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NOTA 1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT I INFORMACIÓ GENERAL
a) Activitat de l’Entitat
La Fundació Tallers de la Cerdanya (en endavant la Fundació) es va constituir a finals de l’any 2000
de naturalesa permanent i caràcter benèfic-assistencial per desenvolupar la seva activitat sense cap
afany de lucre, fruit de la desvinculació amb Institut de Serveis Socials de la Cerdanya, i amb la
finalitat de donar un millor servei a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca. Tot i
així, no va ser fins a començaments de l’any 2002 que la Fundació va treballar en completa
autonomia.
Des de l’inici de les seves activitats, la Fundació ha assumit una voluntat de servei a la col·lectivitat
que es troba reflectida als seus Estatuts Fundacionals. En aquest sentit, si bé la Fundació no és
estrictament parlant una entitat pública, si que pot considerar-se que a la pràctica desenvolupa un
servei d’aquest caràcter tant per la tipologia de les seves activitats com per la constitució del seu
òrgan de govern.
L’objecte de la Fundació, segons consta l’article cinquè dels estatuts és el següent:
-

Són finalitats de la Fundació la promoció i el foment de la prevenció, educació formació
professional, l’activitat laboral, l’esbarjo, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, cultural i
social de les persones que ostentin algun tipus de disminució psíquica, física o sensorial.

-

L’impuls, el foment, creació i administració, si s’escau, de tota mena de serveis, activitats i fins i
tot centres, destinats a l’atenció i promoció dels drets dels disminuïts. A l’hora, farà conèixer la
dimensió del problema a la comunitat, per tal que les persones afectades es sentin acceptades i
disposin de l’ajuda i suport necessari.

-

La Fundació col·labora amb totes aquelles entitats i organismes públics i privats que s’hagin
proposat uns objectius semblants i, en general, desenvoluparà qualsevol activitat i gestió, que,
directa o indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius.

-

Les activitats relacionades amb l’exercici de la tutoria que desprèn la llei 39/91, a 30 de desembre,
sobre tuteles.

El patronat de la Fundació està format per:
- l’Ajuntament de Puigcerdà
- l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya
- l’Ajuntament de Llívia
- l’Ajuntament d’Alp
- el Consell Comarcal de la Cerdanya
- la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
- l’Associació pro-disminuïts psíquics de la Cerdanya
- la Creu Roja de la Cerdanya
- Un representant de pares de disminuïts físics i psíquics de la Cerdanya
- Tres persones a títol particular com “homes de bé”.

Pàgina 5
MEMÒRIA abreujada de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018
La Fundació està registrada fiscalment amb el NIF G17656968 i en el Llibre de Registre d’Entitats
del Departament de Benestar Social amb número E03320. Per dur a terme les seves finalitats socials,
la Fundació disposa de Servei de Teràpia Ocupacional (STO), registrat amb núm. S03650, i de Servei
Ocupacional d'Inserció (SOI), registrat amb núm. S03649, ambdós inscrits en el registre del
Departament de Benestar Social i Família, i el manteniment dels quals està subvencionat per l'ICASS
(que pertany a aquest departament). També disposa d'Unitats de suport a l'activitat professional
(USAP), registrat amb núm. S03419, i de Centre Especial de Treball (que dóna ocupació remunerada
en l'àmbit de la jardineria a persones disminuïdes), registrat amb el núm. T00020, inscrits al
Departament d'Empresa i Ocupació. Aquests serveis reben una subvenció d'aquest departament per
les activitats i el seu manteniment.
L’adreça social és a Puigcerdà, Barri de Sant Julià, s/n, essent aquesta adreça on es realitzen totes les
activitats.
La Fundació Tallers de la Cerdanya disposa d’un programa d’activitats anuals. Dins de cada activitat
es treballen diferents àrees, des de la funcional fins a la participació comunitària passant per la
cognitiva, motora i emocional.
El centre dóna atenció a 35 persones amb discapacitat intel·lectual. Cada persona, d’acord amb el
seu grau de discapacitat, ocupa el lloc més adequat en les diferents àrees i serveis de la Fundació,
que són:
-

Servei de Teràpia Ocupacional (STO): és un servei social adreçat a aquelles persones que no
poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball, perquè no
assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient. La finalitat primordial és aconseguir la
màxima integració social.

-

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI): és un servei social adreçat a les persones amb
discapacitat, possibles treballadors del Centre Especial de Treball. Té per objecte augmentar la
qualitat de la persona i l’ajustament òptim en l’activitat laboral.
Aquests dos serveis es donen en el centre ocupacional, que està organitzat d’acord amb les
següents funcions de teràpia ocupacional:
a)

Ajustament personal i social, on es realitzen d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la
participació directa d’aquest, tenen per objecte una habilitació estructural de l’usuari i
una millora de la relació amb l’entorn social. Aquestes activitats ocupen el 50% del temps
d’atenció directa de l’usuari.

b)

L’ocupació terapèutica, on es realitzen tasques on l’usuari pugui adornar-se de
l’assoliment d’un resultat material i satisfactori orientat cap a la preparació per a la
integració laboral. Aquestes activitats compten amb el 50% restant del total de l’atenció
directa.

L’objectiu general d’aquestes activitats és prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds de
cada un dels usuaris que tenim atesos a la nostra Fundació.
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Dins de l’entitat s’ofereixen uns serveis que són aconsellables pel benestar de la persona però
que no són obligatoris.
-

Fisioteràpia: des del gener del 2010 la Fundació, juntament amb una professional d’aquesta
àrea laboral, va iniciar l’activitat de fisioteràpia. Aquest servei es du a terme setmanalment i està
donant resultats força satisfactoris.
Aquesta servei aporta a tots els usuaris del STO i SOI un millor benestar a nivell físic realitzant
exercicis que ajuden a enfortir la musculatura i a mantenir i millorar el funcionament mitjançant
estiraments progressius i autoestiraments.

