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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA : FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI  
ANY 2017 
 

 
1.Activitat de la fundació: 

 
1.1 Descripció específica de les activitats 
 

 
Durant l'exercici 2017 la Fundació ha desenvolupat, en compliment de les seves finalitats 
estatutàries, les següents activitats, gestionades per àmbits i projectes . 
 
PROJECTES 
 

1. àmbit ACCESIBILITAT  
 

 Visites guiades accessible a persones amb diversitat funcional, pel casc antic del barri de 
Les Corts i del barri de Sants. Accessibilitat a visites guiades (Disseny, adaptació del guió, 
interpretació del llenguatge, dinamització de les visites guiades, recollida i gestió de les 
demandes de les entitats). Ajuntament del barri de Sants i Les Corts de Barcelona. 

 Accessibilitat a diferents obres de teatre en el barri de Les Corts de Barcelona: llegua de 
signes, audiodescripció, lectura fàcil. Ajuntament del barri de Les Corts de Barcelona. 

 Elaboració de materials accessibles: mapes en relleu, lectura fàcil... Ajuntament del barri 
de Sants i Les Corts de Barcelona. 

 Visites guiades accessible a persones amb diversitat funcional, en diferents museus HUB i 
Pedralbes.  

 Elaboració de la guia de festes populars accessibles a Barcelona. Institut Municipal de 
persones amb discapacitat de l’Ajuntament Barcelona 

 Projecte “Barcelona el Teu Recurs” un programa d’oci inclusiu per a persones amb 
diversitat funcional. Ajuntament de Barcelona. 

 
 

2. àmbit PARTICIPACIÓ, MEDIACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA 
 

 Disseny i Gestió del procés participatiu del Forúm educatiu. Ajuntament de Sabadell. 
 Disseny i Gestió del procés participatiu de Trinitat Nord . Ajuntament de Barcelona. 
 Disseny i Gestió del procés participatiu a Moià . Diputació de Barcelona 

 
 
 

3.àmbit Formació 
 

 Formació a professionals de biblioteques i conductors d’autobusos a l’ajuntament de 
Sabadell en vers a la diversitat funcional 

 Formació a professionals de les oficines  d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, en vers a les persones amb diversitat funcional. 

 Formació a joves vulnerables en gestió forestal en Santa Maria de Martorelles. Projecte 
“sotarrels”.La Caixa. 
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4.àmbit Benestar Social 
 
 

 Els Serveis socials més a prop. Projecte de coneixement de les persones amb més de 75 anys 
en diferents municipis de la demarcació de Barcelona. Diputació de Barcelona. 

 Els Serveis socials a prop teu. Projecte de coneixement de les persones amb més de 75 anys 
en l’Ajuntament de Blanes.  

 Estudi sobre la responsabilitat del tercer sector i l’economia social en l’impuls de l’atenció 
integrada social i sanitària. 

 Estudi sobre el nivell de suport per a la reinserció social en el moment de l’excarceració de 
persones que no han obtingut el tercer grau (establiments penitenciaris de ponent i brians 
ii) 
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1.2 Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites 
 

 

 
 
 
El nombre total de beneficiaris és sobre beneficiaris directes, no s’ha tingut en compte les 
persones indirectes que es beneficien dels projectes. 
 

1.3 Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre homes i dones durant l’any.  

 
L’any 2008 es va constituir un grup de treball per a reflexionar i desenvolupar més profundament 
com la nostra entitat treballa el tema gènere a tots els nivells. L’any 2010, amb el treball realitzat, 
es va constatar que, tant als estatuts de la Fundació com al conveni col·lectiu dels treballadors de 
l’entitat la promoció de condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, està 
present a l’entitat: 

 
Article 5 dels Estatuts de la Fundació: “El compliment de la voluntat fundacional i tot el que 

pertoca a la Fundació, sense cap excepció, incloent les regles bàsiques per a l’aplicació 
dels recursos a les finalitat fundacionals així com els criteris objectius per a la 
determinació dels beneficiaris, que sempre es basaran en l’objectivitat, la no 
discriminació per raó de sexe, creences raça, procedència social i/o discapacitat i en 
l’atenció a un col·lectiu genèric de persones, correspondran al Patronat ...” 
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Article  28 "Polítiques de no- discriminació” del conveni col·lectiu de FDC:  
 
    “L’empresa vetllarà per prevenir i evitar qualsevol vulneració dels drets individuals així 

com de la dignitat i integritat de les persones. 
     Les parts signants del present Conveni combatran de forma permanent i en profunditat 

qualsevol tipus de discriminació per origen, sexe, edat, llengua, ideologia política, 
religiosa, opció sexual i situacions familiars. 

     Així mateix, promouran el principi d’igualtat d’oportunitats, que desenvolupi allò previst 
a la normativa vigent sobre conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 
treballadores, comprometent-se, l’empresa, a vetllar per la no discriminació en el 
treball, afavorint els permisos de maternitat, paternitat i per responsabilitats familiars, 
sense que això afecti negativament les possibilitats de treball, i les condicions de 
treball i l’accés a llocs d’especial responsabilitat de dones i homes. 

     Tant l’entitat com els representants dels treballadors/ores vetllaran per l’aplicació 
rigorosa de les polítiques d’igualtat i no- discriminació" 

 
Vist els punts anteriors, segueix vigent a 2017 la conclusió de que la promoció d’igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe és inherent en l’entitat. 
 
Mesures organitzatives:  

 Continuar amb el procés e desvincular-nos el més possible en l'organitzatiu de la 
Cooperativa Desenvolupament Comunitari (ara: Cooperativa La Fàbric@) buscant un 
bon i cordial enteniment i col·laborant en projectes quan suposi valor afegit net per 
a ambdues entitats 

 Sortir de la Fàbrica de Sol per allotjar-nos en un altre lloc on nostres obligacions 
seran les habituals d'un inquilí sense necessitat de col·laborar en la gestió 
d'immobles i relacions amb altres inquilins 

 

Marc i orientació de les activitats comercials 

 Per tal d'oferir nous productes a nous clients anem a basar-nos en les nostres fortaleses: la 
innovació, recerca, i desenvolupament. 

 
o Processos d'apoderament i autonomia de persones amb discapacitat 

funcional. 
o Elaboració de guies accessibles amb el segell de garantia de FDC 
o Programes concrets d'accessibilitat. 
o Suport a empreses. 
o Resolució de conflictes . 

