FUNDACIÓ ASIL DE SANT
ANDREU DE PALOMAR
***************************
Comptes Anuals de l’exercici
2014, junt amb l’informe d’auditoria

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT

Denominació:

Patronat de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar.

Adreça:

Agustí i Milà, 78

Població:

08030 BARCELONA

Telèfon:

93.345.19.59

Fax:

93.945.19.85

C.I.F.:

G-08514978

CERTIFICAT DE RESPONSABILITAT DE LES DADES

El Sr. CARLES BACHS BOTÉ, en qualitat de comptador de la fundació Privada
SANT ANDREU DEL PALOMAR, a Barcelona, 4 de maig de 2015.

CERTIFICA

Que les dades que consten en els “Indicadors” i “Balanç i Compte de Pèrdues i
Guanys” reflexen la realitat de l’entitat i que els principis seguits per reflectir aquestes
responen a criteris de fiabilitat i raonabilitat.

El Comptador

Sr. Carles Bachs Boté

Vist i plau
El president

Sr. Josep Soler i Llopart

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Nom :

Número d'inscripció :

8

Exercici comptable :

2014

Complet

Partit

Balanç
Exercici

2014
ACTIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

8

200, 201, (2800), (2801),
(2900), (2901)

1. Recerca i desenvolupament

202, (2802), (2902)

2. Concessions administratives

203, (2803), (2903)

3. Patents, llicències, marques i similars

205, (2805), (2905)

4. Drets de traspàs

206, (2806), (2906)

5. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

209

EXERCICI N-1

7.230.987,46

7.331.756,53

525,67

982,05

525,67

982,05

6.656.136,42

6.663.807,18

254.537,04

254.537,04

5.510.257,49

5.516.457,87

432.798,73

453.169,17

7. Acomptes
II. Immobilitzat material

210, (2910)

EXERCICI N

5

1. Terrenys i béns naturals

211, (2811), (2911)

2. Construccions

212, (2812), (2912)

3. Instal·lacions tècniques

213, (2813), (2913)

4. Maquinària

69.371,44

85.704,64

214, (2814), (2914)

5. Altres inst·lalacions i utillatge

25.463,13

24.011,13

215, (2815), (2915)

6. Mobiliari

216, (2816), (2916)

7. Equips per a processaments d'informació

217, (2817), (2917)

8. Elements de transport

218, (2818), (2918)
219

85.398,34

104.231,03

162.280,29

172.057,13

9. Altre immobilitzat

27.104,23

21.802,25

10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes

88.925,73

31.836,92

III. Inversions immobiliàries
220, (2920)
221, (282), (2921)

6

392.711,88

490.106,88

1. Terrenys i béns naturals

245.496,14

245.289,57

2. Construccions

147.215,74

244.817,31

0,00

0,00

0,00

0,00

181.613,49

176.860,42

135.979,72

131.342,80

45.633,77

45.517,62

IV. Béns del patrimoni cultural
230, (29190)

1. Béns immobles

231, (29191)

2. Arxius

232, (29192)

3. Biblioteques

233, (29193)

4. Museus

234, (29194)

5. Béns mobles

239

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

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259),
(2935)
2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)
2415, 251, (2945), (297)
255

1. Instruments de patrimoni

10

2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats

257, 258, 26

5. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit
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Exercici comptable :

2014

Complet

Partit

ACTIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B. ACTIU CORRENT
580, 581, 582, 583, 584, (599)

1.791.131,67

1.955.254,00

52.616,40

58.602,58

52.616,40

58.602,58

669.790,17

577.571,16

667.293,74

557.522,16

1.962,61

18.632,60

6. Actius per impost corrent

349,04

359,10

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

184,78

1.057,30

0,00

0,00

791.670,06

743.090,78

791.670,06

743.090,78

11

1. Béns destinats a las activitats

31, 32, (391), (392)

2. Primeres matèries i altres aprovisionamients

33, 34, (393), (394)

3. Productes en curs i semiacabats

35, (395)

4. Productes acabats

36, (396)

5. Subproductes, residus i materials recuperats

407

6. Acomptes
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935)

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

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4709
4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

10

5. Personal

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
IV. Inversions en entitats del grup i associades a
curt termini

5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344,
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334,
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
V.Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549)
5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)
5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)
5590, 5593
5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 565, 566
480, 567

576

10

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574

EXERCICI N-1

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències

30, (390)

EXERCICI N

1. Tresoreria

16.723,70

16.079,16

260.331,34

559.910,32

260.331,34

559.910,32

9.022.119,13

9.287.010,53

2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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Exercici comptable :

2014

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101
(103), (104)

1. Fons dotacionals o fons socials

II. Fons especials

115

III. Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors

120

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129

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

118

VII. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Ajustaments per canvis de valor

133

I. Actius financers disponibles per a la venda

134

II. Operacions de cobertura

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

14

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini

17

140

1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

141

2. Provisions per a impostos

142

3. Provisions per a altres responsabilitats

6.288.350,59

4.072.405,69

3.873.340,71

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

2.717.926,56

2.651.289,90

0,00

0,00

199.064,95

66.636,63

0,00

0,00

2.363.649,91

2.415.009,88

856.686,82

851.366,87

1.506.963,09

1.563.643,01

1.413.489,14

1.853.019,36

923.012,07

930.621,11

140.228,76

123.026,09

782.783,31

807.595,02

490.477,07

922.398,25

421.924,17

859.540,13

68.552,90

62.858,12

0,00

0,00

4. Altres provisions
II. Deutes a llarg termini

10

1605, 170

1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173,
175, 176, 180, 185, 189

6.436.055,60

III. Altres

130

143, 145, 146

EXERCICI N-1

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102

136, 137

EXERCICI N

3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

1603, 1604

1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

1613, 1614

2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

1623, 1624

3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i
associades

1633, 1634

4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

C) PASSIU CORRENT
585, 586, 587, 588, 589
499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554, 5525,
555, 5565, 5566, 560, 561,
569

10

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

5123, 5124

3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup
i associades

5133, 5134

4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

5143, 5144

5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del
grup i associades

5523, 5524

6. Compte corrent amb entitats del grup i associades

5563, 5564

7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni
net d'entitats del grup i associades
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

4752
4750, 4751, 4757, 4758, 476,
477
448
485, 568

125.712,23

92.519,25

123.403,79

2.308,44

1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

465, 466

92.519,25

3. Altres passius financers

5113, 5114

41

1.145.640,58

2. Creditors per arrendament financer

5103, 5104

403, 404

1.172.574,39

II. Provisions a curt termini

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

400, 401, 405, (406)

EXERCICI N-1

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts
per a la venda

III. Deutes a curt termini
5105, 520, 527

EXERCICI N

1. Proveïdors

10

0,00

0,00

933.960,19

883.165,86

426.690,27

397.152,74

143.370,10

143.459,23

363.899,82

342.553,89

146.094,95

136.762,49

9.022.119,13

9.287.010,53

2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Acomptes d'usuaris
VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Número d'inscripció :
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2014

Complet

Partit

Compte de Resultats
NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, (706), (708), (709)

a) Vendes

705

b) Prestacions de serveis

721

c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723

e) Subvencions oficials a les activitats

728

f) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al
resultat l'exercici

(653), (654)
729
(6930), 71*, 7930
73

16

c) Treballs realitzats per altres entitats

0,00

0,00

-1.532.448,43

-1.500.118,28

-567.338,59

-541.442,90

-965.109,84

-958.675,38

5.463,96

5.463,96

5.463,96

5.463,96

-7.476.410,97

-7.244.960,77

-5.538.022,93

-5.394.073,01

-1.938.388,04

-1.850.887,76

-420.548,67

-527.562,12

-417.825,54

-523.892,74

d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres
matèries i altres aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats

752

a) Ingressos per arrendaments

755

b) Ingressos per serveis al personal

9

c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

(644), 7950

54.170,55

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

(642), (643), (649)

4.823.456,22

53.842,03

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

a) Consum de béns destinats a les activitats

(640), (641)

4.796.011,67

c) Reintegrament d'ajuts i assignacions

(601), (602), 6061, 6062,
6081, 6082, 6091, 6092, 611*,
612*

751, 753, 754, 759

4.703.658,85

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(600), 6060, 6080, 6090, 610*

(607)

9.581.285,62

4.838.808,89

a) Ajuts concedits

5. Aprovisionaments

(6931), (6932), (6933), 7931,
7932, 7933

9.688.662,59

h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652)

EXERCICI N-1

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724

(658)

(Deure) Haver
EXERCICI N

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

16

c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

(626)

a7 ) Serveis bancaris

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9 ) Subministraments

(629)

a10 ) Altres serveis

9

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
Pàgina 5

-52.503,71

-57.960,95

-120.290,56

-187.445,74

-19.863,84

-18.466,22

0,00

-6.392,32

-1.110,50

-1.125,58

-179.827,00

-214.422,13

-44.229,93

-38.079,80

Nom :

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Número d'inscripció :

8

Exercici comptable :

2014

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

b) Tributs

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

16

16.998,13

10.775,89

0,00

0,00

16.998,13

10.775,89

16.998,13

10.775,89

-37.809,27

-45.576,02

-37.809,27

-45.576,02

4.636,92

9.256,28

4.636,92

9.256,28

0,00

0,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-16.174,22

-25.543,85

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

199.064,95

66.636,63

199.064,95

66.636,63

a1) En entitats del grup i associades
a2) En tercers

b1) En entitats del grup i associades

7612, 7613, 76202, 76203,
76212, 76213, 767, 769

b2) En tercers
15. Despeses financeres

10

(6620), (6621), (6650), (6651),
(6654), (6655)

a) Per deutes amb entitats del grup i associades

(6622), (6623), (6624), (6652),
(6653), (6656), (6657), (669)

b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers
disponibles per a la venda
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(666), (667), (673), 766, 773

(6300)*, 6301*, (633), 638

0,00

-7.319,82

7610, 7611, 76200, 76201,
76210, 76211

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

150.000,00

92.180,48

b) De valors negociables i altres instruments financers

(668), 768

68.661,06

14.912,35

a) De participacions en instruments de patrimoni

(6632), 7632

-283.269,17

63.395,23

215.239,17

14. Ingressos financers

(6630), (6633), 7630, 7633

-277.786,89

150.000,00

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

(660)

-3.669,38

11. Excés de provisions

a) Deterioraments i pèrdues

7602, 7603

-2.723,13

d) Altres despeses de gestió corrent

(690), (691), (692), 790, 791,
792

7600, 7601

EXERCICI N-1

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

12. Deteriorament i resultat per alienacions
d'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver
EXERCICI N

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Exercici comptable :
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Complet

Partit

Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts
NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
A) Resultat del compte de resultats

EXERCICI N

EXERCICI N-1

199.064,95

66.636,63

0,00

0,00

112.516,79

83.981,00

112.516,79

83.981,00

0,00

0,00

-163.876,76

-68.661,06

-163.876,76

-68.661,06

147.704,98

81.956,57

Ingressos i despeses imputats directament en el
patrimoni net
I. Per valoració d'instruments financers
(800) (89), 900, 991, 992

1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses

(810), 910
94
(85), 95
(8300)*, 8301*, (833), 834,
835, 838
(860), 960

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments
V. Efecte impositiu
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
per a la venda
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el
patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)
Transferències al compte de resultats
VII. Per valoració d'instruments financers

(802), 902, 993, 994

1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses

(812), 912
(84)
8301*, (836), (837)
(862), 962

VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts
X. Efecte impositiu
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per
a la venda
C) Total transferències al compte de resultats
(VII + VIII + IX + X + XI)

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(A + B + C)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Número d'inscripció :
Exercici comptable :

8
2014

Complet

Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

1.155.414,18

Reserves

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatuàries

2.098.581,14

Excedent de
l'exercici

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Ajustaments
per canvis
de valor

552.708,76

Subvencions
donacions i
llegats rebuts
2.399.689,94

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00
1.155.414,18

0,00

2.098.581,14

0,00

0,00

I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net

6.206.394,02
0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

TOTAL

552.708,76

0,00

0,00

66.636,63
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.399.689,94

6.206.394,02

15.319,94

81.956,57

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons
socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons
socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en
patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

552.708,76
1.155.414,18

0,00

-552.708,76

2.651.289,90

0,00

0,00

66.636,63

0,00
0,00

0,00

2.415.009,88

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

0,00
1.155.414,18

0,00

2.651.289,90

0,00

0,00

I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net

6.288.350,59

66.636,63

0,00

0,00

199.064,95
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.415.009,88

6.288.350,59

-51.359,97

147.704,98

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons
socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons
socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en
patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

66.636,66
1.155.414,18

0,00

-66.636,63

0,00

2.717.926,56
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0,00

199.064,95

0,03
0,00

0,00

2.363.649,91

6.436.055,60

Nom :

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

8
2014

Complet

Partit

Estat de Fluxos d'Efectiu
NOTES DE
LA MEMORIA
A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)

EXERCICI N

EXERCICI N-1

225.880,83

369.117,28

199.064,95

66.636,63

80.565,88

240.151,96

277.786,89

283.269,17

-63.395,23

-68.661,06

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
c) Variació de provisions (+/-)
d) Subvencions traspassades (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)

-150.000,00

-16.998,13

-10.775,89

37.809,27

45.576,02

-4.636,92

-9.256,28

-34.359,58

99.160,42

5.986,18

-7.496,57

-92.219,01

168.622,34

-644,54

-1.502,66

50.794,33

-57.218,99

9.332,50

5.822,44

-7.609,04

-9.066,14

-19.390,42

-36.831,73

-37.809,27

-45.576,02

18.418,85

7.685,11

i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagaments d'interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobraments d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

1.059,18

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

Pàgina 9

225.880,83

369.117,28

Nom :

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Número d'inscripció :

8

Exercici comptable :

2014

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)

EXERCICI N

EXERCICI N-1

-167.479,07

-684.728,73

-317.479,07

-684.728,73

-267.156,38

-34.635,14

a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material

-206,57

d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers

-50.116,12

-650.093,59

150.000,00

0,00

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
h) Altres actius
7. Cobraments per desinversions (+)
a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
150.000,00

d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
h) Altres actius

-167.479,07

-684.728,73

-357.980,74

-30.790,66

107.133,46

83.981,00

107.133,46

83.981,00

-465.114,20

-114.771,66

5.694,78

11.181,64

5.694,78

11.181,64

-470.808,98

-125.953,30

-468.500,50

-119.518,77

-2.308,48

-6.434,53

-357.980,74

-30.790,66

-299.578,98

-346.402,11

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici

559.910,32

906.312,43

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

260.331,34

559.910,32

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Variacions de fons (+/-)
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)
3. Altres deutes (-)
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014
(imports expressats en euros)