-

Logopèdia: aquesta activitat es va iniciar al 2010 per tota aquells usuaris que presenten
limitacions en la parla. Malgrat que inicialment la iniciativa va ser ben rebuda per les famílies,
al llarg dels anys s’ha reduït a tres usuaris del centre ocupacional.
Aquesta activitat es realitza un cop per setmana. Els aspectes que es treballen van en funció de
les característiques de cada usuari:
a)
b)
c)
d)
e)

-

Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
Estimulació del llenguatge oral i parla.
Praxis linguals i labials.
Control de la veu.
Treball de la relacions intercomunicatives.

Psicomotricitat: aquesta activitat es realitza un cop per setmana i està adreçada a tots els
usuaris que tenim atesos en el servei de STO i SOI. Està dirigida per dos professionals de la
Fundació.
Aquesta activitat es realitza a les mateixes instal·lacions del centre gràcies a l’adquisició dels
recursos necessaris per fer aquest tipus d’activitat: bicicletes, pilotes, peces , pals de marxa
nòrdica, etc. Els principals objectius de l’activitat són:
a)
b)
c)
d)

-

Mantenir la mobilitat de totes les parts del cos.
Millorar la coordinació global i segmentària.
Treballar l’equilibri espai temporal.
Treballar la lateralitat.

Piscina: l’activitat de piscina es realitza un cop per setmana a les instal·lacions del Poliesportiu
de Puigcerdà, està destinada a tots els usuaris del servei de STO i SOI i està dirigida per una
professional externa a la Fundació.
L’activitat de nedar, a l’aportar un benefici a tot el cos en la seva globalitat perquè potencia la
força, la resistència i la flexibilitat al mateix temps, des de la Fundació intentem que es gaudeixi
al màxim possible.
Paral·lelament a aquesta activitat, també es treballen tots els hàbits d’higiene i vestit d’abans i
de després.
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-

Transport: atenent que l’entitat ofereix un servei d’àmbit comarcal, es proporciona un transport
diari per fer el desplaçament fins a la nostra seu. Aquest transport es fa en horari de matí i de
tarda.

-

Càtering: s’ofereix un servei de càtering diari realitzat per l’empresa ISS Salud y Servicios
Sociosanitarios, que ha elaborat un pla de menús setmanals que garantitza una alimentació
saludable, amb productes de qualitat i tenint en compte els productes de temporada.

-

Centre Especial de Treball (CET): és una organització empresarial que ha d’acomplir amb les
característiques, estructura i organització de qualsevol empresa. Està constituït per una àrea de
treball determinada, jardinera i manteniment de mobiliari urbà en els municipis de la comarca
de la Cerdanya, per professionals amb rols i funcions definides i amb el material i equipaments
adequats. Vol ser una organització empresarial moderna tant en l’assoliment dels objectius
comercials i productius com en procurar la qualitat global de tots els seus treballadors i de
manera especial, els què presenten alguna discapacitat.

-

Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP): és l’expressió de la voluntat integradora
del Centre Especial de Treball i constitueix el marc teòric que aglutina tots els seus recursos
materials i humans orientant-los vers la completa integració dels treballadors amb discapacitat,
per aconseguir una rehabilitació personal i una major adaptació a la seva relació social.

Les xifres incloses en aquests comptes anuals estan expressades en euros.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals s’han elaborat a partir dels registres comptables de la Fundació, aplicant les
disposicions legals vigents en matèria comptable del Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades
(Decret 43/2003, de 20 de febrer), en tot allò que no s’oposi el disposat en el Decret 259/2008, de 23
de desembre pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya. Fiscalment, aplica en virtut de la Llei 49/2002, del 23 de
desembre, de règim fiscal de las entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
b) Agrupació de partides
A l’efecte de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis
en el patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, recollint-se les anàlisis requerides
en les notes corresponents de la memòria.
c) Comparació de la informació
D’acord amb la legislació mercantil, els comptes anuals de l’exercici actual inclouen a efectes
comparatius, las xifres del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i de la memòria
corresponent a l’exercici anterior.
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NOTA 3.

APLICACIÓ DE L’EXCEDENT

La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici que es sotmetrà a l’aprovació del patrons de
l’entitat, i l’aplicació de l’exercici anterior, és la següent:
2018

2017

Base de repartiment
Excedent de l'exercici
Total

6.250,69
6.250,69

9.245,97
9.245,97

Aplicació
A romanent
Total

6.250,69
6.250,69

9.245,97
9.245,97

NOTA 4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’entitat en l’elaboració dels seus comptes
anuals, d’acord amb el Pla General de Comptabilitat adaptat a les Fundacions, en tot allò que no
s’oposi al disposat en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, han estat les següents:
4.1. Immobilitzat intangible
Els drets sobre bens cedits en ús s’han comptabilitzat per l’import que figura en el registre de constitució
de la Fundació com a patrimoni fundacional.
Aquest import és fruit de la valoració realitzada el setembre del 2000 per part de l’Ajuntament de
Puigcerdà. Es basa en determinar el preu de mercat de la propietat immobiliària en funció a les capacitats
d’obtenció de renta, amb una capitalització al 7% estimada la duració de la concessió a 50 anys.
La seva amortització es realitza en funció del càlcul anterior realitzat per l’Ajuntament de Puigcerdà. La
vida útil estimada d’aquest dret és de 50 anys.
Durant l’exercici 2012, es va donar de baixa el dret d’ús referent a la part de la construcció, ja que la
Fundació va decidir enderrocar part l’edifici cedit i es va realitzar una rehabilitació i reforma de l’edifici
antic més moderna amb la seva pròpia financiació. Queda vigent la cessió d’ús del terreny.
4.2. Immobilitzat Material
Els bens compresos en el immobilitzat material amb patrimoni fundacional es troben valorats per
l’import que figura en el registre de constitució de la Fundació. La resta està valorat al seu preu de cost.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són
carregades directament al compte de resultats. Els costos d’ampliació o millora que comporten una major
durada del bé són capitalitzats com major valor del bé.
L’amortització es realitza pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents bens.
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Els coeficients anuals d’amortització aplicats són els següents:

Concepte
Maquinària
Eines
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material

%
d'amortització
20
20
20
20
15
15-20

El valor residual i la vida útil dels actius es revisa, ajustant-se si fos necessari, en la data de cada
balanç.
Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es
reduïx de forma immediata fins al seu import recuperable.
4.3. Instruments financers
a)

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es porta a terme la seva adquisició i
es registren inicialment al seu valor raonable incloent en general els costos de l’operació.
Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com:
-

Inversions mantingudes fins al venciment: els cobraments d’aquests actius són de quantia fixa o
determinable i el venciment de la qual està fixat i sobre els quals l’Entitat manifesta la seva
intenció de mantenir-los fins al seu venciment. Aquestes inversions es valoren posteriorment al
seu cost amortitzat i els interessos meritats en el període, es calculen aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.

-

Actius financers mantinguts per a negociar: L’adquisició d’aquests actius són amb el propòsit de
vendre’ls a curt termini. La seva valoració posterior es realitza pel seu valor raonable i els canvis
en aquest valor raonable s’imputen directament en el compte de pèrdues i guanys.

-

Préstecs i comptes per cobrar: Corresponen a crèdits (comercials o no comercials) originats per
l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i els cobraments dels quals
són de quantia determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu. Posteriorment
es valoren al seu “cost amortitzat” reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en
funció del seu tipus d'interès efectiu. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en
funció del risc que presentin les possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
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-

Actius financers disponibles per a la venda: Corresponen a actius financers, classificats per a la
venda, o que no han estat classificats dintre de cap altra categoria d’actius financers. Després del
seu reconeixement inicial pel preu d’adquisició, aquestes inversions es valoren al valor raonable,
registrant els guanys o pèrdues que sorgeixen per canvis en el mateix, dintre del patrimoni net
fins que la inversió es vengui o sofreixi pèrdues per deterioració, moment en el qual els beneficis
o pèrdues acumulades reconeguts prèviament en el patrimoni net s’inclouen en els resultats nets
del període.

-

Fiances entregades: Corresponen als imports desemborsats als propietaris dels locals arrendats,
que el seu import correspon normalment, a un mes d’arrendament. Figuren registrades pels
imports pagats, que no difereixen significativament del seu valor raonable.

L’Entitat dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos
d’efectiu del corresponent actiu financer i s’han transferit substancialment els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.
b)

Passius financers

Els passius financers es classifiquen conforme al contingut dels acords contractuals pactats i tenint
en compte el fons econòmic.
Els principals passius financers que té la Fundació s’han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de trànsit de la Fundació, es registren inicialment per l’efectiu rebut, net dels costos
incorreguts en la transacció, o pel valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustat pels costos de
la transacció directament atribuïbles. En exercicis posteriors es valoraran d’acord amb el seu cost
amortitzat, emprant per a això el tipus d’interès efectiu.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren al seu valor nominal, que
no difereix significativament del seu valor raonable.
L’Entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit.
4.4. Patrimoni Net
Els fons dotacionals estan formats per l’import de les aportacions per constituir la dotació fundacional
inicial i dels recursos destinats a modificar-la per acord del patronat.
4.5. Subvencions rebudes
Les subvencions a les activitats s’imputen a resultats de l’exercici un cop es rep la seva concessió.
Les subvencions de capital s’imputen a resultats de l’exercici com a ingressos propis de la fundació,
en funció de la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats amb les subvencions
esmentades.
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4.6. Impostos corrents i diferits
L’Entitat atesa la seva naturalesa de Fundació sense ànim de lucre i complint amb els corresponents
requisits s’ha acollit al Régim Tributari especial establert per les Entitats sense finalitats Lucratives
i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
4.7. Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s’imputen comptablement en el moment en què es meriten, amb
independència del moment del seu cobrament o pagament respectiu.
Els ingressos ordinaris associats a la prestació de serveis es reconeixen igualment considerant el grau
de realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser
estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal
pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, que és el tipus que iguala exactament els
futurs rebuts en efectiu estimats al llarg de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import en llibres
net d’aquest actiu.
4.8. Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents
comprenen aquells saldos que l’Entitat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el
transcurs del cicle normal d’explotació, aquells altres que no corresponguin amb aquesta classificació
es consideren no corrents.
4.9. Medi ambient
Els patrons de la Fundació consideren que no existeixen riscos mediambientals que es puguin derivar
de la seva activitat i estimem que no sorgiran passius addicionals relacionats amb aquests riscos. La
Fundació no ha incorregut en despeses ni rebut subvencions relacionades amb aquest riscos durant
l’exercici.
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NOTA 5.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment d’aquest epígraf produït durant l’exercici ha estat el següent:
Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018

Concepte
Drets sobre béns cedits en ús
Amortiz.acumul.drets sobre béns cedits en ús
Cost net de fons de comerç

Saldo a
31/12/2017 Addicions
16.045,00
0,00
(1.217,14)
(124,67)
14.827,86
(124,67)

Baixes
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2018
16.045,00
(1.341,81)
14.703,19

0,00
(124,67)
(124,67)

0,00
0,00
0,00

16.045,00
(1.341,81)
14.703,19

Saldo a
31/12/2016 Addicions
16.045,00
0,00
(1.100,63)
(116,51)
14.944,37
(116,51)

Baixes
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2017
16.045,00
(1.217,14)
14.827,86

