béns integrants del patrimoni cultural
No consta cap partida que hagi d’estar compresa dins l’apartat de béns del patrimoni cultural.

4.3 Immobilitzat material:
Els elements d'Immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció
menys l'amortització acumulada i l'import acumulat de les pèrdues reconegudes.
L'import dels treballs realitzats per l'empresa pel seu propi immobilitzat material es calcula sumant
al preu d'adquisició de les matèries consumibles, els costos directes o indirectes imputables a
aquests béns.
Els costos d'ampliació, modernització o millora dels béns de l'immobilitzat material s'incorporen
a l'actiu com major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat,
productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el
valor comptable dels elements que resulten donats de baixa. De l'inventari per haver estat
substituïts.
Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil estimada dels
mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte
de pèrdues i guanys durant l'exercici que s'incorre en ells.
L'amortització de l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, que no s'amortitzen, es
calcula sistemàticament pel mètode en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la
depreciació efectivament soferta pel seu funcionament, ús i gaudi.

4.4 Inversions immobiliàries
Els elements inclosos en aquest epígraf es presenten valorats al seu Cost d’adquisició menys
l’amortització corresponent acumulada i les pèrdues per deteriorament.

4.5 Arrendaments i operacions similars:
Quant la societat es arrendatària
Les operacions d'arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments
operatius. Els arrendaments en els quals la societat assumeix els riscos i beneficis derivats de la
propietat del bé arrendat es classifiquen com arrendaments financers.
En els arrendaments financers, en els quals la societat actua com arrendatari, a l'inici del termini
de l'arrendament reconeix un actiu, conforme a la seva naturalesa, i un passiu pel menor del valor
raonable de l'actiu arrendat i el valor present dels pagaments mínims per l'arrendament,
actualitzats al tipus d'interès explícit del contracte i si aquest no es pot determinar s'usarà el tipus
d'interès de la societat per a operacions similars. Els costos directes inicials s'inclouen com major
valor de l'actiu. Els pagaments mínims es divideixen entre la càrrega financera i la reducció del
deute pendent de pagament.
La càrrega financera es distribueix durant el termini de l'arrendament en el compte de resultats,
amb l'objecte d'obtenir un tipus d'interès constant en cada exercici sobre el saldo del deute
pendent d'amortitzar. L'obligació de pagament derivada de l'arrendament, neta de la càrrega
financera, es presenta en deutes a pagar a llarg termini o curt termini en funció del seu venciment.
Les quotes d'arrendament contingents es registren com despesa quan és probable que es vagi
a incórrer en les mateixes.
Els béns adquirits mitjançant arrendament financer s'amortitzen segons els criteris que l'empresa
aplica als actius de la seva mateixa naturalesa. En el cas que, a l'inici del contracte, no existeixi
una certesa raonable que la societat obtindrà la propietat de l'actiu al terme del termini de
l'arrendament, l'immobilitzat material adquirit s'amortitza en el període menor entre la vida útil de
l'actiu i el termini de l'arrendament.
Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius.
Les despeses de l'arrendament, quan la societat actua com arrendatari, s'imputen linealment al
compte de resultats durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada
en aquest contracte per al pagament dels mateixos. En el cas que en el contracte s'haguessin
establert incentius al mateix per part de l'arrendador consistent en pagaments a realitzar per
aquest que haurien de correspondre a l'arrendatari, els ingressos procedents dels mateixos
s'imputen a resultat com una reducció en els costos d'aquest contracte d'una forma lineal igual
que les despeses d'arrendament.

Quant la societat es arrendador
Les operacions d'arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments
operatius.