1. Activitat de l’entitat
−

IDENTIFICACIÓ

La Fundació Privada CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR va
ser fundada el 21 de gener de 1866 pel Rector de l’Església de Sant Andreu de
Palomar, per l’alcalde de la pròpia població Sr. Ramon Planas i per una sèrie
de veïns de la població, i així consta a l’obra “Fulles Històriques de Sant
Andreu de Palomar” de l’historiador Mossèn J.Clapés i Corbera, editada l’any
1931. Donada l’existència provada de la Fundació, es va realitzar un acte amb
trascendència jurídica sent sotmesa a notorietat pel Rector Miquel Palau i
Font, actuant com a president de la Junta Directiva de la Casa Asil, davant el
Notari Sr. Nicolau Verdaguer Cortés, el primer de juny de 1968.
El 4 de juny de 1968 els components del patronat van redactar un nou
reglament que es va elevar a públic el 6 de desembre de 1968, havent adaptat
els seus estatuts durant l’exercici 2010.
La Fundació CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR queda
inscrita al Registre de Fundacions Privades amb el número 8 el dia 20 de maig
de 1983.
D’acord amb el que disposen els Estatuts de la Fundació Privada CASA
ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR, la Fundació té com a finalitat donar
socor moral i material als avis d’un i altre sexe als quals els hi manquin els
mitjans morals o materials necessaris per a la seva pròpia subsistència i
siguin admesos, segons aquest reglament, a viure a la casa on està establerta
la Institució; i a més, promoure la formació religiosa i cultural dels nens de la
Barriada de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, mitjançant unes escoles
d’ensenyament elemental radicades al mateix edifici de la Casa Asil.
La Fundació disposa de tres centres situats a l’edifici del carrer Agustí i
Milà, 78 de Barcelona, essent la finalitat de cadascun d’ells la que detallem
seguidament:
* Residència d’avis:
La Residència d’avis dóna acollida, serveis i, en definitiva, s’ha convertit
en la llar de més de 145 persones durant el darrer any, de les quals una part
important tenen necessitat d’una assistència continuada. La residència
disposa d’un centre de rehabilitació i una perruqueria dels quals poden fer ús
tant els residents com els usuaris del centre de dia.
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* Centre de Dia:
Des de les vuit del matí fins a les 8 del vespre, el Centre de Dia acull i té
cura de totes aquelles persones, sigui gent gran o no, que necessitin d’una
atenció especial durant tot el dia, la qual no pot ser donada, en molts casos,
per la pròpia família. El centre dóna a tota aquesta gent un espai per a
distreure’s, fer els àpats i estar atesos per personal assistencial professional
que vetlla per ells en tot moment.
* Centre d’Ensenyament:
La Fundació ve desenvolupant activitats d’ensenyament des de l’any
1879, cobrint actualment l’etapa educacional que va des d’Educació Infantil
fins a Batxillerat. A partir de l’any 1994 s’ha posat en marxa l’Ensenyança
Secundària Obligatòria (E.S.O.), per a la docència de la qual ha estat
autoritzada la Fundació. Pel curs 2005-2006 es va posar en marxa l’activitat
de venda de llibres i material escolar a dins del mateix centre per facilitar als
alumnes l’accés a aquests béns necessaris per l’educació.
−

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

S’adjunta a l’ANNEX 4 la Memòria d’Activitats .
−

AJUTS ATORGATS

Tant en l’exercici 2013 com en el 2014 la Fundació no té cap partida
d’ajuts monetaris, doncs la seva activitat assistencial (Residència d’avis,
Centre de Dia i escola) ja representa un bé social i una ajuda a la població del
barri de St. Andreu.
−

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

S’adjunta a l’ANNEX 4 la Memòria d’Activitats on es descriuen els
convenis de col.laboració subscrits amb altres entitats.

−

USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES

S’adjunta a l’ANNEX 4 la Memòria d’Activitats on es descriuen els
usuaris i beneficiaris de les activitats.

−

ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES

Els beneficiaris de les activitats s’han considerat sense distincions de
sexe.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels
Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen:

a) Imatge fidel:
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de
lucre.

b) Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la
data de tancament de l’exercici.
c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.
c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat
d’acord amb el principi d’entitat en funcionament.

d) Comparació de la informació:
Els Patrons de la Fundació presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, de
l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu, a més de les
xifres de l’exercici 2014, les corresponents a l’exercici anterior.
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e) Agrupació de partides:
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació.
f) Elements aplegats en diverses partides:
Dins el Balanç de situació inclòs en els presents Comptes Anuals hi ha
elements patrimonials distribuïts en diverses partides, d’acord amb el detall
següent:
2014

2013

421.924,1 7

859.540,13

92.519,2 5

123.403,79

514.443,42

982.943,92

Element patrimonial: PRÉSTECS REBUTS D’ ENTITATS DE CRÈDIT
P artida del Balanç
B)II.1.Deutes amb entitats de crèdit ll/t
C)III.1. Deutes amb entitats de crèd it c/t
TOTAL

g) Canvis en criteris comptables.
No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.
h) Correcció d’errors:
No han existit correccions d’errors durant el present exercici.

3. Excedent de l’exercici

PARTIDES QUE FORMEN L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
ASIL

CENTRE DIA

COL·LEGI

PATRONAT

TOTAL

EXCEDENT
2013

54.462,31

11.058,69

51.211,78

(50.096,15)

66.636,63

EXCEDENT
2014

46.453,45

(9.330,13)

45.198,40

116.743,23

199.064,95
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PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de
l’exercici:

Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment= Total aplicació

Aplicació a
Fons dotacional
Fons especials
Reserves
Excedents negatius d'exerccicis anteriors
Total aplicació=Total base de repartiment

EXERCICI

EXERCICI

2014

2013

199.064,95

66.636,63

199.064,95

66.636,63

EXERCICI

EXERCICI

2014

2013

199.064,95

66.636,63

199.064,95

66.636,63

Detall de l’excedent de l’exercici:

Resultat 2014
Activitats servei social

Resultat 2013

37.123,32

65.521,00

Resta

161.941,63

1.115,63

EXCEDENT DE L'EXERCICI

199.064,95

66.636,63

Resultat de les activitats de serveis socials any 2010

(265.038,20) pèrdua

Resultat de les activitats de serveis socials any 2011

(207.392,83) pèrdua

Resultat de les activitats de serveis socials any 2012

(55.241,75) pèrdua

Resultat de les activitats de serveis socials any 2013

65.521,00 benefici

Resultat de les activitats de serveis socials any 2014

37.123,32 benefici

“FUNDACIÓ CASA ASIL SANT ANDREU DEL PALOMAR” NIF G08514978

pàgina 6

APLICACIÓ EXERCICI 2013
Pendent
d’aplicar al
31/12/2012

Resultat
any en
curs

Resultat 2011

(207.392,83)

-

Resultat 2012

(55.241,75)

Resultat 2013

-

Activitats
subvencionades
per l’ I.C.A.S.S.

65.521,00

Pendent
d’aplicar al
31/12/2013

Millores
materials

Amortització
dèficits

-

65.521,00

(141.871,83)

-

-

(55.241,75)

-

(65.521,00)

0,00

APLICACIÓ EXERCICI 2014
Pendent
d’aplicar al
31/12/2013

Resultat
any en
curs

Resultat 2012

(55.241,75)

Resultat 2013
Resultat 2014

Activitats
subvencionades
per l’ I.C.A.S.S.