 
 Per preparar-nos a aquests nous reptes i ampliar la nostra cartera de competències socials 

FDC 
 

o buscar noves aliances, com per exemple amb APIP/ACAM i DESC. 
o millorar la gestió interna i els procediments . 
o millorar la gestió del coneixements adquirit. 
o millorar la seva presentació i adaptar-la a noves formes més habituals avui 

dia. 
o estar més present en fòrums d’interès.  
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Memòria econòmica: 

1. Activitat de l’empresa 

1.1. Les dades de l’empresa objecte d’aquesta memòria són: 

NIF: G64373608 
Raó social: FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

Domicili: C/ Cardenal Tedeschini, 67  
Codi postal: 08027 

Municipi: BARCELONA 
Província: BARCELONA 

 
 

Activitat 
Explicada a la memòria d’activitats 

 
 

 

La fundació no disposa de cap altre centre de treball apart del que s’ha identificat anteriorment. 

2. Bases de presentació dels Comptes Anuals 

2.1. Imatge fidel: 

a) Els comptes anuals són una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels  resultats de 
l’empresa, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes que s’estipulen al Pla 
General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses. 

b) No hi ha motius excepcionals pels quals l’empresa hagi incomplert cap disposició legal en matèria 
comptable per mostrar la imatge fidel. 

c) No cal incloure informació complementària a la memòria perquè l’aplicació de les disposicions 
legals és suficient per mostrar la imatge fidel. 

d) Els comptes anuals s’han generat amb el principi d’empresa en funcionament. 

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats: 

Durant l’exercici social només s’han aplicat els principis comptables que són obligatoris d’acord amb el 
Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, és a dir, Empresa en 
funcionament, Meritació, Uniformitat, Prudència, No compensació i Importància relativa. 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

a) No hi ha canvis en cap estimació comptable que siguin significatius i que afectin l’exercici actual o 
exercicis futurs. 
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b) La direcció de l’empresa no és conscient de l’existència d’incerteses importants relacionades amb 
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat que l’empresa 
segueixi funcionant amb normalitat. 

 

2.4. Comparació de la informació: 

No es poden mostrar comptes anuals comparatius perquè aquest exercici és el primer exercici en el qual 
l’empresa comença la seva activitat.. 

a) No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de 
l’estat de canvis en el patrimoni net respecte de l’exercici anterior. 

b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els de 
l’exercici precedent.. 

c) L’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar la comparació s’ha dut a terme segons el 
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, Reial Decret 1515/2007, de 16 de 
novembre, a més de les normes i resolucions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.  

D’acord amb la Disposició transitòria tercera del Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, i a 
efectes de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç i de l’aplicació del principi 
d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici que s’iniciï a 
partir de l’entrada en vigor del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses es 
consideraran comptes anuals inicials, amb la qual cosa no es reflectiran xifres comparatives als dits 
comptes.  

Sense perjudici de l’esmentat anteriorment, en aquesta memòria s’inclouen com a annex el balanç i el 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici anterior.. 

D’acord amb la Disposició transitòria tercera del Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, i a 
efectes de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç i de l’aplicació del principi 
d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici que s’iniciï a 
partir de l’entrada en vigor del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses es 
consideraran comptes anuals inicials, amb la qual cosa no es reflectiran xifres comparatives als dits 
comptes. 

No obstant l’esmentat anteriorment, l’empresa presenta informació comparativa de l’exercici anterior 
adaptada al nou Pla General de Comptabilitat.. 

 

2.5. Elements recollits en diverses partides 

Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç. 

2.6. Canvis en criteris comptables 

Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables. 

2.7. Correcció d’errors 

 A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors. 

2.8. Empresa en funcionament 

No existeix incertesa respecte al funcionament normal de la fundació. 
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3. Aplicació de resultats 

3.1. Proposta d’aplicació de resultats de l’exercici d’acord amb l’esquema següent: 

BASE DE REPARTIMENT Exercici 
actual 

Exercici 
anterior

Saldo del compte de pèrdues i guanys 91000 69.488,14 82.607,21 
Romanent 91001 0,00 0,00 
Reserves voluntàries 91002 0,00 0,00 
Altres reserves de lliure disposició 91003 0,00 0,00 
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ 91004 69.488,14 82.607,21 

 

APLICACIÓ A Exercici 
actual 

Exercici 
anterior

Reserva legal 91005 0,00 0,00 
Reserves especials 91007 0,00 0,00 
Reserves voluntàries 91008 0,00 0,00 
Dividends 91009 0,00 0,00 
Excedent exercicis anteriors 91010 69.488,14 82.607,21 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 0,00 
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT 91012 69.488,14 82.607,21 

 
 

Així mateix, la distribució de l’excedent de l’exercici 2017 es detalla a continuació: 
 

Any 2017

Ingressos Total del Exercici 287.507,27

Despeses necessàries (veure nota 15 memòria) 51.232,10

Excedent Abans d’aplicacions 236.275,17

Excedent aplicat a la finalitat fundacional (veure nota 15 
memòria) 

166.787,03

Excedent del Exercici 69.488,14
 
 

4. Normes de registre i valoració 

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diverses partides són els següents: 

4.1. Immobilitzat intangible: 

Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals perquè compleixen la definició d’actiu i 
els criteris de registre o reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de la 
Comptabilitat. A més, compleixen el criteri d’identificabilitat, atès que són elements separables que 
sorgeixen de drets legals o contractuals, independentment de si aquests drets són transferibles o 
separables.  

 

Els immobilitzats intangibles es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 
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Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu 
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 
compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible es produeix quan el 
seu valor comptable supera el seu import recuperable.  

Als balanços de l’empresa no hi ha hagut immobilitzats intangibles amb una vida útil indefinida. 

4.2. Immobilitzat material 

Els immobilitzats materials s’han valorat pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat material només s’han inclòs al preu 
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials l’estimació inicial del valor actual 
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres estimacions 
relacionades, com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al 
registre de provisions. 