Els arrendaments en els quals la societat transfereix els riscos i beneficis derivats de la propietat
del bé arrendat es classifiquen com arrendaments financers. La companyia reconeix una partida
deutora pel valor actual dels pagaments per arrendament descomptats al tipus d'interès implícit
del contracte. La diferència entre l'import brut a cobrar i el valor actual d'aquest import correspon
als interessos no reportats. Els interessos s'imputen s' imputen al compte de pèrdues i guanys
de l'exercici en el qual es reporten d'acord al tipus d'interès efectiu.
Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius.
Els actius que la companyia ha arrendat mitjançant arrendament operatiu, l'actiu s'inclou en el
balanç d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l'arrendament es reconeixen
de forma lineal durant el termini de l'arrendament.

4.6 Permutes:
La Fundació no ha realitzat permutes durant l’exercici.

4.7 Actius i passius financers:
A. Actius financers
Classificació i valoració:
A.1 Préstecs i partides a cobrar:
En aquesta categoria es classifiquen, tret que sigui aplicable el disposat en els apartats 3 i 4
següents, els:
Crèdits per operacions comercials: són aquells actius financers que s'originen en la venda de
béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i
Crèdits per operacions no comercials: són aquells actius financers que, no sent instruments de
patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia
determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu.
A.1.1 Valoració inicial. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran
inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, serà el preu de la
transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els crèdits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual,
així com les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, es valoren pel
seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
A.1.2 Valoració posterior. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. No obstant això l'anterior, els crèdits amb venciment no superior a un any que,
d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, s'haguessin valorat inicialment pel seu valor
nominal, continuen valorant-se per aquest import, tret que s'haguessin deteriorat.
A.1.3. Deteriorament del valor. Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions
valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d'un crèdit, o d'un

grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com
resultat d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i
que poden venir motivats per la insolvència del deutor. La pèrdua per deteriorament del valor
d'aquests actius financers serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual d'interès
efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Parell els actius financers a tipus
d'interès variable, s'emprarà el tipus d'interès efectiu que correspongui a la data de tancament
dels comptes anuals d'acord amb les condicions contractuals. En el càlcul de les pèrdues per
deteriorament d'un grup d'actius financers es podran utilitzar models basats en fórmules o
mètodes estadístics.
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris establerts en
la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta deteriorament en la base
imposable.

A.2 Inversions mantingudes fins al venciment:
Es poden incloure en aquesta categoria els valors representatius de deute, amb una data de
venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociïn en un
mercat actiu i que l'empresa té la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins al seu
venciment.
A.2.1. Valoració inicial És el preu de la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles.
A.2.2. Valoració posterior. Pel seu cost amortitzat.
A.2.3. Deteriorament del valor. Almenys al tancament de l'exercici, haurien d'efectuar-se les
correccions valoratives aplicant els criteris assenyalats en l'apartat 1.3 anterior.
No obstant això l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris establerts en la
normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta deteriorament en la base imposable.

A.3 Actius financers mantinguts per negociar:
Es considera que un actiu financer es posseeix per a negociar quan s'origini o adquireixi amb el
propòsit de vendre'l en el curt termini, formi part d'una cartera d'instruments financers per a
obtenir guanys en el curt termini, o bé sigui un instrument financer derivat (sempre que no sigui
un contracte de garantia financera ni un instrument de cobertura).
A.3.1. Valoració inicial. Pel valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció
es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.
A.3.2. Valoració posterior. Pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció que es
pogués incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable
s'imputaran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

A.4 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys:
Recull els actius financers híbrids. També es podran incloure els actius financers que designi
l'empresa en el moment del reconeixement inicial per a la seva inclusió en aquesta categoria.