Pendent
d’aplicar al
31/12/2014

Millores
materials

Amortització
dèficits

-

-

37.123,32

(18.118,43)

0,00

-

-

-

0,00

-

37.123,32

-

(37.123,32)

0,00

4. Normes de registre i de valoració
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a) Immobilitzat intangible.
CAPITALITZACIÓ:
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible,
és precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o
reconeixement continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat,
compleixi el criteri d’identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d’usuaris o deutors o
altres partides similars que s’hagin generat internament.
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Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
AMORTITZACIÓ:
Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden
reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint
un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la
depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis
anteriors.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT:
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
b) Béns integrants del patrimoni cultural.
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.
c) Immobilitzat material.
CAPITALITZACIÓ
Forma ordinària d’adquisició:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
Formes especials:
Donació: L’IMMOBILITZAT MATERIAL adquirit mitjançant donació,
s’ha capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.

AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :
-

Ús i desgast físic esperat.

-

Obsolescència.
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-

Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici.
COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de
l’Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
l’Immobilitzat Material.
TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al
propi Immobilitzat Material.
d) Inversions immobiliàries
CAPITALITZACIÓ
Criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a Inversions
Immobiliàries:
Actius no corrents que siguin immobles i que es posseeixen per a
obtenir rendes, plusvàlues o ambdues coses, en comptes de per a:
-

El seu ús en les activitats pròpies de l’entitat, o bé per a fins
administratius; o

-

La seva venda en el decurs ordinari de les operacions.
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Forma ordinària d’adquisició:
Els elements de les INVERSIONS IMMOBILIÀRIES adquirits
mitjançant contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han
capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
Formes especials:
Donació: Les Inversions Immobiliàries adquirides mitjançant donació,
s’han capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.
AMORTITZACIÓ
No s’han practicat amortitzacions sobre les inversions immobiliàries en
l’exercici al que es refereix la present memòria.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com una despesa més de l’exercici.
COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora dels
elements que formen part de les Inversions Immobiliàries.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
les Inversions Immobiliàries.
TREBALLS EFECTUATS PER LES PRÒPIES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs efectuats
per les seves pròpies inversions Immobiliàries.
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e) Arrendaments
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer
que tingués vigència durant l’exercici.
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Comptabilització
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari,
derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament,
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte
de resultats.
L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor
comptable en l’import dels costos directes del contracte que li siguin
imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del
contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos
de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un
dret d’arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o
pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al llarg del
període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis
econòmics de l’actiu arrendat.

f) Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de
l’immobilitzat material.

g) Instruments financers
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1- ACTIUS FINANCERS
1.a) Préstecs i partides a cobrar
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic
de l’entitat, i
b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que, no tractant-se
d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats, els
seus cobraments són de quantia determinada o determinable i que no es
negocien en un mercat actiu. No s’han inclòs aquells actius financers per als
quals el tenidor pugui no recuperar substancialment tota la inversió inicial,
per circumstàncies diferents al deteriorament creditici.
Valoració inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu
valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció directament atribuïbles.
No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès
contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i
els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials o fons
especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar
pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no
sigui significatiu.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu
cost amortitzat. Quan han meritat interessos aquests s’han comptabilitzat en
el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de
comptes en participació i similars, s’han valorat al cost, incrementat o
disminuït pel benefici o pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat
com a partícip no gestor, i menys, en el seu cas, l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
No obstant l’anterior, els crèdits amb venciment no superior a un any
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es valoren per aquest import, llevat que s’haguessin
deteriorat.

“FUNDACIÓ CASA ASIL SANT ANDREU DEL PALOMAR” NIF G08514978

pàgina 12

Deteriorament del valor
Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de
deteriorament en aquests actius.

1.b) Actius financers mantinguts per negociar
Criteris emprats per a la qualificació
S’ha considerat que un actiu financer es posseeix per a negociar quan:
a) S’origini o s’adquireixi amb el propòsit de vendre’l a curt termini (per
exemple,valors representatius de deute, qualsevol que sigui el seu termini de
venciment, o instruments de patrimoni, cotitzats, que s’adquireixen per a
vendre’ls a curt termini).
b) Formi part d’una cartera d’instruments financers identificats i
gestionats conjuntament de la qual hi hagi evidències d’actuacions recents per
a obtenir guanys a curt termini, o
c) Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un
contracte de garantia financera ni hagi estat designat com a instrument de
cobertura.
Valoració inicial
Els actius financers mantinguts per a negociar s’han valorat pel seu
valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles s’han reconegut en el compte
de resultats de l’exercici.
En el cas d’instruments de patrimoni ha format part de la valoració
inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que, en el seu
cas, s’hagin adquirit.
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Valoració posterior
Els actius financers mantinguts per a negociar s’han valorat pel seu
valor raonable, sense deduir els costos de transacció en els quals es pugui
incórrer en la seva alienació. Els canvis que s’han produït en el valor raonable
s’imputen en el compte de resultats de l’exercici.

1.c) Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat
al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de
resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus
d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls.
Així mateix, si els dividends distribuïts provenen inequívocament de
resultats generats amb anterioritat a la data d’adquisició perquè s’han
distribuït imports superiors als beneficis generats per la participada des de
l’adquisició, no s’han reconegut com a ingressos, i han minorat el valor
comptable de la inversió.

1.d) Baixa d’actius financers
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren o es cedeixen els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de
l’actiu financer, essent necessari que s’hagin transferit de manera substancial
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, en circumstàncies que s’han
d’avaluar comparant l’exposició de l’entitat, abans i després de la cessió, a la
variació en els imports i en el calendari dels fluxos d’efectiu nets de l’actiu
transferit. S’entén que s’han cedit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la propietat de l’actiu financer quan la seva exposició a aquesta
variació deixi de ser significativa en relació amb la variació total del valor
actual dels fluxos d’efectiu futurs nets associats amb l’actiu financer.
Si l’entitat no cedeix ni reté substancialment els riscos i beneficis,
l’actiu financer es dóna de baixa quan no n’hagi retingut el control del mateix.
Quan l’actiu financer es doni de baixa, la diferència entre la
contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, considerant
qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en
llibres de l’actiu financer, més qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut
directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida al
donar de baixa l’actiu, i forma part del resultat de l’exercici en què aquesta es
produeix.
Els criteris anteriors també s’apliquen a les transferències d’un grup
d’actius financers o de part del mateix.
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2- PASSIUS FINANCERS
2.a) Dèbits i partides a pagar
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que
s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu
de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
2.b) Reclassificació de passius financers
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a
aquelles.
2.c) Baixa de passius financers
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi
extingit.
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Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un
prestamista i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es
reconeix el nou passiu financer que sorgeix.
De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les
condicions actuals d’un passiu financer.
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin
condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna
de baixa del balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es
determina aplicant el tipus d’interès efectiu.