En el cas d’immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en 
condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades 
abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de 
l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
immobilitzats materials i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 
compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material es produeix quan el seu 
valor comptable supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per deteriorament, a més de 
la seva reversió, s’ha reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. 
La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que estaria 
reconegut en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’han incorporat a 
l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què han suposat un augment de la capacitat, la 
productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable dels elements 
que s’han substituït. 

A l’hora de determinar l’import de l’immobilitzat material s’ha tingut en compte la incidència dels 
costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’ha amortitzat d’una 
manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan 
s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement. 
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La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat amb un actiu d’acord 
amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material o de l’intangible, i un 
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor 
actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats. La càrrega financera total s’ha 
distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

4.3. Inversions immobiliàries 

Els terrenys i les construccions s’han qualificat com a inversions immobiliàries, segons si es tenen per a 
l’obtenció de rendes i plusvàlues, i no per al seu ús en la producció o el subministrament de béns i 
serveis, finalitats administratives o per a la seva venda durant el curs ordinari de les operacions. 

Les inversions immobiliàries es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 
producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements de les inversions immobiliàries només s’han inclòs al 
preu d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda 
Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor de les inversions immobiliàries materials l’estimació inicial del 
valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres 
estimacions relacionades, com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat 
lloc al registre de provisions. 

En el cas de les inversions immobiliàries que han necessitat un període superior a un any per estar en 
condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades 
abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de 
l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil de les 
inversions immobiliàries i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 
patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 
tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 
valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 
compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element d’inversió immobiliària es produeix quan el seu 
valor comptable supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per deteriorament, a més de 
la seva reversió, s’ha reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. 
La reversió del deteriorament té com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que estaria reconegut 
en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns que formen part de les inversions immobiliàries 
s’han incorporat a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què suposen un augment de la 
capacitat, la productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable 
dels elements que s’han substituït. 

A l’hora de determinar l’import de les inversions immobiliàries s’ha tingut en compte la incidència dels 
costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’amortitza d’una 
manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan 
s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement. 

La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat com un actiu d’acord 
amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material, la inversió 
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immobiliària o l’immobilitzat intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el 
valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims 
acordats. La càrrega financera total s’ha distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès 
efectiu.  

4.4. Permutes  

Els diferents immobilitzats s’han considerat adquirits per permuta quan s’han rebut a canvi del 
lliurament d’actius no monetaris o d’una combinació d’actius monetaris i no monetaris. 

Les permutes s’han considerat amb caràcter comercial quan la configuració dels fluxos d’efectiu de 
l’immobilitzat rebut ha diferit de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat, o quan el valor 
actual dels fluxos d’efectiu després dels impostos de les activitats de l’empresa afectades per la permuta 
s’ha vist modificat com a conseqüència de l’operació.  

4.5. Actualització import dels elements patrimonials 

L’empresa no s’ha acollit a l’actualització de balanços establerta per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals per la consolidació fiscal i l’activació de l’activitat econòmica. 

4.6. Instruments financers 

a) L’empresa ha reconegut un instrument financer al seu balanç quan s’ha convertit en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic d’acord amb les disposicions d’aquest darrer.  

S’han considerat actius financers els actius que consisteixen en diners en efectiu, instruments de 
patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un altre actiu financer. També 
s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions 
potencialment favorables. 

A efectes de la seva valoració, els actius financers s’han classificat en les categories següents: 

- Préstecs i partides a cobrar: sense perjudici del que s’estableix per als “Actius financers 
mantinguts per negociar” i d’“Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de 
pèrdues i guanys”, que s’especifiquen més endavant, aquesta categoria d’actius financers 
inclou, d’una banda, crèdits per operacions de tràfic de l’empresa i, de l’altra, crèdits per 
operacions no comercials, els cobraments dels quals són d’una quantitat determinada o 
determinable i que no es negocien en un mercat actiu. Els actius financers inclosos en aquesta 
categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat. 

- Inversions mantingudes fins al venciment: s’inclouen els valors representatius de deute, amb 
data de venciment fixada, cobraments d’un import determinat o determinable que es negociïn 
en un mercat actiu i amb intenció de conservar-los fins al seu venciment. Aquest tipus 
d’instrument financer s’ha valorat inicialment com a valor raonable i, posteriorment, pel seu 
cost amortitzat. 

- Actius financers mantinguts per negociar: la societat ha inclòs en aquest apartat els actius 
financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini o els 
actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a finalitat 
obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers derivats sense 
contracte de garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura.  Aquests 
actius financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb 
imputació al compte de pèrdues i guanys. 

- Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: l’empresa 
ha inclòs en aquest apartat els actius financers híbrids que s’han valorat, tant inicialment com 
posteriorment, pel valor raonable amb imputació per canvis al compte de pèrdues i guanys. 
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- Actius financers disponibles per a la venda: en aquesta categoria s’han inclòs els valors 
representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres empreses que no han estat 
classificats en cap de les categories anteriors. En línies generals, aquests actius s’han valorat, 
tant inicialment com posteriorment, pel seu valor raonable.    

- Els instruments financers s’han classificat com a passius financers quan, per a l’empresa, han 
suposat l'obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o 
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment 
desfavorables o que donin al tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per 
un import determinats.  També s’ha classificat com a passiu financer qualsevol contracte que 
pugui ser o sigui liquidat amb els instruments del patrimoni propi de l’empresa, sempre que, si 
no és un derivat, obligui o pugui obligar a lliurar una quantitat variable dels seus instruments de 
patrimoni propi. En cas que sigui un derivat, cal que pugui ser o sigui liquidat mitjançant una 
forma diferent de l’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre passiu financer per una 
quantitat fixa dels instruments de patrimoni propi de l’empresa. 

- A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han classificat en les categories següents: 

- Dèbits i partides a pagar: s’han inclòs com a tals els dèbits per operacions comercials que s’han 
originat amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i els dèbits per 
operacions no comercials que, sense ser instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel 
seu cost amortitzat. 

- Passius financers mantinguts per negociar: l’empresa ha inclòs en aquest apartat els passius que 
s’emeten principalment amb l’objectiu de readquirir-los a curt termini, els passius que formen 
part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament, quan hi ha 
evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini, i, en darrer lloc, els 
instruments financers derivats que no siguin contractes de garantia financera ni hagin estat 
designats com a instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat pel seu valor 
raonable, tant inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de pèrdues i guanys. 