A.5 Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades:
A.5.1. Valoració inicial. Es valoraran inicialment al cost, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No
obstant això, si existís una inversió anterior a la seva qualificació com empresa del grup, multigrup
o associada, es considerarà com cost d'aquesta inversió el valor comptable que hagués de tenir
la mateixa immediatament abans que l'empresa passada a tenir aquesta qualificació.
A.5.2. Valoració posterior. Pel seu cost, menys, si escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament. Quan s’ha d’assignar valor a aquests actius per baixa del balanç
o altre motiu, s'aplicarà el mètode del cost mig ponderat per grups homogenis, entenent-se per
aquests els valors que tenen iguals drets.
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels mateixos per
a exercitar-los, l'import del cost dels drets disminuirà el valor comptable dels respectius actius.
Aquest cost es determinarà aplicant alguna fórmula valorativa de general acceptació.
A.5.3. Deteriorament del valor. L'import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu
valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable
menys els costos de vena i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Excepte millor evidència de l'import recuperable de les inversions, en l'estimació de la
deteriorament d'aquesta classe d'actius es prendrà en consideració el patrimoni net de l'entitat
participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. Les correccions
valoratives per deteriorament i, si escau, la seva reversió, es registraran com una despesa o un
ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió de la deteriorament tindrà
com límit el valor en llibres de la inversió que estaria reconeguda en la data de reversió si no
s'hagués registrat la deteriorament del valor. No obstant això, en el cas que s'hagués produït una
inversió en l'empresa, prèvia a la seva qualificació com empresa del grup, multigrup o associada,
i amb anterioritat a aquesta qualificació, s'haguessin realitzat ajustaments valoratius imputats
directament al patrimoni net derivats de tal inversió, aquests ajustaments tindran el tractament
previst a aquest efecte en el Pla General de Comptabilitat.
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris establerts en
la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta deteriorament en la base
imposable.

A.6. Actius financers disponibles per la venda:
En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de patrimoni
d'altres empreses que no s'hagin classificat en cap de les categories anteriors.
A.6.1. Valoració inicial. Pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, és el preu de
la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles.

A.6.2. Valoració posterior. Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor
raonable, sense deduir els costos de transacció que es pogués incórrer en la seva alienació. Els
canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net, fins
que l'actiu financer causa baixa del balanç o es deteriora, moment que l'import així reconegut,
s'imputa al compte de pèrdues i guanys.
A.6.3. Deteriorament del valor. Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions
valoratives necessàries quan s'adverteixi que:
a) en el cas dels instruments de deute adquirits, una reducció o retard en els fluxos d'efectiu
estimats futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor; o
b) en el cas d'inversions en instruments de patrimoni, la falta de recuperació del valor en llibres
de l'actiu. En tot cas, es presumirà que l'instrument s'ha deteriorat davant una caiguda d'un any i
mig i d'un quaranta per cent en la seva cotització, sense que s'hagi produït la recuperació del seu
valor.
La correcció valorativa per deteriorament del valor d'aquests actius financers serà la diferència
entre el seu cost o cost amortitzat menys, si escau, qualsevol correcció valorativa per
deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys i el valor raonable en el
moment que s'efectuï la valoració.
Les pèrdues acumulades reconegudes en el patrimoni net per disminució del valor raonable,
sempre que existeixi una evidència objectiva de deteriorament en el valor de l'actiu, es
reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys.
Si en exercicis posteriors s'incrementés el valor raonable, la correcció valorativa reconeguda en
exercicis anteriors revertirà amb abonament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici. No
obstant això, en el cas que s'incrementés el valor raonable corresponent a un instrument de
patrimoni, la correcció valorativa reconeguda en exercicis anteriors no revertirà amb abonament
al compte de pèrdues i guanys i es registrarà l'increment de valor raonable directament contra el
patrimoni net.
No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris establerts en
la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta deteriorament en la base
imposable.

A.7. Baixa d’actius financers:
L'empresa dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren o s'han cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que s'hagin transferit de
manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. Quan l'actiu financer es
dona de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció
atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor
en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en
el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida al donar de baixa aquest actiu, i forma
part del resultat de l'exercici que aquesta es produeix.

B. Passius financers
Suposen per a l'empresa una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o altre
actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment desfavorables. També és un passiu financer tot contracte que pugui ser liquidat
amb els instruments de patrimoni propi de l'empresa.