h) Cobertures comptables
Durant el present exercici l’Entitat no ha portat a terme operacions de
cobertura.
i) Existències
CRITERIS DE VALORACIÓ
Els estocs s’han valorat pel preu d’adquisició, considerant-se com a tal
el que figura en factura més totes les despeses addicionals que s’han produït
fins l’arribada dels béns al seu destí des del proveïdor.
No s’ha inclòs l’import de l’impost indirecte deduïble excepte en els
casos que no ha estat recuperable.
CORRECCIONS VALORATIVES
No s’han dut a terme correccions de valor de les existències ja que no
s’ha donat la circumstància que el valor net realitzable sigui inferior al
determinat en funció del preu d’adquisició.
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
Les existències no han necessitat un període de temps superior a un
any per a estar en condicions de ser venudes, per tant, no s’han inclòs en el
preu d’adquisició o cost de producció, les despeses financeres.

j) Transaccions en moneda estrangera.
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No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda
estrangera en el Balanç de Situació que s’inclou en els presents comptes
anuals ni s’han realitzat operacions significatives en moneda estrangera.

k) Impost sobre beneficis.
DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases
imposables negatives d’exercicis anteriors.
Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues
compensades.

l) Ingressos i despeses.
CRITERIS GENERALS APLICATS
Ingressos
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que,
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis,
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no
tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no sigui significatiu.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen part dels ingressos.
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Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò
disposat en la norma relativa a instruments financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per
operacions de tràfic, de naturalesa i valor similars.
Despeses
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent
del compte de resultats de l’Entitat.
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici.
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions
següents:
a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics
derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de
l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per
incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.

m) Provisions i contingències
L’entitat reconeix com a provisions els passius que, tot i complir la
definició i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el
Marc Conceptual de la Comptabilitat, resultin indeterminats respecte del seu
import o de la data en què es cancel·laran.
D’acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es
valoren, en la data de tancament de l’exercici, pel valor actual de la millor
estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer
l’obligació, i es registren els ajustaments que sorgeixin per l’actualització de la
provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant. Quan es
tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l’efecte financer
no sigui significatiu, no s’ha cregut necessari efectuat
cap tipus de
descompte.
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n) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de la Fundació.
o) Despeses de personal
L’entitat reconeix com a provisions els passius per compromisos pels
Premis de Jubilació que s’han de satisfer al personal de l’escola, una vegada
arribada l’esmentada data de jubilació.

p) Subvencions, donacions i llegats.
CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han
comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es
tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de
reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la
condició de no reintegrables.
Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat
pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós
valors al moment del seu reconeixement.
CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
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En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció,
donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de
passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir
entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o
compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que
estiguin finançant.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
DETERIORAMENT
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions
valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests
elements han estat finançats gratuïtament.
q) Negocis conjunts
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de la Fundació.

r) Transaccions entre parts vinculades
En l’exercici actual no s’han dut a terme transaccions entre parts
vinculades.

s) Actius no corrents mantinguts per la venda
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de la Fundació.
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5. Immobilitzat material
5.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents:
EXERCICI 2013
Addiccions
Saldo
31.12.12

Naturalesa

Entrades

Combin.
negoci

Aport.
Ampliac Sortides /
Traspàs
no
/millores
Baixes
dineràries

Saldo
31.12.13

254.537,04

Terrenys i béns

254.537,04

6.715.753,40

Construccions

6.715.753,40

Instal·lacions tècniques 1.283.586,55

17.153,93

214.957,81

2.583,11

217.540,92

22.948,07

1.063,06

24.011,13

Altres instal·lacions

434.639,79

1.730,60

436.370,39

Mobiliari

770.351,27

4.681,56

775.032,83

E.P.I.

209.450,76

7.422,88

216.873,64

34.635,14

31.836,92
9.957.738,43

Maquinària
Utillatge

Immobilitzats en curs
31.836,92
TOTAL (A) 9.938.061,61

1.285.782,16

-14.958,32

-14.958,32

Detall dels immobles concrets que han causat increment
Al 2013, no hi ha hagut altes en l’epígraf de construccions.
Detall dels immobles concrets que han causat decrement
Al 2013, no hi ha hagut baixes en l’epígraf de construccions.

Denominació
A.A. Construccions
A.A. Instal·lacions tècniques

Saldo
31.12.12
1.107.040,13
744.173,65

Import
dotació

Càrrecs
per baixes

92.255,40
103.397,66 -14.958,32

Traspàs

Saldo
31.12.13
1.199.295,53
832.612,99

A.A. Maquinària

96.102,05

17.516,06

113.618,11

A.A. Utillatge

16.868,78

1.349,39

18.218,17

A.A. Altres instal·lacions

307.942,31

24.197,05

332.139,36

A.A. Mobiliari

570.376,24

32.599,46

602.975,70

A.A. E.P.I.

186.812,24

8.259,15

195.071,39

TOTAL (B) 3.029.315,40 279.574,17 -14.958,32

3.293.931,25
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VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.12

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

Saldo 31.12.13

6.908.746,21

6.663.807,18

EXERCICI 2014
Addiccions
Saldo
31.12.13

Naturalesa

Entrades

Combin.
negoci

Aport.
Ampliac Sortides
no
Traspàs
/millores / Baixes
dineràries

Saldo
31.12.14

254.537,04

Terrenys i béns

254.537,04

6.715.753,40

82.060,85

6.797.814,25

Instal·lacions tècniques 1.285.782,16

84.236,05

1.370.018,21

217.540,92

1.176,14

218.717,06

24.011,13

1.452,00

25.463,13

Construccions
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions

436.370,39

4.776,62

441.147,01

Mobiliari

775.032,83

21.642,17

796.675,00

E.P.I.

216.873,64

14.723,74

231.597,38

Immobilitzats en curs
57.088,81
31.836,92
TOTAL (A) 9.957.738,43 267.156,38

88.925,73
10.224.894,81

Detall dels immobles concrets que han causat increment
Els elements sota l’epígraf de Construccions que han causat
increment durant el present exercici, corresponen a les millores i
condicionaments de les construccions ja adquirides per la Fundació i no a
nous immobles.
Detall dels immobles concrets que han causat decrement
Al 2014, no hi ha hagut baixes en l’epígraf de construccions.

Denominació
A.A. Construccions

Saldo
31.12.13

Import
dotació

Càrrecs
per baixes

Traspàs

Saldo
31.12.14

1.199.295,53

88.261,23

1.287.556,76

A.A. Instal·lacions tècniques

832.612,99

104.606,49

937.219,48

A.A. Maquinària

113.618,11

16.091,48

129.709,59

18.218,17

1.417,86

19.636,03

A.A. Altres instal·lacions

332.139,36

23.609,31

355.748,67

A.A. Mobiliari

602.975,70

31.419,01

634.394,71

A.A. E.P.I.

195.071,39

9.421,76

204.493,15

TOTAL (B) 3.293.931,25 274.827,14

3.568.758,39

A.A. Utillatge
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VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.13

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

Saldo 31.12.14

6.663.807,18

6.656.136,42

5.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements

Edificis
Instal·lacions
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació

b) Característiques de
directament a les activitats.
Tots els elements
desenvolupa la Fundació.

estan

1-5%
10%
10%
10%
6-10%
6-10%
15-20-30%

l’immobilitzat
afectes

a

les

material
diferents

no

afecte

activitats

que

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús,
distingint entre construccions i resta d’elements.

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

Construccions

EXERCICI 2014

0,00

EXERCICI 2013

0,00

Resta d’elements

1.184.472,52

1.153.288,86

TOTAL

1.184.472,52

1.153.288,86
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d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb
l’immobilitzat material i inversions immobiliàries, indicant també
l’import d’aquests actius.