- Altres passius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: en 
aquesta categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, els que combinen un 
contracte principal no derivat i un derivat financer que no es pot transferir de manera 
independent i l’efecte del qual és que alguns dels fluxos d’efectiu de l’instrument híbrid varien 
de manera similar als fluxos d’efectiu del derivat considerat de manera independent. Aquests 
passius financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb 
imputació al compte de pèrdues i guanys. 

b) Durant l’exercici, la societat ha inclòs a les categories d’“Actius financers mantinguts per negociar”, 
“Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys”, “Passius 
financers mantinguts per negociar” i “Altres passius financers de valor raonable amb canvis al 
compte de pèrdues i guanys” tots els instruments financers que, per la seva valoració, impliquen 
canvis al compte de pèrdues i guanys. Per fer aquesta classificació s’han seguit els criteris, normes 
de valoració i normes de registre que s’esmenten a l’apartat anterior. 

c) Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un deteriorament varien en funció de la categoria 
de cada actiu financer: 

- Préstecs i partides a cobrar: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat 
l’existència d’alguna evidència objectiva que el valor d’un crèdit o d’un grup de crèdits amb 
característiques similars de risc valorats col·lectivament s’ha deteriorat com a resultat d’un o 
més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement inicial i que han causat 
una reducció o un retard als fluxos d’efectiu estimats futurs. En cas que s'hagi observat alguna 
d’aquestes evidències, s’ha aplicat una correcció valorativa que consisteix en la diferència entre 
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el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es 
generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement 
inicial. Les correccions valoratives per deteriorament, a més de la seva reversió quan l’import 
d’aquesta pèrdua disminueix per motius relacionats amb un esdeveniment posterior, s’han 
reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. El límit de la 
reversió del deteriorament s’ha fixat en el valor en llibres del crèdit. 

- Inversions mantingudes fins al venciment: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han 
aplicat les correccions valoratives aplicant els criteris esmentats al paràgraf anterior. 
Tanmateix, en el cas de les inversions mantingudes fins al venciment, com a substitut del valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs, s’ha pogut utilitzar el valor de mercat de l’instrument, 
sempre que sigui suficientment fiable com per considerar-lo representatiu del valor que pugui 
recuperar l’empresa.  

- Actius financers disponibles per a la venda: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han 
aplicat les correccions valoratives necessàries, sempre que hi hagi hagut una evidència 
objectiva que demostri que el valor de l’actiu financer disponible per a la venda s’ha deteriorat 
com a resultat d’un o més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement 
inicial. La correcció valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius financers s’ha 
calculat aplicant la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s’ha escaigut, 
qualsevol correcció valorativa per deteriorament reconeguda prèviament al compte de pèrdues i 
guanys, i el valor raonable en el moment en què s’hagi dut a terme la valoració. 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. 

d) L’empresa ha donat de baixa els actius financers, o una part dels actius financers, quan els drets 
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer han finalitzat o s’han cedit, amb la qual 
cosa s’han hagut de transferir de manera substancial els riscos i els beneficis inherents a la seva 
propietat. La baixa dels actius financers s’ha determinat mitjançant la diferència entre la 
contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l’actiu 
financer, més qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut directament al patrimoni net; tot això 
determina el guany o la pèrdua que s'ha originat en donar de baixa l’actiu. 

- Pel que fa als passius financers, l’empresa els ha donat de baixa quan l’obligació s’ha extingit. 
També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la 
intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer 
i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, s’ha reconegut al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi produït. 

e) S’han inclòs a la categoria d’Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 
les inversions que han complert els requisits establerts a la norma 13ª de l’elaboració dels comptes 
anuals. Aquest tipus d’inversions s’han registrat inicialment a valor de cost i, posteriorment, també 
pel seu cost menys, si s’ha escaigut, l’import acumulat de les correccions valoratives per 
deteriorament. 

- Com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat les correccions valoratives necessàries, 
sempre que s’hagi determinat l’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no 
serà recuperable. L’import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor en 
llibres i l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’ha escaigut, 
la seva reversió, s’han registrat com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i 
guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres de la inversió que 
estaria reconeguda en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

f) Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició 
s’han reconegut com a ingressos al compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han reconegut 
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utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret del soci a 
rebre’l.  

g) Els instruments financers s’han classificat com a instruments de patrimoni propi quan han reflectit 
un negoci jurídic que evidencia una participació residual als actius de l’empresa que els emet un cop 
deduïts tots els seus passius. En cas que l’empresa hagi dut a terme qualsevol transacció amb els 
seus propis instruments de patrimoni, l’import d’aquests instruments s’ha registrat al patrimoni net 
com una variació dels fons propis i en cap cas no es poden reconèixer com a actius financers de 
l’empresa ni tampoc no s’ha registrat cap resultat al compte de pèrdues i guanys. 

h) Els instruments financers inclosos en un procediment de concurs de creditors amb data d’aute i en 
condicions favorables que permetin visualitzar el seu compliment oportú s’han valorat tenint en 
compte els deutes objecte del concurs, que han patit canvis significatius.  Aquells deutes en els 
quals el valor actual dels fluxos d’efectiu pendent de pagament, després d’aplicar les clàusules de 
quitament i espera del conveni, ha patit canvis de, com a mínim, el 10% del seu import sobre el 
deute existent abans del conveni, s’han donat d’alta, s’ha cancel·lat l’anterior i s’han dut les 
diferències contra el nou compte “Ingressos financers derivats de convenis de creditors”. 
En els casos en què la diferència entre el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou deute, incloses 
les despeses i les comissions, i el valor actual dels fluxos d’efectiu originals varien en menys d’un 
10%, s’han activat les despeses corresponents i s’ha ajustat el valor del deute.  

4.7. Existències 

Els béns i serveis compresos a les existències s’han valorat pel seu cost, bé sigui el preu de l’adquisició 
o el cost de producció. Al preu d’adquisició s’ha inclòs l’import facturat pel venedor després de deduir 
qualsevol descompte, rebaixa del preu o altres partides similars, a més dels interessos incorporats al 
nominal dels dèbits, i s’han afegit totes les despeses addicionals que s’hagin produït fins que els béns 
estiguin ubicats per a la venda. 