B.1. Dèbits i partides a pagarRecullen:
Dèbits per operacions comercials: són aquells passius financers que s'originen en la compra de
béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i
dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, no sent instruments
derivats, no tenen origen comercial.
B.1.1. Valoració inicial: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, serà el preu de la
transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els dèbits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual,
així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals
s'espera pagar en el curt termini, es podran valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
B.1.2. Valoració posterior: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que, d'acord amb
el disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, continuen valorantse per aquest import.

B.2. Passius financers mantinguts per negociar.
Es considera que un passiu financer es posseeix per negociar quant:
S'emeti principalment amb el propòsit de readquirir en el curt termini.
Formi part d'una cartera d'instruments per a obtenir guanys en el curt termini, o sigui un
instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat
designat com instrument de cobertura.
Valoració inicial i posterior: En la valoració dels passius financers inclosos en aquesta categoria
s'aplicaran els criteris assenyalats per als actius financers mantinguts per a negociar.

B.3. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en la compte de pèrdues i guanys.
En aquesta categoria s’inclouen els passius financers híbrids.

B.4. Baixa de passius financers
L'empresa dona de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit. També dona de baixa
els passius financers propis que adquireixi, encara que sigui amb la intenció de

recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer que s'hagi
donat de baixa i la contraprestació pagada, es reconeixerà en el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici que tingui lloc.

4.8 Existències:
La Fundació no té cap element inclòs dins la partida d’existències.

4.9 Impostos sobre beneficis:
L'impost corrent és la quantitat que satisfà l'empresa com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost sobre el benefici relatives a un exercici.
Les diferències temporals són aquelles derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal,
atribuïda als actius, passius i determinats instruments de patrimoni propi de l'empresa, en la
mesura que tinguin incidència en la càrrega fiscal futura. Es classifiquen en:
Diferències temporals imposables, que són aquelles que donaran lloc a majors quantitats a pagar
o menors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura que es
recuperin els actius o es liquidin els passius dels quals es deriven.
Diferències temporals deduïbles, que són aquelles que donaran lloc a menors quantitats a pagar
o majors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura que es
recuperin els actius o es liquidin els passius dels quals es deriven.
En general, es reconeix un passiu per impost diferit per totes les diferències temporals
imposables. I, d'acord amb el principi de prudència només es reconeixen actius per impost diferit
en la mesura que resulti probable que l'empresa disposi de guanys fiscals futures que permetin
l'aplicació d'aquests actius.
Sempre que es compleixi la condició anterior, es reconeixerà un actiu per impost diferit en els
supòsits següents:
Per les diferències temporals deduïbles;
Pel dret a compensar en exercicis posteriors les pèrdues fiscals;
Per les deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzades, que quedin pendents d'aplicar
fiscalment.
En la data de tancament de cada exercici, l'empresa reconsiderarà els actius per impost diferit
reconeguts i no reconeguts anteriorment.
Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar o
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de
publicació en la data de tancament de l'exercici.
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió, segons la normativa que estigui vigent o aprovada i pendent de
publicació en la data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma que racionalment es
prevegi recuperar o pagar l'actiu o el passiu.