Descripció de l'actiu subvencionat

Import de l'actiu

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/14

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/13

Nou edifici

664.388,83

511.905,56

518.549,48

Sala actes

180.000,00

145.082,04

150.070,32

Nou col·legi

56.825,69

37.564,05

38.132,25

Inversions 2010

65.324,83

53.959,99

26.589,68

Inversions 2010

85.000,00

81.175,18

82.025,14

Equipament sala actes i aules

90.000,00

27.000,00

36.000,00

1.004.733,76

754.054,56

764.026,32

72.730,42

46.396,50

46.942,34

Aportació AMPA nou edifici

287.592,53

259.126,42

233.712,05

Llegat A. Castells

382.720,24

368.123,63

364.663,33

2.358,00

2.133,99

103.267,41

Aportació AMPA finestres

63.800,00

19.956,48

12.646,56

Donació quadres i pintures

38.385,00

38.385,00

38.385,00

Aportació AMPA vestuaris

15.187,63

14.986,51

0,00

4.000,00

3.800,00

0,00

3.013.046,93

2.363.649,91

2.415.009,88

Edifici Bartrina
Capella

Llegat M.A. Llambí

Aportació Fundació Roviralta
TOTAL

6. Inversions immobiliàries
6.1 Descripció dels immobles
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EXERCICI 2013

Naturalesa

Saldo
31.12.12

Entrades

Addiccions
Combin.
Aport. no Ampliac
de
dineràries /Millores
negoci

Sortides /
Baixes

Traspas.

Saldo
31.12.13

Terrenys i béns naturals 245.289,57

245.289,57

267.747,81

267.747,81

TOTAL 513.037,38

513.037,38

Construccions

Denominació

Saldo
31.12.12

Import
dotació

A.A. Construccions
TOTAL

19.995,18
19.995,18

2.935,32
2.935,32

VALOR NET COMPTABLE

Càrrecs per
Traspassos
baixes

22.930,50
22.930,50

Saldo 31.12.12

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (A-B)

Saldo
31.12.13

493.042,20

Saldo 31.12.13
490.106,88

EXERCICI 2014

Naturalesa

Addiccions

Saldo
31.12.13

Entrades

Terrenys i béns naturals 245.289,57
Construccions

Aport. no Ampliac
dineràries /Millores

Sortides
/ Baixes

Traspas.

Saldo
31.12.14
245.496,14

206,57

267.747,81
TOTAL 513.037,38

Combin. de
negoci

161.964,81

(105.783,00)
206,57 (105.783,00)

Denominació

Saldo
31.12.13

Import
dotació

A.A. Construccions
TOTAL

22.930,50
22.930,50

2.503,32
2.503,32

VALOR NET COMPTABLE
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (A-B)

407.460,95

Càrrecs per
Traspassos
baixes
(5.301,47)
(5.301,47)

Saldo 31.12.13
490.106,88

(5.383,33)
(5.383,33)

Saldo
31.12.14
14.749,07
14.749,07

Saldo 31.12.14
392.711,88

La Fundació disposa de 2 terrenys, un a Badalona i l’altre a Montcada
valorats en 10.331,41 euros i 234.958,16 euros respectivament. Així mateix
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disposa d’immobles i altres construccions incloses en l’epígraf d’inversions
immobiliàries segons el següent detall:
INV. IMMOBILIÀRIES 2014

IMPORT

Immoble C/ Ignasi Iglesias. Barcelona
Immoble C/Riera. Barcelona
Nínxol
Nínxol

124.216,75
35.390,06
1.506,00
852,00

Total Inversions Immobiliàries

161.964,81

La Fundació ha venut les 2 cases del C/ Mossèn Jacint Verdaguer 6466, El Figaró per un import de 150.000,00 euros.
Resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans
d’elements de les inversions immobiliaries.
Durant l’exercici s’ha produït la següent alineació o disposició
d’elements de l’immobilitzat:
BAIXES INV. IMMOBILIÀRIES
2014
2 cases C/ Mn Jacint Verdaguer
Benefici

IMPORT
IMMOBLE

IMPORT
LLEGAT

Preu venda

105.783,00 105.783,00 150.000,00
105.783,00 105.783,00 150.000,00
150.000,00

BAIXES INV. IMMOBILIÀRIES 2012
Pis i parking d’ Avinguda Diagonal
Pis i parking de C/Santa Coloma
Altres despeses de venda
Benefici

IMPORT
IMMOBLE

IMPORT
LLEGAT

Preu venda

210.989,90 210.989,90 220.000,00
125.677,00 125.677,00 318.000,00
336.666,90 336.666,90 538.000,00
(16.292,55)
521.707,45

Destí rendes obtingudes:
Renda
obtinguda
Venda 2012
Venda 2014

Inversions
2012

538.000,00 288.247,47
150.000,00
0,00

Inversions
2013

Inversions
2014

Pendent

0,00
34.635,14 215.117,38
0,00 52.245,57 97.754,43
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Detall Inversions:
Inversions 2014
Immobilitzat Material
Immobilitzat Intangible
Inversions Immobiliàries

267.156,38
0,00
206,57

TOTAL INVERSIONS

267.362,95

A l’exercici 2015 s’acabaran de realitzar les inversions previstes en les
notificacions.
6.2 Altra informació
EXERCICI 2013
Tipus d'inversió Destinació
Immobles c/
Ignasi Iglesias
Immoble
C/Riera St.
Andreu

Ingressos
generats

Lloguer

3.063,96

Lloguer

2.400,00

Despeses
produïdes

Restriccions

Obligacions
contractuals

Restriccions

Obligacions
contractuals

389,16

5.463,96

389,16

EXERCICI 2014
Tipus d'inversió Destinació
Immobles c/
Ignasi Iglesias
Immoble
C/Riera St.
Andreu

Ingressos
generats

Lloguer

3.063,96

Lloguer

2.400,00

Despeses
produïdes

5.463,96

102,70

102,70

7. Béns del patrimoni històric i cultural
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.

8. Immobilitzat intangible
8.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents:
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EXERCICI 2013
Addiccions
Aport. Sortide
Actius Combin.
s/
Trasp
no
de
Entrades generats
dineràri Baixes
intern.
negocis
es

Saldo
31.12.12

Naturalesa

Aplicacions informàtiques
TOTAL (A)

Saldo
31.12.13
14.921,24
14.921,24

14.921,24
14.921,24

Denominació

Saldo
31.12.12

A.A.Aplicacions informàtiques
TOTAL (B)

13.179,51
13.179,51

Càrrecs
per
baixes

Import
dotació

Traspassos

13.939,19
13.939,19

759,68
759,68

Saldo
31.12.12

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B )

Saldo
31.12.13

Saldo
31.12.13

1.741,73

982,05

EXERCICI 2014
Addiccions
Aport. Sortide
Actius Combin.
s/
Trasp
no
Entrades generats
de
Baixes
dineràri
intern.
negocis
es

Saldo
31.12.13

Naturalesa

Aplicacions informàtiques
TOTAL (A)

Saldo
31.12.14

14.921,24

14.921,24

14.921,24

14.921,24

Denominació

Saldo
31.12.13

A.A.Aplicacions informàtiques
TOTAL (B)

13.939,19
13.939,19

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B )

Càrrecs
per
baixes

Import
dotació

Traspassos

14.395,57
14.395,57

456,38
456,38

Saldo
31.12.13

Saldo
31.12.14

982,05

525,67

8.2 Altra informació
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements.

Classes elements
Aplicacions Informàtiques

Saldo
31.12.14

% amortització
15%
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b) Característiques de
directament a les activitats.