En el cas de les existències que han requerit un període de temps superior a un any per estar en 
condicions d’ésser venudes, al preu d’adquisició o de producció s’han inclòs les despeses financeres, tal 
com s’indica a l’apartat sobre immobilitzat material d’aquesta memòria. 

Quan s’ha hagut d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns intercanviables 
entre si, s’ha adoptat, en general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. També s’ha acceptat el 
mètode FIFO.  

Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de 
producció, s’han dut a terme les correccions valoratives oportunes i s’han reconegut com a despesa al 
compte de pèrdues i guanys. 

4.8.  Transaccions en moneda estrangera 

a) La valoració inicial de les transaccions en moneda estrangera s’ha dut a terme aplicant a l’import en 
moneda estrangera el tipus de canvi utilitzat a les transaccions amb lliurament immediat entre 
ambdues monedes en la data de la transacció. S’ha emprat la mitjana del tipus de canvi del període 
(com a màxim mensual) per a totes les transaccions que han tingut lloc durant aquest interval. 

b) La moneda funcional de l’empresa ha estat l’euro, atès que representa l’entorn econòmic principal 
en el qual ha operat l’empresa. 

c) Per a la valoració posterior de les transaccions en moneda estrangera s’han distingit dues categories 
principals:  

- Partides monetàries: al tancament de l’exercici, s’han valorat aplicant el tipus de canvi de 
tancament. Les diferències de canvi que s’han originat, tant positives com negatives, s’han 
reconegut al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual han sorgit. 
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- Partides no monetàries valorades a cost històric: s’han valorat aplicant el tipus de canvi de la 
data de la transacció. Quan un actiu denominat en moneda estrangera s’ha amortitzat, les 
dotacions a l’amortització s’han calculat sobre l’import en moneda funcional aplicant el tipus 
de canvi de la data en la qual es va registrar inicialment. La valoració obtinguda mitjançant 
aquest mètode no ha superat, en cap cas, l’import recuperable en cada tancament posterior. 

- Partides no monetàries valorades a valor raonable: s’han valorat aplicant el tipus de canvi de la 
data de determinació del valor raonable. Quan s’han reconegut directament al patrimoni net les 
pèrdues o els guanys derivats de canvis en la valoració d’una partida no monetària, qualsevol 
diferència de canvi inclosa en aquestes pèrdues i guanys també s’ha reconegut directament al 
patrimoni net. En canvi, quan les pèrdues i els guanys derivats de canvis en la valoració d’una 
partida no monetària s’han reconegut al compte de pèrdues i guanys de l’exercici, qualsevol 
diferència de canvi inclosa en aquestes pèrdues i guanys també s’ha reconegut al resultat de 
l’exercici.  

4.9. Impostos sobre els beneficis 

En general, s’ha reconegut un passiu per impost diferit per a totes les diferències temporànies 
imposables, llevat que aquestes diferències provinguin del reconeixement inicial d’un fons de comerç, 
del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i 
a més no afecti ni el resultat comptable ni la base imposable de l’impost o de les inversions en empreses 
dependents, associades i negocis conjunts, sempre que la inversora hagi pogut controlar el moment de la 
reversió de la diferència i, a més, hagi estat probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur 
previsible.  

D’acord amb el principi de prudència, els actius per impost diferit s’han reconegut com a tals en la 
mesura en què ha estat probable que l’empresa hagi disposat de guanys fiscals futurs que permetin 
l’aplicació d’aquests actius.  En els casos en què es compleix la condició anterior, en general s’ha 
considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporàries deduïbles, drets a 
compensar en exercicis posteriors, pèrdues fiscals i deduccions, a més d’altres avantatges fiscals no 
utilitzats que hagin quedat pendents d’aplicar fiscalment. 

Els actius i passius per impost diferit s’han valorat en funció dels tipus de gravamen esperats en el 
moment de la seva reversió, segons la normativa que hagi estat vigent o aprovada i pendent de 
publicació en la data de tancament de l’exercici, i de conformitat amb la forma en què racionalment 
s’hagi previst recuperar o pagar l’actiu o el passiu.  

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa i sempre 
que la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat.  Les despeses s’han reconegut com a conseqüència 
d’una disminució dels recursos de l’empresa i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o 
estimar amb fiabilitat.  

Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut 
estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de 
l’exercici. Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les 
condicions següents: quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que 
l’empresa hagi obtingut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser 
valorada amb fiabilitat al tancament de l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la 
prestació, a més dels que queden per incórrer, s’han pogut valorar amb fiabilitat.  

4.11. Provisions i contingències 

L’empresa ha reconegut com a provisions tots els passius que, a més de complir la definició i els criteris 
de registre comptable que estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats 
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respecte al seu import o a la data en la qual es cancel·laran.  Les provisions s’han determinat mitjançant 
una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.  

Les provisions s’han valorat en la data de tancament de l’exercici pel valor actual de la millor estimació 
possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació a un tercer, i els ajustaments que han 
sorgit per l’actualització de la provisió s’han registrat com a despesa financera a mesura que s’han anat 
reportant.   En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a un any, no s’ha aplicat cap 
tipus de descompte.  

4.12.  Passius per retribucions a llarg termini al personal 

L’empresa ha considerat retribucions a llarg termini al personal les prestacions posteriors a la feina, com 
ara les pensions i altres prestacions per jubilació o retir, a més de qualsevol altra prestació a llarg termini 
que hagi suposat una compensació econòmica a satisfer amb caràcter diferit respecte del moment en el 
qual s’hagi prestat el servei. 

Les retribucions a llarg termini al personal han tingut caràcter d’aportació definida, atès que han estat 
contribucions de caràcter predeterminat a una entitat separada, sense que l’empresa hagi tingut 
l’obligació legal, contractual o implícita de realitzar contribucions addicionals si l’entitat separada no ha 
pogut complir els compromisos assumits.  

4.13.  Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables s’han comptabilitzat inicialment com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de 
la subvenció, la donació o el llegat, és a dir, d’acord amb la seva finalitat.  

Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de 
l’import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut. 