0,00
0,00
0,00

16.045,00
(1.217,14)
14.827,86

TOTAL RESUM
Cost
Amortització acumulada
Total cost net

16.045,00
(1.217,14)
14.827,86

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017

Concepte
Drets sobre béns cedits en ús
Amortiz.acumul.drets sobre béns cedits en ús
Cost net de fons de comerç
TOTAL RESUM
Cost
Amortització acumulada
Total cost net

16.045,00
(1.100,63)
14.944,37

0,00
(116,51)
(116,51)

a) Elements totalment amortitzats
No existeixen elements de l’immobilitzat intangible que estiguin totalment amortitzats i que encara
estiguin en ús.
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NOTA 6.
a)

IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment d’aquest epígraf durant l'exercici ha estat el següent:

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018
Saldo a
Concepte
Construccions
Amortització acumulada construccions
Cost net terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immob. material
Amortiz.acum.instal.tècniques i altre immob.material
Cost net instal.tècniques i altre immob.material
TOTAL RESUM
Cost
Amortització acumulada
Total cost net

31/12/2017
730.723,09

Saldo a
Addicions
0,00

Traspassos
0,00

31/12/2018
730.723,09

(90.961,63)
639.761,46

(19.353,12)
(19.353,12)

(30,00)
(30,00)

(110.344,75)
620.378,34

261.594,88
(202.918,18)

739,08
(17.808,07)

0,00
30,00

262.333,96
(220.696,25)

58.676,70

(17.068,99)

30,00

41.637,71

992.317,97

739,08

0,00

993.057,05

(293.879,81)
698.438,16

(37.161,19)
(36.422,11)

30,00
30,00

(331.041,00)
662.016,05

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017
Saldo a
Concepte
Construccions
Amortització acumulada construccions
Cost net terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immob. material
Amortiz.acum.instal.tècniques i altre immob.material
Cost net instal.tècniques i altre immob.material
TOTAL RESUM
Cost
Amortització acumulada
Total cost net

b)

31/12/2016
730.723,09

Saldo a
Addicions
0,00

(71.638,51)
659.084,58

(19.323,12)
(19.323,12)

228.090,89
(178.706,04)

38.586,64
(29.294,79)

49.384,85

9.291,85

958.813,98

38.586,64

(250.344,55)
708.469,43

(48.617,91)
(10.031,27)

Baixes
0,00
0,00
0,00
(5.082,65)
5.082,65
0,00

(5.082,65)
5.082,65
0,00

31/12/2017
730.723,09
(90.961,63)
639.761,46
261.594,88
(202.918,18)
58.676,70

992.317,97
(293.879,81)
698.438,16

Pèrdues per deteriorament

Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament
significatives per a cap immobilitzat material individual.
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c)

Béns totalment amortitzats

Existeixen elements de l’immobilitzat material que estan totalment amortitzats i que encara estan
en ús, segons el següent detall:
Cost
Maquinària
Utillatje i altres instal.lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat
Total

d)

31/12/2018
54.090,13
14.315,98
36.467,63
13.684,80
42.417,97
13.118,96
174.095,47

31/12/2017
34.771,37
1.890,18
4.906,36
7.489,53
42.417,97
8.953,70
100.429,11

Assegurances

La Societat té contractades diverses pòlisses d’assegurances per a cobrir els riscos que estan
subjectes els béns de l’immobilitzat material i les inversions immobiliàries. La cobertura d’aquestes
pòlisses es considera suficient.

NOTA 7.

INVERSIONS FINANCERS A LLARG TERMINI

El detall i classificació entre les diferents categories d’actius financers d’aquest epígraf és el
següent:

Classe
Altres actius financers
Total

Prèstecs i partides a cobrar
Saldo a
Saldo a
31/12/2018
31/12/2017
3.757,99
3.402,80
3.757,99
3.402,80

Corresponen bàsicament a fiances i dipòsits entregats, no meriten interessos ni tenen venciment
predeterminat.
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NOTA 8.

USUARIS PATROCINADORS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS

El detall i classificació entre les diferents categories d’actius financers d’aquest epígraf és el
següent:
Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018
Préstecs i partides a cobrar
Saldo a
31/12/2017

Classes

Usuaris
Patrocinadors i altres deutors de l'activitat
Actius per impost corrent
Total usuaris i altres deutors de les act.

60.730,48
32.781,66
0,36
93.512,50

Addicions

Disminucions

Saldo a
31/12/2018

436.297,48
97.077,64
0,00
533.375,12

(411.170,41)
(86.016,99)
(0,36)
(497.187,76)

85.857,55
43.842,31
(0,00)
129.699,86

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017
Préstecs i partides a cobrar
Saldo a
31/12/2016

Classes

Usuaris
Patrocinadors i altres deutors de l'activitat
Actius per impost corrent
Total usuaris i altres deutors de les act.

46.474,06
23.287,20
24,79
69.786,05

Addicions

Disminucions

417.120,69
94.649,52
0,36
511.770,57

(402.864,27)
(85.155,06)
(24,79)
(488.044,12)

Saldo a
31/12/2017

60.730,48
32.781,66
0,36
93.512,50

Els saldos deutors corresponen a serveis prestats pendents de cobrar i a subvencions pendents de
ingressar, respectivament.
Els saldos de deutor de l’activitat corresponen, bàsicament, a imports de subvencions atorgades
pendents de cobrar a la data del tancament de l’exercici.
Els valors comptables d’aquest epígraf estan denominats íntegrament en euros.
NOTA 9.