4.10 Ingressos i despeses:
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència
en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït: l'import de qualsevol
descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l'empresa pugui concedir, així com
els interessos incorporats al nominal dels crèdits.
Ingressos per vendes:
Només es comptabilitzen els ingressos procedents de la venda de béns quan es compleixen
totes i cadascuna de les següents condicions:
a) L'empresa ha transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat
dels béns, amb independència de la seva transmissió jurídica. Es presumirà que no s'ha produït
la citada transferència, quan el comprador posseeixi el dret de vendre els béns a l'empresa, i
aquesta l'obligació de tornar-los a comprar pel preu de venda inicial més la rendibilitat normal
que obtindria un prestador.
b) L'empresa no manté la gestió corrent dels béns venuts en un grau associat normalment amb
la seva propietat, ni reté el control efectiu dels mateixos.
c) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
d) És probable que l'empresa rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la
transacció, i els costos incorreguts o a incórrer en la transacció poden ser valorats amb fiabilitat.
Ingressos per prestació de serveis:
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser
estimat amb fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de
tancament de l'exercici. En conseqüència, només es comptabilitzen els ingressos procedents de
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les següents condicions:
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat.
b) És probable que l'empresa rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la
transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l'exercici, pot ser valorat
amb fiabilitat, i els costos ja incorreguts en la prestació, així com els quals queden per incórrer
fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.
L'empresa revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés per rebre, a mesura
que el servei es va prestant. La necessitat de tals revisions no indica, necessàriament, que el
desenllaç o resultat de l'operació de prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat. Quan
el resultat d'una transacció que impliqui la prestació de serveis no pugui ser estimat de forma
fiable, es reconeixeran ingressos, només en la quantia que les despeses reconegudes es
considerin recuperables.

4.11 Subvencions, donacions i llegats:
1. Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris.
Si són no reintegrables, es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys com
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivades de la subvenció, donació o llegat.
Si són reintegrables es registraran com passius de l'empresa fins que adquireixin la condició de
no reintegrables.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l'import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé
rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
Quant a la imputació al compte de resultats, són ingressos de l'exercici si han estat concedits per
a finançar dèficit d'explotació o despeses específiques. Si han estat concedits per a adquirir actius
de l'immobilitzat i inversions immobiliàries, s'imputen a ingressos de l'exercici en proporció a la
dotació a l'amortització, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.; si ho han estat
per a adquirir existències o actius financers, són ingressos de l'exercici que es doni l'alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. Si en canvi s'han concedit per a
cancel·lar deutes s'imputen com ingressos de l'exercici que es produeixi aquesta cancel·lació,
salvo quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, en aquest cas la imputació es
realitzarà en funció de l'element finançat.
2. Subvencions, donacions i llegats atorgats per socis o propietaris.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts de socis o propietaris, no
constitueixen ingressos, havent de registrar directament en els fons propis, independentment del
tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.
Operacions entre parts vinculades:
Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el moment
inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la
diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es
realitza conforme amb el previst en les corresponents normes.
No obstant això l'anterior, en les operacions de fusió, escissió o aportació no dinerària d'un negoci
la Societat segueix el següent criteri:
1.- En les operacions entre empreses del grup en les quals intervé la societat dominant del mateix
o la dominant d'un subgrup i el seu dependent, directa o indirectament, els elements constitutius
del negoci adquirit es valoren per l'import que correspon als mateixos, una vegada realitzada
l'operació, en els comptes anuals consolidades del grup o subgrup.
2.- En el cas d'operacions entre altres empreses del grup, els elements patrimonials del negoci
es valoren pels seus valors comptables en els seus comptes anuals individuals abans de
l'operació.
3.- La diferència que es pogués posar de manifest es registra en reserves.

5.

Actiu immobilitzat material i intangible, exclosos els béns del

patrimoni cultural
Els moviments que s’han produït en aquesta partida són:
EXERCICI 2017
(Cost)
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Altre immobilitzat
Immobilitzat en curs
Amortització Acumulada
Total

Sdo. Inicial
6.208.767,71
295.149,78
482.448,03
120.312,57
54.702,13
-2.384.104,22
4.777.276,00

Entrades
485.016,80
6.866,59
34.546,44

Sortides

670.997,32
1.197.427,15

165.972,41
165.972,41

Sdo. Final
6.693.784,51
302.016,37
516.994,47
120.312,57
725.699,45
-2.550.076,63
5.808.730,74

Durant l’exercici 2017 s’han adquirit nous immobilitzats dins la renovació habitual dins l’edifici on
es desenvolupa l’activitat de la Fundació. També s’han continuat les obres per a condicionar part
d’un terreny per a ús de pàrquing, que consta sobre l’epígraf d’immobilitzat en curs. En el apartat
de Terrenys i construccions s’ha produït l’alta d’un immoble per valor de 450.000,00 € procedent
d’un llegat.