A efectes d’imputació al compte de pèrdues i guanys, s’han distingit els tipus de subvencions, donacions 
i llegats següents: quan s’han concedit per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 
d’explotació, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en el qual s’han concedit, llevat que facin 
referència a exercicis futurs.  Quan s’han concedit per finançar despeses específiques, s’han imputat 
com a despeses en el mateix exercici en el qual s’han meritat les despeses. Quan s’han concedit per 
adquirir actius o cancel·lar passius, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en la mesura en què s’ha 
produït l’alineació o en proporció a la dotació a l’amortització efectuada.  En darrer lloc, quan s’han 
rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat específica, s’han imputat com a ingressos de 
l’exercici en el quan s’han reconegut. 

4.14.  Combinacions de negocis 

S’han entès com a combinacions de negocis les operacions en les quals l’empresa ha adquirit el control 
d’un o diversos negocis. 

En cas de combinacions de negocis per la fusió o l’escissió de diverses empreses, o per l’adquisició de 
tots o d’una part dels elements patrimonials d’una societat, l’empresa ha comptabilitzat els actius 
adquirits i els passius assumits en una combinació de negocis en la data de l’adquisició. A partir 
d’aquesta data, s’han registrat els ingressos i les despeses, a més dels fluxos de tresoreria corresponents.  

Pel que fa a l’adquisició d’accions o participacions en el capital d’una empresa o en altres operacions o 
esdeveniments el resultat dels quals sigui que l’empresa hagi obtingut el control sobre l’adquirida, la 
valoració s’ha dut a terme seguint els criteris que s’estableixen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria 
(“Instruments financers”). 
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4.15.  Negocis conjunts 

L’empresa ha considerat com a negoci conjunt qualsevol activitat econòmica controlada conjuntament 
per dues o més persones físiques o jurídiques; en aquesta definició s’inclouen negocis conjunts que no 
es manifestin a través de la constitució d’una empresa ni d’un establiment permanent, com ara les 
unions temporals d’empreses i les comunitats de béns.  

En els casos detallats al paràgraf anterior, els actius s’han registrat al balanç en la part proporcional que 
els correspongui en funció del percentatge de participació dels actius controlats conjuntament i dels 
passius incorreguts conjuntament, a més dels actius relatius a l’explotació conjunta que estiguin sota el 
seu control i els passius incorreguts com a conseqüència del negoci conjunt. Per altra banda, la part que 
correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes pel negoci conjunt s’ha reconegut al 
compte de pèrdues i guanys. 

4.16.  Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre empreses del mateix grup, independentment del grau de vinculació entre les 
empreses participants del grup, s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, és a dir, en el 
moment inicial i pel seu valor raonable. En el cas en què el preu acordat per a una operació no hagi 
coincidit amb el valor raonable, la diferència s’ha registrat tenint en compte la realitat econòmica de 
l’operació. 
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5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 

5.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les inversions immobiliàries.  

Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions 
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula 
següent: 

 

Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les 
inversions immobiliàries de l’exercici actual 

Immobilitzat 
intangible

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL              9200 448.715,44 84.292,16 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions de valor d’actualització 9202 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 9203 0,00 64.370,63 0,00 

A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL              9204 448.715,44 19.921,53 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI ACTUAL  9205 306.753,40 62.071,03 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9206 68.550,79 2.258,18 0,00 

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització 9207 0,00 0,00 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9208 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9209 0,00 46.842,71 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 
ACTUAL  9210 375.304,19 17.486,50 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL 9211 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el 
període 9212 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9213 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos     

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL     

Les sortides o baixes que s’han comptabilitzat durant el 2017, ha estat degut al canvi de seu de la fundació. 
S’han produït les baixes de mobiliari i obres que corresponien a l’anterior local a la “La fabrica del Sol”. 



                                    MEMÒRIA                                 
 
Empresa: FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Ejercicio: 2017 
C.I.F.      : G64373608 
 

Fecha: 31-03-2018 Página 18 
 
 
 

Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les 
inversions immobiliàries de l’exercici anterior 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

 19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR             9200 448.715,44 84.292,16 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions de valor d’actualització 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR 9203 448.715,44 84.292,16 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EXERCICI ANTERIOR 9204 229.038,92 55.025,08 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205 77.714,48 7.045,95 0,00 

(+) Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 
ANTERIOR 9208 306.753,40 62.071,03 0,00 

E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el 
període 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR 9213 0,00 0,00 0,00 

  

6. Inversions Inmobiliarias 

La Fundació no té cap inversió d’aquesta naturalesa. 
 

7. Bens del patrimoni cultural 

La Fundació no té bens d’aquesta naturalesa. 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

Despesa de lloguer: 
La Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles te un contracte de lloguer del innoble situat al carrer C/ 
Cardenal Tedeschini, 67 al amb la entitat  AFOCA 
Firma del contracte: 1/01/2017 
Import del lloguer: 3.000 € 
Durada:5 anys 
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9. Actius financers 
 

9.1. Els moviments de cadascuna de les categories d’actius financers 

Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories d’actius financers, segons les normes de 
registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria (amb l’excepció de les inversions 
en empreses del grup, multigrup i associades), es resumeixen a la taula següent: 

a) Actius financers a llarg termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades 

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute

Crèdits, 
derivats i altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Actius financers mantinguts per negociar 9306 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 9307 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 9308 0,00 0,00 529,56 529,56 

TOTAL 9305 0,00 0,00 529,56 529,56 

Aquesta partida de l’actiu d’ inversions financeres, no son inversions en mercat de valors, esta compost per: 

  Compte 250.1. : Participació de capital amb la entitat ACZESIBLE TURIESME, SL: 500 € 

  Compte 260.1 Dipòsit/ fiança dipositada a Fecsa-Endesa: 29,56 € 
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CLASSES 

Exercici anterior 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute

Crèdits, 
derivats i altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Actius financers mantinguts per negociar 9306 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 9307 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 9308 0,00 0,00 529,56 529,56 

TOTAL 9305 0,00 0,00 529,56 529,56 

b) Actius financers a curt termini, llevat les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades. Aquesta partida de l’actiu financer a curt termini no son inversions en mercat de valors. 