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

El detall de l’efectiu i altres actius líquids equivalents a 31 de desembre és el següent:

Classes
Caixa efectiu (euros)
Bancs
Altres actius líquids equivalents
Total efectiu i altres actius líquids equivalents

Préstecs i partides a cobrar
Saldo a
Saldo a
31/12/2018
31/12/2017
541,20
0,00
192.401,07
225.371,06
100.000,00
100.000,00
292.942,27
325.371,06

L’import en llibres d’aquests actius s’aproxima al seu valor raonable.
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NOTA 10. PATRIMONI NET
El detall dels comptes que componen aquest epígraf és el següent:

Concepte
Fons Propis
Fons social
Romanent
Resultat de l'exercici
Total fons propis
Subvencions, donacions i llegats
rebuts
Total patrimoni net

Saldo a
31/12/2017

Distrib.exced
exercici ant.

238.457,96
119.991,95
9.245,97
367.695,88

Excedent
exercici

0,00
9.245,97
(9.245,97)
0,00

703.037,23
1.070.733,11

0,00
0,00

Altres
moviments

0,00
0,00
6.250,69
6.250,69
0,00
6.250,69

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2018
238.457,96
129.237,92
6.250,69
373.946,57

(31.584,00)
671.453,23
(31.584,00) 1.045.399,80

Fons Dotacional
Està constituït per les aportacions no dineràries realitzades per part de les entitats fundadores, valorades
al seu valor venal d’ús. (veure nota 15).
Subvencions donacions i llegats
El moviment de les subvencions de capital durant l’exercici ha sigut el següent:
Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018

Subvencions oficials de capital
Subvencions oficials de capital
Total

Saldo a
31/12/2017
703.037,23
703.037,23

Rebudes
0,00
0,00

Traspàs a
resultats
(31.584,00)
(31.584,00)

Saldo a
31/12/2018
671.453,23
671.453,23

Rebudes
14.850,00
14.850,00

Traspàs a
resultats
(47.456,28)
(47.456,28)

Saldo a
31/12/2017
703.037,23
703.037,23

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017

Subvencions oficials de capital
Subvencions oficials de capital
Total

Saldo a
31/12/2016
735.643,51
735.643,51
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La composició, evolució i detall de les Subvencions oficials de capital, és la següent:
Exercici acabat el 31 de desembre de 2018

Entitat Subvencionadora/Descripció
Diputació de Girona

Import
subvenció
original
39.800,00

Diputació de Lleida
Diputació de Girona
Min.Sanitat, Pol.Social e Igualdad

8.000,00
38.757,86
455.000,00

Min.Sanitat, Pol.Social e Igualdad
Diputació de Girona

149.500,00
17.208,05

Ajuntament de Puigcerdà
Ajuntament de Das 2012

8.221,00
3.079,90

Ajuntament d'Alp 2013

5.239,54

Ajuntament de Llívia 2013
Ajuntament de Ger 2011

4.792,65
2.370,00

Ajuntament de Guils 2013
Ajuntament de Ger 2012

2.000,00
1.185,00

La Caixa 2013
Projecte, obres i reforma Centre
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Equipament edifici nou i millora tractament

1.700,00
736.854,00
13.005,34
14.822,50
15.768,04
43.595,88

Ajuntament de Llivia
Obra Social La Caixa

2.500,00
7.000,00

Ajuntament de Ger
Ajuntament de Puigcerdà

1.000,00
2.000,00

Diputació de Girona
Subvenció vehicle
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Obres de millora i seguretat
Diputació de Girona
Subvenció vehicle
Total

Import
subvenció
31/12/2017

Traspàs
resultat
exercici

Addicions

644.137,27

0,00

22.639,29

0,00

(5.239,14)

17.400,15

11.049,50

0,00

(3.013,50)

8.036,00

12.588,67

0,00
0,00
0,00
0,00

(1.585,47)

11.003,20

Import net
31/12/2018

(19.518,39) 624.618,88

7.590,00
20.090,00
10.843,66
6.501,42
17.345,08
14.850,00
14.850,00
912.091,63

12.622,50
703.037,23

(2.227,50) 10.395,00
(31.584,00) 671.453,23
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Exercici acabat el 31 de desembre de 2017

Entitat Subvencionadora/Descripció

Import
subvenció
original

Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Girona
Min.Sanitat, Pol.Social e Igualdad
Min.Sanitat, Pol.Social e Igualdad
Diputació de Girona
Ajuntament de Puigcerdà
Ajuntament de Das 2012
Ajuntament d'Alp 2013
Ajuntament de Llívia 2013
Ajuntament de Ger 2011
Ajuntament de Guils 2013
Ajuntament de Ger 2012
La Caixa
2013 obres i reforma Centre
Projecte,
Ocupacional
Diputació de Girona
Min.Sanitat, Pol.Social e Igualdad
Ajuntament de Puigcerdà 2012
Ajuntament de Puigcerdà 2013
Diputació de Girona
Ajuntament de Meranges 2013
Ajuntament de Fontanals 2013
Ajuntament
Urús
2013
Altres de
obres
i equipaments
Centre
Ocupacional
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Equipament edifici nou i millora tractament
Ajuntament de Llivia
Obra Social La Caixa
Ajuntament de Ger
Ajuntament de Puigcerdà
Diputació de Girona
Subvenció vehicle
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Obres de millora i seguretat
Diputació de Girona
Subvenció vehicle
Total

39.800,00
8.000,00
38.757,86
455.000,00
149.500,00
17.208,05
8.221,00
3.079,90
5.239,54
4.792,65
2.370,00
2.000,00
1.185,00
1.700,00
736.854,00
6.000,00
39.500,00
11.779,00
5.000,00
9.034,09
2.400,00
3.000,00
2.643,58
79.356,67
13.005,34
14.822,50
15.768,04
43.595,88
2.500,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
7.590,00
20.090,00
10.843,66
6.501,42
17.345,08
0,00
0,00
897.241,63

Import
subvenció
31/12/2016

Addicions

663.656,58

0,00

(19.519,31) 644.137,27

15.871,35

0,00

(15.871,35)