6. Inversions immobiliàries
Les inversions corresponents a immobles estan compreses dins de l’immobilitzat material de la
Fundació.

7. Béns del patrimoni cultural
La Fundació no té cap partida que hagi de constar en aquest apartat.

8. Immobilitzat intangible
La Fundació no té cap partida que hagi de constar en aquest apartat.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La Fundació ha rebut durant l’exercici ingressos provinents d’arrendaments per import de
56.711,49 euros.

Classes

10.

Actius financers

Instruments
de patrimoni

nstruments financers a llarg termini
Valors
Crèdits, derivats i altres
representatiu
s de deute
N
N-1
N
N-1

N

Categories

N-1

Actius financers a
cost amortitzat

Instruments financers a curt termini
Valors
Crèdits, derivats i altres
representatiu
s de deute
N-1
N
N-1
N
N-1

Total

Instruments de patrimoni
N

Ex n

Ex n-1

29.361,34

1.321,99

825.000,00

1.320.000,00

253.025,06

251.248,50

1.107.386,40

1.572.570,49

29.361,34

1.321,99

825.000,00

1.320.000,00

253.025,06

251.248,50

1.107.386,40

1.572.570,49

Actius
financers
mantinguts per a
negociar
Actius financers a
cost

Total

Els actius financers a llarg termini corresponen a fiances rebudes per la Fundació.

Els actius financers a curt termini corresponen a:
•

Deutors propis de les operacions habituals de la Fundació amb la Generalitat de
Catalunya i Ajuntament de Terrassa.

•

Dipòsits i inversions sense risc a curt termini.

El saldo de tresoreria al tancament de l’exercici és de 241.061,20 euros.

11. Passius Financers
Classes
Categories
Passius financers a
cost amortitzat
Passius
financers
mantinguts per a
negociar
Total

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb
Derivats
entitats de crèdit
Altres
Ex n
Ex n-1
Ex n
Ex n-1

Instruments financers a curt termini
Deutes amb
Derivats
entitats de crèdit
Altres
Ex n
Ex n-1
Ex n
Ex n-1

Total
Ex n

Ex n-1

2.366,00

2.328,00

161.692,81

34.162,84

164.058,81

36.490,84

2.366,00

2.328,00

161.692,81

34.162,84

164.058,81

36.490,84

Els passius financers a llarg termini corresponen a fiances rebudes a llarg termini.

Els passius financers a curt termini corresponen principalment a saldos amb proveïdors i altres
creditors propis de les operacions habituals de la Fundació.

12. Fons propis
La composició d’aquest apartat és la següent:

FONS PROPIS
Capital
Reserves
Romanent
Resultats d’exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
TOTAL

2017
1.142.451,59

2016
1.142.451,59

5.610.108,88
-160.507,59
360.559,73
6.952.612,61

5.610.108,88
-46.189,96
-114.317,63
6.592.052,88

13. Subvencions, donacions i llegats
La Fundació ha rebut subvencions, donacions i llegats durant l’exercici per import de 733.971,71
euros, dels quals 217.312,06 euros han estat rebuts en concepte de donacions no reintegrables,
450.000 euros com a llegat i 66.659,65 com a subvencions amb el seguen detall
-

Subvencions Ajuntament de Terrassa............................

56.650,00

-

Altres subvencions...........................................................

10.009,65

14. Situació fiscal
La Fundació es troba acollida al règim fiscal especial regulat per la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, així com adaptada a la Llei 5/2001 de 2 de maig.

Donat que la totalitat dels ingressos es destinen a les activitats que formen les finalitats
específiques de la Fundació o bé estan exempts de tributació, no es produeixen rendes subjectes
a imposició.

Resultat comptable (Pèrdues)............................

360.559,73

+ Impost sobre societats meritat....................
+ Ajustaments derivats del règim fiscal
de la Llei 49/2002 de Fundacions......................