 

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute

Crèdits, 
derivats i altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Actius financers mantinguts per negociar 9316 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 9317 0,00 0,00 42.492,42 42.492,42 

Actius financers a cost 9318 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9315 0,00 0,00 42.492,42 42.492,42 

   

 
 

 
 

 

CLASSES 

Exercici anterior 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute

Crèdits, 
derivats i altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Actius financers mantinguts per negociar 9316 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 9317 0,00 0,00 45.122,46 45.122,46 

Actius financers a cost 9318 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9315 0,00 0,00 45.122,46 45.122,46 

 

10. Passius financers 

10.1. Moviments de cadascuna de les categories de passius financers. 

A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de 
passius financers, segons les normes de registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta 
memòria: 
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a) Passius financers a llarg termini 
 

 

CLASSES 

Exercici actual 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats i altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Passius financers a cost amortitzat 9404 159.128,44 0,00 125.757,28 284.885,72 

Passius financers mantinguts per negociar 9405 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9403 159.128,44 0,00 125.757,28 284.885,72 

  Del total de deute amb entitats de Crèdit, 133.818,42 € son de la entitat COOP57.  

  El deute incorpora a ”Derivats i altres” correspon a un préstec amb un patró de la fundació.  

 

CLASSES 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats i altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Passius financers a cost amortitzat 9404 172.237,69 0,00 145.406,49 317.644,18 

Passius financers mantinguts per negociar 9405 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9403 172.237,69 0,00 172.237,69 317.644,18 

    
 

b) Passius financers a curt termini 
 

 

CLASSES 

Exercici actual 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats i altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Passius financers a cost amortitzat 9414 52.751,09 0,00 391.201,83 443.952,92 

Passius financers mantinguts per negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 52.751,09 0,00 391.201,83 443.952,92 

 
Del total de deute amb entitats de Crèdit, 38.028,38 € son de la entitat COOP57. 
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CLASSES 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats i altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S Passius financers a cost amortitzat 9414 88.625,35 0,00 448.489,10 537.114,45 

Passius financers mantinguts per negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 88.625,35 0,00 448.489,10 537.114,45 

 
    

 
 

    

1.1. A la següent taula es detalla l’import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents i de 
la resta, fins al seu venciment: 

a) Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual 
 

  Venciment en anys
  Un Dos Tres Quatre Cinc Més de 5 TOTAL
  1 2 3 4 5 6 7 
Deutes amb entitats de 
crèdit 9420 52.751,09 0,00 0,00 0,00 159.128,44 0,00 211.879,53 
Creditors per arrendament 
financer 9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes 9422 171.501,19 0,00 0,00 0,00 125.757,28 0,00 297.258,47 
Deutes amb emp. grup i 
associades 9423 12.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.054,36 
Creditors comercials no 
corrents 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creditors comercials i 
altres comptes a pagar: 9425 207.646,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.646,28 

     Proveïdors 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Altres creditors 9427 207.646,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.646,28 
Deutes amb 
característiques especials 9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 443.952,92 0,00 0,00 0,00 284.885,72 0,00 728838,64 

 

11. Fons propis 

El Fons Fundacional de la entitat a la data de tancament del exercici es de  30.000,00 euros.,  
 

12. Subvencions, donacions i llegats 

12.1 En els quadres següents es pot veure l’ import i les característiques de les subvencions, donacions i 
llegats rebuts que figuren en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels 
vinculats directament amb les activitats de l’entitat i dels rebuts amb caràcter de capital. 
Així mateix, als quadres s’efectua l’anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació 
del saldo inicial i final com també dels augments i les disminucions.  
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subvencions de capital a patrimoni net 
saldo 
inicial augments disminucions saldo final 

         1300002  
SUBV.GTAT.CAT.ICASS NA58  1.630,07 0 728,92 901,15
         1311000  DONACIONS 
CAPITAL AEPDC  4.854,39 0 4.854,39 0,00
         1311001  SUBR.AEPDC 
DON.F.M.F.ROVIRALTA  2.577,06 0 2.577,06 0,00
         1311002  DONACIONS DE 
CAPITAL DE DOS PATR  120.000,00 0 60.000,00 60.000,00

 

compte 
subvencions activitat a la compte de 
resultats 

saldo 
inicial augments  disminucions saldo final 

7250000 Subv. Diputacio de Barcelona 0,00 2.069,42 0 2.069,42

7250000 Subv. Funadació Bancaria La Caixa  0,00 4.800,00 0 4.800,00

7250000 Subv. Generalitat de Catalunya  0,00 5.138,66 0 5.138,66

 
Subv. Institut Mpal Persones 
Discapacitades 15.000,00  15.000,00

 
12.2 Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i llegats: 

 
El 82,23% de les subvencions registrades als resultats de l’exercici són d’origen públic, MENTRE QUE EL 
17,77% SON PRIVADES (FUNDACIO BANCARIA LA CAIXA) 
 

- Un 19,02% provenen de la Generalitat de Catalunya. 
- UN 63,20% d’administracions públiques diferents de la Generalitat de Catalunya (Ajuntament 

de Barcelona). 
- EL 17,77 % RESTANT DE FUNDACIONS PRIVADES 

 
12.3 Compliment de  les condiciones associades a les subvencions 
 
S’ha donat compliment íntegre de les condiciones associades a les subvencions, donacions i llegats traspassades 
al resultat de l’exercici. 
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13. Situación fiscal 

13.1. Impostos sobre els beneficis: 

a) A la taula següent es resumeix la conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la 
base imposable de l’impost sobre els beneficis: 

 
 

    
 Compte de pèrdues i guanys Ingressos i despeses directament 

imputats al patrimoni net 
Augments Disminucions Augments Disminucions

Saldo d’ingressos 

i despeses de l’exercici 

69.499,28  ……………  

Impost de Societats 

Diferències permanents 

Diferencias permanentes: Entidades sin fines 
lucrativos (ley49/2002) 

Diferències temporàries: 

- amb origen en l’exercici 

- amb origen en exercicis anteriors 

 

0,00 

206.529,82 

0,00 

0,00 

 

0,00 

287.507,27 

0,00 

0,00 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensació de bases imposables 

negatives d’exercicis anteriors 

  
0,00 

  

Base imposable (resultat fiscal)                        -11.489,31 

 
La entitat està exempta del impost de societats per la totalitat del benefici i rentes obtingudes durant l’exercici, 
en aplicacions de la Llei 49/2002. 
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14. Ingressos i despeses 