0,00

27.878,44

0,00

(5.239,15)

22.639,29

14.063,00
10.273,28
3.900,86
14.174,14

0,00
0,00
0,00
0,00
14.850,00
14.850,00
14.850,00

0,00
735.643,51

Traspàs
resultat
exercici

Import net
31/12/2017

(3.013,50) 11.049,50
(285,19)
9.988,09
(1.300,28)
2.600,58
(1.585,47) 12.588,67
(2.227,50) 12.622,50
(2.227,50) 12.622,50
(47.456,28) 703.037,23

Es traspassa a resultat, la part corresponent de la subvenció rebuda per a la reforma del centre
ocupacional en concepte d’amortització de les construccions i els equipaments.
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NOTA 11.
a)

DEUTES A CURT I A LLARG TERMINI

El detall i classificació entre les diferents categories de passius financers, dels conceptes que
composen l’epígraf de deutes a llarg termini, és el següent:
Dèbits i partides a pagar
Saldo a
Saldo a
31/12/2018
31/12/2017
176,33
641,54
176,33
641,54

Classes
Deutes amb entitats de crèdit
Total

b)

El detall i classificació entre les diferents categories de passius financers, dels conceptes que
composen l’epígraf de deutes a curt termini, és el següent:
Dèbits i partides a pagar
Saldo a
Saldo a
31/12/2018
31/12/2017

Classes
Altres passius financers
Total

c)

0,00
0,00

1.514,31
1.514,31

Deutes amb entitats de crèdit:

Donada la poca significació dels saldos afectats no s’ha cregut necessari incloure major detall.

NOTA 12.

CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR

El detall i classificació entre les diferents categories de passius financers, dels conceptes que
composen aquest epígraf, és el següent:

Classes
Proveïdors
Creditors diversos
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb Administracions Públiques
Total creditors cials. i altres comptes a pagar
Total

(nota 13)

Dèbits i partides a pagar
Saldo a
Saldo a
31/12/2018
31/12/2017
17.051,87
25.321,31
0,00
16,20
11.179,84
11.400,00
29.311,52
25.925,91
57.543,23
62.663,42
57.543,23
62.663,42

Informació sobre els terminis de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional
tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010 de 5 de juliol
En compliment de la Llei 15/2010 pel què s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
informem de què el període mig de pagament a proveïdors durant l’exercici ha estat el següent:

Periode mig de pagament a proveïdors

2018
104

2017
111
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NOTA 13.

SITUACIÓ FISCAL

El detall dels saldos amb Administracions Públiques és el següent:

Concepte

31/12/2018
Actiu
Passiu

31/12/2017
Actiu
Passiu

Impost corrent
- Impost sobre societats exercici corrent
Total actius/passius per impost corrent

0,00
0,00

0,00
0,00

0,36
0,36

0,00
0,00

Altres crèdits/deutes amb AAPP
- Impost valor afegit
- Retencions
- Seguretat Social
Total altres crèdits/deutes amb AAPP

0,00
0,00
0,00
0,00

15.389,32
7.799,53
6.122,67
29.311,52

0,00
0,00
0,00
0,00

12.678,03
6.816,46
6.431,42
25.925,91

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos no es poden considerar definitives
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos a què està sotmesa dels últims quatre anys. En
opinió dels patrons de l’entitat no hi ha contingències d’imports significatius que poguessin derivar
d’una eventual inspecció.
L’impost sobre societats de l’exercici es calcula sobre la base del resultat comptable, obtingut per
l’aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no necessàriament ha de
coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’esmentat impost. La
conciliació del resultat comptable abans d’impostos corresponents a l’exercici amb les bases
imposables previstes de l’impost sobre societats és la següent:
Concepto
Resultat de l'exercici abans d'impostos
Diferències permanents
Increments Règim fiscal entitats sense ànim de lucre (Llei 49/2002)
Disminucions Règim fiscal entitats sense ànim de lucre (Llei 49/2002)
Resultat comptable ajustat
Diferències temporàries
Resultat fiscal (Base imposable)
Compensació bases imposables negatives exerc.anteriors
Total
Quota íntegra (10%)
Deduccions fiscals aplicades
Quota líquida
Retencions i pagaments a compte
Quota exercici
Retencions i pagaments a compte
Total a pagar (a retornar)

31/12/2018
6.250,69

31/12/2017
9.245,97

577.282,17 562.182,03
(583.532,86) (571.521,97)
0,00
(93,97)
0,00
0,00
0,00
(93,97)
0,00
0,00
0,00
(93,97)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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La Fundació està exempta de l’Impost sobre Societats en virtut del règim fiscal de las entitats sense
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

NOTA 14.

INGRESSOS I DESPESES

a) Import net xifra de negocis
La distribució de l’import net de la xifra de negocis distribuïda per categories d’activitats i per
mercats geogràfics, és la següent:
Ingressos d'explotació

2018

Vendes manipulats
Jardineria
Concertació STO SOI
Altres serveis
Total prestació de serveis
Total import net xifra de negocis

2017

6.231,70

1.832,50

195.068,07
167.431,92
7.623,84
370.123,83
376.355,53

194.310,60
156.136,96
7.533,48
357.981,04
359.813,54

L'Entitat realitza les seves activitats exclusivament en l’àmbit de Catalunya.
b) Aprovisionaments
El detall de l’epígraf d’aprovisionaments és el següent:
Concepte
Compres d'altres aprovisionaments
Total consum de matèries primes

2018
4.229,06
4.229,06

2017
4.850,51
4.850,51

4.229,06

4.850,51

Total aprovisionaments

c) Subvencions registrades com ingrès
El detall de les subvencions registrades com ingrés durant l’exercici, és el següent:
Entitat Subvencionadora
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies

Descripció
Unitats de Suport a l'Activitat Professional
Manteniment dels llocs de Treball