– 360.559,73

= Base imposable de l’Impost sobre Societats...

0,00

15. Ingressos i despeses
15.1 Import ingressos per prestació de serveis
La Fundació ha rebut ingressos per prestació de serveis durant l’exercici provinents de:
-

Prestació de serveis Generalitat de Catalunya................ 1.383.231,13
Aquests ingressos corresponen al concert amb la Generalitat per la gestió com a Centre
Residencial d’Acció Educativa (CRAE), i estan recollits al balanç com a ingressos per
prestacions de serveis.

-

Prestació de serveis Generalitat de Catalunya. ...............

41.318,08

Aquest ingressos corresponen als rebuts pels pisos assistits pels joves tutelats

-

Altres ingressos ..............................................................

68.667,03

15.2 Import de les despeses de gestió de la fundació:
- Serveis professionals de gestió:

44.055,90

- Primes d’assegurances:

22.029,82

- Serveis bancaris:

3.851,29

- Altres despeses d’explotació:

6.765,35

- Altres tributs:

9.844,18

- Amortitzacions immobilitzat:

165.972,41

15.3 Import de les despeses relatives a l’activitat fundacional:
- Aprovisionaments:

202.318.82

- Altres serveis exteriors:

605.490,12

- Despeses de personal:

864.928,93

15.4 Import de la venda de béns i permutes
La Fundació no ha realitzat durant el 2017 venda de béns que formin la dotació fundacional.

15.5 Altra informació sobre ingressos i despeses:
La Fundació no ha realitzat transaccions amb entitats del grup ni associades. La Fundació no
ha realitzat transaccions en moneda estrangera.

16. Provisions i contingències
La Fundació no ha tingut de registrar aquest tipus d’operacions.

17. d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
L’aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats estatutàries es detalla en el següent
quadre:

Ex.

Ing. Comput.

Despeses computables

Despesa
Necessària

Despesa
Adm.

Diferència
Ingressos
Nets

Mínim de destí a
finalitats pròpies

Despesa en
activitats pròpies

Excés/Defecte
pendent
aplicar en
finalitats
pròpies

Total despesa
Import

%

Import

%

2014

2.354.870,49

334.067,65

334.067,65

2.020.802,84

1.414.561,99

70%

1.459.047,55

72%

-44.485,56

2015

1.833.605,97

349.902,25

349.902,25

1.483.703,72

1.038.592,60

70%

1.529.893,68

103%

-491.301,08

2016

1.842.525,85

310.265,69

310.265,69

1.532.260,16

1.072.582,11

70%

1.646.577,79

107%

-573.995,68

2017

2.285.816,55

252.518,95

252.518,95

2.033.297,60

1.423.308,32

70%

1.672.737,87

82%

-249.429,55

TOT.

8.316.818,86

1.246.754,54

1.246.754,54

7.070.064,32

4.949.045,02

70%

6.308.256,89

-1.359.211,87

Aplicacions de fons a finalitats pròpies
2014

2015

Total aplic.

2016

2017

37.607,03

37.607,03

1.459.047,55

1.459.047,55
1.529.893,68

1.529.893,68
1.646.577,79

1.496.654,58

1.529.893,68

1.646.577,79

1.646.577,79
1.672.737.87

1.672.737,87

1.672.737,87

6.345.863,92

18. Fets posteriors al tancament de l’exercici.
No hi ha cap fet rellevant posterior al tancament que afecti als comptes anuals de l’exercici.

19. Operacions amb parts vinculades.
La Fundació no ha realitzat operacions remunerades amb societats o persones vinculades durant
l’exercici 2017, sense autorització prèvia del Protectorat.

20. Altra informació
20.1 La fundació ha satisfet retribucions del treball a 26 persones durant l’exercici.
20.2 Cas de produir-se modificacions als càrrecs del Patronat de la Fundació, aquestes han estat comunicades
al Protectorat.
20.3 No s’han realitzat operacions amb garanties.