14.1. A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici d’ingressos i despeses: 

 

Detall del compte de pèrdues i guanys Exercici 
actual 

Exercici 
anterior

1. Consum de mercaderies 95000 0,00 0,00 

  a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals: 95001 0,00 0,00 

     - nacionals 95002 0,00 0,00 

     - adquisicions intracomunitàries 95003 0,00 0,00 

     - importacions 95004 0,00 0,00 

  b) Variació d’existències 95005 0,00 0,00 

2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles 95006 0,00 0,00 

  a) Compres netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals: 95007 0,00 0,00 

     - nacionals 95008 0,00 0,00 

     - adquisicions intracomunitàries 95009 0,00 0,00 

     - importacions 
 95010 0,00 0,00 

  b) Variació d’existències 95011 0,00 0,00 

3. Altres despeses d’explotació 95016 93.485,27 157.681,53 

  a) Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials 95017 0,00 0,00 

  b) Altres despeses de gestió corrent 95018 93.485,27 157.681,53 

4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis 95019 0,00 0,00 

5. Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos a “Altres resultats” 95020 0,00 0,00 

 

14.2. Despeses de personal: 

 

compte Despeses de personal Any 2017 Any 2016 

6400000 Sous i Salaris 18.707,23 24.553,82

6420000 Seguretat social a càrrec de la entitat 6.018,93 7.761,32

6490000 Formació Personal 131,50 

Depesa de personal total 24.857,66 32.315,14
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15. Aplicació dels elements patrimonials i dels ingressos a les finalitats estatutàries: 

15.1. Informació sobre béns i drets 

La dotació fundacional està formada per diners en efectiu.  

15.2.  Destinació legal a finalitats estatutàries 

No s’escau la presentació de cap pla aprovat pel Patronat de la Fundació  per aplicar  recursos pendents ja que 
s’ha superat amb escreix l’obligació legal. 
 
Tot seguit s’indica el càlcul pel qual es determina que s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 
legalment establert: 
 

DESTINACIO LEGAL A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

SUBVENCIONS I DONACIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL  169.728,48

INGRESSOS DE L'ACTIVITAT FUNDACIONAL  62.681,47

INGRESSOS  UTE'S  45.614,20

ALTRES  1.170,67

CONDONACIONS DEUTES  8.312,45

     

TOTAL INGRESSOS  287.507,27

DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES 
TOTAL 
DESPESES 

DESPESA 
NECESSÀRIA  

DESPESA 
FUNDACIONAL

DESPESES PERSONAL  24.857,66 2.485,77  22.371,89

LLOGUER  2.732,94 273,29  2.459,65

NETEJA Y REPARACIO LOCAL  378,41 37,84  340,57

TÈCNIS I INVESTIGADORS DE PROJECTES  41.740,73 41.740,73

COMPRA DE MATERIALS  364,30 36,43  327,87

GESTORIA ( i altres professionals suport gestió)  3.518,18 3.518,18    

TRANSPORTS  1.246,72 1.246,72

ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ  43,70 43,70

ASSEGURANCES  3.696,10 3.696,10    

COMISSIONS BANCARIES  1.622,96 1.622,96    
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SUBMINISTRAMENTS  1.815,41 181,54  1.633,87

PROPAGANDA  0,96 0,96    

IVA NO DEDUIBLE  2.744,31 274,43  2.469,88

ALTRES TRIBUTS  37,80 37,80    

DESPESES EXCEPCIONALS  2.716,01 2.716,01    

FORMACIO PERSONAL  3.915,16 391,52  3.523,64

DESPESES DE LES UTE'S  26.900,44 26.900,44

     

AMORTITZACIÓ  70.808,97 7.080,90  63.728,07

PÈRDUES DEL INMOV. MATERIAL  17.377,92 17.377,92    

DESPESA FINANCERA  11.489,31 11.489,31    

SANCIÓ/RECÀRREC (despesa no deduible)  11,14 11,14    

     

TOTAL DESPESES  218.019,13 51.232,10  166.787,03

Ingressos totals de la activitat fundacional i Subvencions 287.507,27

Despeses necessàries 51.232,10

Rendes netes (base del càlcul) 236.275,17

70 % 165.392,62

Despeses fundacionals 166.787,03
 
 
D’aquí es dedueix que l’entitat ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual 
cosa es compliria l’establert legalment. 
 

16. Operacions amb parts vinculades 

No procedeix informació sobre operacions amb parts vinculades  per no donar-se tal supòsit. 
 
a) Entitat dominant. 
 
b) Altres entitats del grup. 
 
Tot seguit s’informa de les següents operacions realitzades durant l’exercici  
 
c) Negocis conjunts en què l’entitat sigui un dels partícips: 
 
La Fundació ha participat durant l’exercici en dos Unions Temporals d’Empreses: 
 
- U.T.E. Casal amb una participació del 25% conjuntament amb la Cooperativa D.C., S.C.C.L. per a 
l’execució del contracte de serveis per a la gestió del casal Mas Guinardó, amb l’Ajuntament de Barcelona que 
tindrà continuïtat en el següent exercici. 
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- U.T.E. Serveis Socials més a prop amb una participació del 25% conjuntament amb la Cooperativa D.C., 
S.C.C.L. per a l’execució del contracte de serveis per a la realització del projecte “Serveis Socials més a Prop, 
amb la Diputació de Barcelona que tindrà continuïtat en el següent exercici. 
 
Les dos unions temporals estan inscrites en el Registre Especial del Ministeri d’Hisenda i els seus estats 
comptables de l’exercici 2017 (Balanços de Situació i Comptes de Resultats) han estat incorporades als de la 
Fundació en proporció de la participació en cada una, havent - se aplicat la normativa vigent de consolidació 
segon es recull en els quadres que s’adjunten com ANEX (ADJUNTAT BALANÇ DE LES UTES) 
 
 
 
17. Signatures 

 
 
A  BARCELONA, a 31/03/2018, donant la seva conformitat mitjançant la firma:  

 
Sr./Sra.EMILI GRANDE CABEZAS         
Com a : SECRETARIO 
 
Sr./Sra. GENISA PRATS SAN ROMAN          
Com a:  PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