2018

2017

32.356,34

34.440,00

63.611,62

60.209,52

Ajuntament d'Alp
Ajuntament de Llívia

Bonificació Seguretat Social pel Centre
Especial de Treball
Transport d'usuaris
Transport d'usuaris

50.270,56
5.343,96
3.638,76

46.890,00
5.280,60
3.595,56

Traspassos Subvenció de Capital

Reforma del Centre Ocupacional

31.584,00

47.456,28

Altres subvencions
Total

Associació Pares i Dipsalut

2.797,50
189.602,74

0,00
197.871,96

INEM
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A una part de les subvencions rebudes per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
no consta la resolució de l’adjudicació de la Generalitat de Catalunya.
d) Despeses de personal i informació sobre l’Òrgan d’Administració
El detall d'aquest epígraf a 31 de desembre és el següent:
Concepte
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
Total

2018

2017

335.430,19
0,00
107.139,34
11.750,41
454.319,94

315.631,65
(1.285,39)
99.524,63
15.488,81
429.359,70

El nombre mig de persones empleades en l’exercici, distribuït per categories i sexes, i el d’empleats al
tancament de l’exercici és el següent:
Nombre mig
d'empleats

Categoria professional
Director
Administratius
Psicòleg
Treballador social
Encarregat
Monitors
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Especialista 1ª
Especialista 2ª
Peons
Total

Nombre d'empleats al tancament de l'exercici

durant l'exercici
2018
2017 Homes
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
0,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
11,00
11,00
7,00
22,00
22,00
13,00

2018
Dones
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
4,00
8,00

Total
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00
21,00

Homes
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
7,00
14,00

2017
Dones
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
4,00
8,00

Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
1,00
2,00
11,00
22,00

Dels empleats de la Fundació hi ha 10 homes i 4 dones amb diversos graus de discapacitat.
Els membres del Patronat no han rebut cap tipus de remuneració per raó del seu càrrec, ni per
assistència a les reunions ni per dietes o desplaçaments.
L’Entitat no ha assumit cap altra obligació en matèria de pensions. Tampoc s’han concedit bestretes
als membres de la Junta Rectora.
No hi ha obligacions assumides per compte de l’Òrgan d’Administració com garantia.
Els membres del Patronat, manifesten que no existeixen conflictes d’interessos segons es defineixen a
l’article 229 de la Llei de Societats de Capital, a entitats en les que participen o exerceixen càrrecs o
funcions, tant en el seu nom, com en el nom de persones vinculades als mateixos.
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e) Honoraris d’auditors de comptes
Els honoraris meritats per la realització de l’auditoria de l’exercici ascendeix a 2.675 euros, (2.600
euros a l’exercici anterior).
NOTA 15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS
FINALITATS FUNDACIONALS
1.

I

D’INGRESSOS

A

Béns i drets que formen part de la dotació fundacional o del fons social i sobre aquells que estan
vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies

El detall d’aquest epígraf és el següent:
Concepte

2018
16.045,00
(1.341,81)
14.703,19

Drets sobre béns cedit en ús
Amortització acumulada
Total net

2017
16.045,00
(1.217,14)
14.827,86

Es composa exclusivament de la cessió d’ús d’un terreny per 50 anys per l’activitat de taller
ocupacional.
Durant l’exercici 2012 es va donar de baixa el dret d’ús de la construcció (veure nota 4).
El detall dels altres bens directament vinculats a l’activitat és el següent:
Concepte
Construccions
Maquinària
Eines i altres instal.lacions
Mobiliari
Equips procès d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Total cost
Amortització acumulada
Total net

2.

2018
730.723,09
70.293,20
24.041,55
36.467,63
16.628,12
101.784,31
13.118,96
993.056,86

2017
730.723,09
70.072,62
24.041,55
36.467,63
16.109,62
101.784,31
13.118,96
992.317,78

Descripció
Reforma Centre Ocupacional
Maquinària per les acrivitats de la Fundació
Eines
Mobiliari
Equips informàtics
Vehicles per les activitats de la Fundació
Utillatges per les activitats de la Fundació

(331.040,81) (293.879,62)
662.016,05 698.438,16

Càlculs pel quals es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legal

La fundació només realitza activitats pròpies del seu objecte social, per tant compleix en el
percentatge que legalment s’ha de destinar a les finalitats fundacionals.
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El detall de l’aplicació dels ingressos i despeses a les finalitats fundacionals, és el següent:

EXERCICI

2014
2015
2016
2017
2018

TOTAL
INGRESSOS

545.317,04
533.584,36
558.608,84
571.524,27
583.532,86

DESPESES
NECESSÀRIES

325,08
518,73
294,42
340,32
425,19

IMPORT MÍNIM
A DESTINAR
DESPESES
COM A
% DESPESES
DESTINADES A
FINALITAT
DESTINADES
FINALITATS
DIFERÈNCIA:
FUNDACIONAL RESPECTE BASE
FUNDACIONALS BASE DE CÀLCUL
(70%)
CÀLCUL

524.241,86
529.544,01
535.476,18
561.937,98
576.856,98

544.991,96
533.065,63
558.314,42
571.183,95
583.107,67

381.494,37
373.145,94
390.820,09
399.828,77
408.175,37

96,19%
99,34%
95,91%
98,38%
98,93%

PENDENT A
DESTINAR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pàgina 25
MEMÒRIA abreujada de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018
NOTA 16. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES DISTRIBUÏTS PER CENTRE DE COST
El detall d’ingressos i despeses de l’exercici, despeses de personal i número d’usuaris de l’exercici,
distribuïts per centre de cost és el següent:
SERVEI-CENTRE
Codi