l’immobilitzat

Tots els elements
desenvolupa la Fundació.

afectes

estan

c) Import i característiques
totalment amortitzats en ús.

a

les

dels

intangible
diferents

no

activitats

immobilitzats

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS

Aplicacions informàtiques
TOTAL

EXERCICI
2014

afecte
que

intangibles

EXERCICI
2013

12.750,07

11.442,17

12.750,07

11.442,17

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
9.2 Arrendaments operatius

DESCRIPCIÓ DEL BÉ ARRENDAT

QUOTA
ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUT
COM INGRÉS

QUOTA
ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUT
COM INGRÉS

EXERCICI 2014

EXERCICI 2013

Pis 1 Finca C/ Ignasi Iglesias

3.063,96

3.063,96

Pis 2 Finca C/ Riera St. Andreu

2.400,00

2.400,00

5.463,96

5.463,96

TOTAL
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EXERCICI 2013

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES
COM A DESPESA

Fotocopiadores
Ordinadors
Telèfons i centraletes
Xarxa i altres
TOTAL

IMPORT
PAGAMENTS
MÍNIMS PER
ARRENDAMENT

5.175,98

5.175,98

26.410,08

26.410,08

7.550,28

7.550,28

18.824,61

18.824,61

57.960,95

57.960,95

IMPORT
PAGAMENTS
MÍNIMS PER
SUBARRENDAMENT

EXERCICI 2014

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES
COM A DESPESA

Fotocopiadores
Ordinadors
Telèfons i centraletes
Xarxa i altres
TOTAL

10.

IMPORT
PAGAMENTS
MÍNIMS PER
ARRENDAMENT

5.798,64

5.798,64

20.449,22

20.449,22

7.550,28

7.550,28

18.705,57

18.705,57

52.503,71

52.503,71

IMPORT
PAGAMENTS
MÍNIMS PER
SUBARRENDAMENT

Instruments financers

a) Categories d’actius financers i passius financers
a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del
grup, multigrup i associades.
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Instruments financers a llarg termini
Accions i participacions del
Valors representatius
patrimoni (totes, excepte
de deute (tots sense
particip. empreses grup,
excepció)
mult. i assoc.)
CATEGORIES

250
2014

Actius financers mantinguts per a
neg.

135.979,72

251, 241
2013

2014

2013

Altres

242,243,252, 253, 254, 257,
258, 26,2553
2014

2013

45.633,77

45.517,62

45.633,77

45.517,62

131.342,80

Inversions mantingudes fins al vt
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Valorats segons el seu valor raonable
Valorats segons el seu cost
Derivats de cobertura
TOTAL

135.979,72

131.342,80
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Instruments financiers a curt termini
Accions i
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult.
i assoc.)

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepció)

Deutors comercials i altres
comptes a cobrar

Altres

540,5305

541, 531

430, 431, 432, 433, 434, 436,
437, 44, 460, 4700, 4708,
4709, 471,472, 544, 558

532, 5554, 555, 565, 33,
542, 543, 544, 545, 546,
548, 551, 552, 553, 566,
559, 255

CATEGORIES

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

A.F. mantinguts per a
negociar
Inversions mantingudes
fins vt.
Préstecs i partides a
cobrar

669.256,35

576.154,76 791.670,06

743.090,78

669.256,35

576.154,76 791.670,06

743.090,78

Actius disponibles per a
venda
Valorats s. el seu valor
raonable
Valorats s. el seu cost
Derivats de cobertura
TOTAL

TOTAL
CATEGORIES
2014
Actius financers mantinguts per a
negociar

2013

135.979,72

131.342,80

1.506.560,18

1.364.763,16

Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Valorats segons el seu valor raonable
Valorats segons el seu cost
Derivats de cobertura
TOTAL

1.642.539,90 1.496.105,96
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a.2) Passius financers.
Instruments financiers a llarg termini
Deutes amb entitats de
Obligacions i altres valors
crèdit
negociables
CATEGORIES

160, 170
2014

Dèbits i
partides a
pagar
Passius
financers
mantinguts
per a
negociar
Derivats de
cobertura
TOTAL

CATEGORIES

859.540,13

421.924,17

859.540,13

510, 520,527
2014

Dèbits i
partides a
pagar
Passius
financers
mantinguts
per a
negociar

2014

421.924,17

Deutes amb entitats de
crèdit

2013

161, 171, 172, 173,
174,18,1753
2014
2013

176, 177, 178
2013

Altres

2013

68.552,90

62.858,12

68.552,90

62.858,12

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i altres
comptes a pagar

500, 501, 505,506

400, 401, 403, 404, 405, 406,
41, 438, 465,466, 475, 476,
477

2014

2013

2014

2013

92.519,25

123.403,79

570.060,37

540.611,97

92.519,25

123.403,79

570.060,37

540.611,97

Derivats de
cobertura
TOTAL

Altres

TOTAL

512, 513, 521, 523, 551, 5525, 5530,
5532, 555, 5565, 5566, 56, 5591, 194,
509, 511, 524, 525, 526, 561, 569, 1750
2014
Dèbits i
partides a
pagar

2013

2014

2013

0,00

2.308,44

1.153.056,69

1.588.722,45

0,00

2.308,44 1.153.056,69

1.588.722,45

Passius
financers
mantinguts
per a
negociar
Derivats de
cobertura
TOTAL
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b) Classificació per venciments
Import
venciment
exercici
N+2

Import
venciment
exercici
N+3

Import
venciment
exercici
N+4

Import
venciment
exercici
N+5

Import
venciment
superior a
5 anys

Actius financers amb
venciment

Import
venciment
exercici N+1

Usuaris i deutors per
vendes i prestació de
serveis

669.256,35

669.256,35

Altres actius financers

791.670,06

791.670,06

1.460.926,41

1.460.926,41

TOTAL

TOTAL

Els actius a llarg termini existents no tenen un venciment determinat.
Passius financers
amb venciment
Deutes amb entitats de
crèdit

Import
venciment
exercici N+1

Import
venciment
exercici
N+2

92.519,25

93.336,91

Import
venciment
exercici
N+3
94.601,04

Import
venciment
exercici
N+4

Import
venciment
exercici
N+5

95.831,66

Import
venciment
superior a
5 anys

82.958,78

TOTAL

55.195,78

514.443,42

68.552,90

68.552,90

Altres deutes a LL/T

0,00

Proveïdors d'immobilitzat
a C/T (523)

0,00

0,00

570.060,37

570.060,37

Proveïdors, creditors i
altres
Total

662.579,62

93.336,91

94.601,04

95.831,66

82.958,78

123.748,68

1.153.056,69

c) Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar
Actius a valor raonable
amb canvis a PiG
N
Saldo inicial exercici N
(+) Entrades durant exercici N
(+) Augments per variacions en el valor raonable en l'exercici N
( -) Disminucions en el valor raonable de l'exercici N

N-1

131.342,80

122.086,52

0,00

0,00

4.636,92

9.256,28

0,00

0,00

135.979,72

131.342,80

Passius a valor raonable
amb canvis a PiG
N

N-1
0,00

0,00

0.00

0,00

( - ) Sortides durant l'exercici N
Saldo final exercici N
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10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net
ACTIUS FINANCIERS