600 a 602

TÍTOL
Consum de productes i de
serveis hotelers de materials
de reposició

TOTAL

Centre Especial de Treball
T00020

Centre Ocupacional
S03650- S03649

4.229,06

4.229,06

4.229,06
335.430,19

4.229,06
232.817,19

0,00
102.613,00

107.139,34

74.121,56

33.017,78

11.750,41

2.127,41

9.623,00

454.319,94
0,00
16.043,27
19.115,27

309.066,16
0,00
11.387,26
13.156,17

145.253,78
0,00
4.656,01
5.959,10

35.086,44
10.385,43
0,00
272,33

16.618,07
0,00
0,00
272,33

18.468,37
10.385,43
0,00
0,00

TOTAL SERVEIS EXTERIORS
630, 638
Impost sobre beneficis
631
Altres impostos i tributs

80.902,74
0,00
541,54

41.433,83
0,00
303,26

39.468,91
0,00
238,28

TOTAL IMPOSTOS I TRIBUST
68
Dotacions per amortització

541,54
37.285,86

303,26
20.880,08

238,28
16.405,78

TOTAL DOTACIONS AMORTITZ.
Pèrdues procedents de
671
l'immobilitzat

37.285,86

20.880,08

16.405,78

0,00

0,00

0,00

TOTAL PÈRDUES PROC. IMMOBILITZAT

0,00

0,00

0,00

669

3,03

1,70

1,33

3,03
577.282,17

1,70
375.914,09

1,33
201.368,08

TOTAL COMPRES I CONSUMS
640
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec
642
empresa
641, 643
646, 649

Altres despeses de personal

TOTAL DESPESES DE PERSONAL
621
Arrendaments
622
Reparacions i conservació
628
Subministraments
623, 624, 625, 626,
627 , 629
Altres Serveis Exteriors
634
Ajust negatiu impos. IVA
651
Ajuts a entitats
655
Pèrdues per incobrables

Despeses financeres

TOTAL DESP. FINANCERES
TOTAL DESPESES
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Codi
TÍTOL
700, 701
702, 703
Ingressos per vendes i
705, 709
prestacions de serveis
TOTAL VENDES I SERVEIS
Subvencions pel manteniment
740
del centre i serveis
741
Subvencions pel personal
743
Altres subvencions
747
Subvencions de capital
748
Donacions per activitats
TOTAL SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ
752, 755
759
Ingressos per serveis diversos
TOTAL ALTRES INGRESSOS
76
Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
778
Ingressos extraordinaris
TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS
TOTAL INGRESSOS

TOTAL
TOTAL
INGRESSOS
TOTAL
DESPESES
RESULTAT DE
L’EXERCICI

TOTAL

376.355,53
376.355,53

204.970,62
204.970,62

171.384,91
171.384,91

41.339,06
113.882,18
2.797,50
31.584,00
0,00
189.602,74

37.386,66
113.882,18
1.164,23
17.687,04
0,00
170.120,11

3.952,40
0,00
1.633,27
13.896,96
0,00
19.482,63

16.724,20
16.724,20
0,00
0
850,39
850,39
583.532,86

4.048,31
4.048,31
0
0
850,39
850,39
379.989,43

12675,89
12.675,89
0,00
0,00
0,00
0,00
203.543,43

SERVEI-CENTRE
Centre Especial de Treball
Centre Ocupacional
T00020
S03650- S03649

583.532,86

379.989,43

203.543,43

577.282,17

375.914,09

201.368,08

4.075,34

2.175,35

6.250,69

TOTAL
Import despeses
Promig personal
personal
Personal d’atenció
directa
Personal direcció i
administració
Personal
discapacitat CET
TOTAL
Cost mig salarial

SERVEI-CENTRE
Centre Especial de Treball
Centre Ocupacional
T00020
S03650- S03649

Centre Especial de Treball
Promig personal

Import despeses

Centre Ocupacional
Promig personal

Import despeses

5,50

137.840,33

2,40

57.800,47

3,10

80.039,86

1,51

34.311,22

0,41

11.738,08

1,10

22.573,14

14,00
21,01

163.278,64
335.430,19

14,00
16,81
13.849,92

163.278,64
232.817,19

4,20
24.431,67

102.613,00
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USAP
S03419

TOTAL
Usuaris a 1/1/2018
Total Altes
Total Baixes
Usuaris a 31/12/2018
Estades any (1)

35
2
2
35
7.955

Estades usuari sense
auxiliar
Estades usuari amb
auxiliar

NOTA 17.

STO
S03650
12

12
2.592

SOI
S03649
20
2
1
21
4.797

3
1
2
566

3.069
1.728

INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

La Fundació considera en les seves operacions globals les lleis relatives a la protecció del medi
ambient (“lleis mediambientals”), considera que compleix substancialment tals lleis i que manté
procediments dissenyats per a fomentar i garantir el seu compliment. La Fundació ha adoptat les
mesures oportunes en relació amb la protecció i millora del medi ambient i la minimització, si escau,
de l’impacte mediambiental, complint amb la normativa vigent.
L’Entitat no ha registrat cap dotació per riscos i despeses de caràcter mediambiental al no existir
contingències amb la protecció i millora del medi ambient, ni responsabilitats de naturalesa
mediambiental, no ha rebut subvencions de naturalesa mediambiental ni ingressos com a
conseqüència d’activitats relacionades amb el medi ambient.
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NOTA 18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït fets posteriors al tancament de l’exercici que hagin posat de manifest circumstàncies
que ja existien a la data de tancament de l’exercici i que hagin requerit modificació a la memòria
encara que no hagin suposat un ajusts les xifres contingudes als comptes anuals.
No s’ha produït cap fet amb posterioritat al tancament de l’exercici que afecti a l’aplicació del
principi d’empresa en funcionament.

Puigcerdà, 14 de febrer de 2019

Sr. Albert Piñeira i Brosel
President

Sr. Enric Carmona
Director