Pèrdues
663, 666,
667
N

Actius fin, mantinguts per a
negociar

Beneficis

Ben./Pèrd.
via PN

763,766

900, (800)

N

N

Pèrdues
663, 666,
667
N-1

4.636,92

Beneficis

Ben./Pèrd.
via PN

Int. a
favor

Int. a
favor

763, 766

900, (800)

761, 762

761, 762

N-1

N-1

N

N-1

9.256,28

0,00

0,00

16.998,13

10.775,89

Inversions mantingudes fins el vt
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per la venda
TOTAL

4.636,92

PASSIUS FINANCIERS

9.256,28

16.998,13 10.775,89

Pèrdues

Beneficis

Ben./Pèrd.
via PN

Pèrdues

Beneficis

Ben./Pèrd.
via PN

Int. de
deutes

Int. de
deutes

N

N

N

N-1

N-1

N-1

N

N-1

Dèbits i partides a pagar

37.809,27

45.576,02

Passius fin. Mantinguts per
negociar
TOTAL

37.809,27 45.576,02

10.2.3. Altra informació a incloure en la memòria
10.2.3.1 Valor raonable
Els instruments de patrimoni registrats en l’actiu de la fundació
corresponen a instruments de patrimoni cotitzats en un mercat actiu sent el
seu valor raonable a 31.12.2014 el seu valor de cotització a 31.12.2014.

Valor cotització a 31.12.2014
Instruments de patrimoni

135.979,72

Valor raonable a 31.12.2014
135.979,72

Per la resta d’actius i passius el valor en llibres constitueix una
aproximació acceptable del valor raonable.
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10.2.3.2 Usuaris i altres deutors
EXERCICI 2013
SALDO
31.12.12

Augments

Disminucions

SALDO
31.12.13

Usuaris patrocinadors i altres
deutors de les activitats

726.421,46

6.288.518,19

6.457.417,49

557.522,16

TOTAL

726.421,46

6.288.518,19

6.457.417,49

557.522,16

EXERCICI 2014
SALDO
31.12.13

Augments

Disminucions

SALDO
31.12.14

Usuaris patrocinadors i altres
deutors de les activitats

557.522,16

6.385.385,85

6.275.614,27

667.293,74

TOTAL

557.522,16

6.385.385,85

6.275.614,27

667.293,74

10.2.3.4 Altre tipus d’informació
PÒLISSES DE CRÈDIT
EXERCICI 2013
ENTITAT DE CRÈDIT
Total Pòlisses de crèdit

Límit concedit

Disposat

Disponible

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

EXERCICI 2014
ENTITAT DE CRÈDIT
Total Pòlisses de crèdit

Límit concedit

Disposat

Disponible

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00
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DEUTES AMB GARANTIA REAL.
La Fundació té els següents deutes amb garantia real, essent la seva
forma i naturalesa la que es detalla tot seguit:
EXERCICI 2013
Entitat de Crèdit

Import originari
del crèdit

Préstec ICF
Préstec hipotecari
Catalunya
SUMA

870.000,00

Saldo a
31/12/13

Tipus de
Garantia

Bé afectat

481.348,57

Hipotecària

Edificis

230.000,00

123.366,80

Hipotecària

Edificis

1.100.000,00

604.715,37

Caixa

EXERCICI 2014
Entitat de Crèdit

Import originari
del crèdit

Préstec ICF
Préstec hipotecari
Catalunya
SUMA

Saldo a
31/12/14

Tipus de
Garantia

Bé afectat

870.000,00

412.562,48

Hipotecària

Edificis

230.000,00

101.610,38

Hipotecària

Edificis

1.100.000,00

514.172,86

Caixa

ALTRES DEUTES
Els 2.308,44 euros de l’exercici 2013 de l’epígraf “Altres deutes a c/t”
corresponen al deute amb proveïdors d’immobilitzat a c/t.
ALTRES DEUTES AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
PARTIDES
Hisenda Pública Creditora
Org. De la Seguretat Social creditors

TOTAL

IMPORT 2014

IMPORT 2013

50.391,10

50.169,60

313.508,72

292.384,29

363.899,82

342.553,89
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11.

Existències

L’import de les existències, inicials i finals, és el següent:

PARTIDES
Existències
TOTAL

IMPORT 2014

IMPORT 2013

52.616,40

58.602,58

52.616,40

58.602,58

a) No hi ha hagut circumstàncies que hagin motivat correccions
valoratives per deteriorament de les existències.
b) No s’han capitalitzat despeses financeres durant l’exercici, ni
existeixen compromisos ferms de compra, lliurament i venda, ni tampoc
limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions
fiances i altres raons anàlogues.

12.

Moneda estrangera
L’Entitat no ha realitzat operacions amb moneda estrangera.

13.

Fons propis

Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han
estat les següents:
EXERCICI 2013
Fons
Fundacional

Saldo
31.12.12

1.155.414,18

Distribució del
resultat

Reserves

2.098.581,14

Excedents
negatius
exercicis
anteriors
0,00

552.708,76

Resultat de
l’exercici

Pèrdues i
guanys

Total

552.708,76

3.806.704,08

-552.708,76

0,00

66.636,63

66.636,63

66.636,63

3.873.340,71

Altres
Saldo
31.12.13

1.155.414,18

2.651.289,90

0,00
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EXERCICI 2014

Fons
Fundacional

Saldo
31.12.13

1.155.414,18

Distribució del
resultat

Excedents
negatius
exercicis
anteriors

Reserves

2.651.289,90

Pèrdues i
guanys

0,00

66.636,63

Resultat de
l’exercici
Altres

66.636,63

3.873.340,71

-66.636,63

0,00

199.064,95

199.064,95

0,03

Saldo
31.12.13

14.

Total

1.155.414,18

2.717.926,56

0,03
0,00

199.064,95

4.072.405,69

Subvencions, donacions i llegats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
EXERCICI 2013

ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES IMPORTS
TRASPASOS
A L'ANY
REBUTS

BAIXES DE
L'ANY

TRASPÀS
A RTATS.

SALDO
FINAL

*

GENCAT
725.252,00

(20.632,20)

704.619,80

GENCAT
ICASS

82.875,10

(849,96)

82.025,14

GENCAT
HERENCIES

29.115,20

(2.525,52)

26.589,68

*
*

ALTRES
ORGANISMES
OFICIALS

*
38.700,45

SECTOR
PRIVAT

FINALITAT

(568,20)

38.132,25
*

1.523.747,19

83.981,00

(44.085,18) 1.563.643,31

2.399.689,94

83.981,00

(68.661,06) 2.415.009,88
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EXERCICI 2014

ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES IMPORTS
TRASPASOS
A L'ANY
REBUTS

BAIXES DE
L'ANY

TRASPÀS
A RTATS.

SALDO
FINAL

FINALITAT
*

GENCAT
704.619,80

(20.632,20)

683.987,60

GENCAT
ICASS

82.025,14

(849,96)

81.175,18

GENCAT
HERENCIES

26.589,68

(2.525,52)

53.959,99

*
*
29.895,83

ALTRES
ORGANISMES
OFICIALS

*
38.132,25

SECTOR
PRIVAT

(568,20)

37.564,05
*

1.563.643,01

77.237,63

5.383,33

(100.481,53)

(38.819,35) 1.506.963,09

2.415.009,88

107.133,46

5.383,33

(100.481,53)

(63.395,23) 2.363.649,91

* En l’apartat 5.2.d de la present memòria es detallen tots els actius
subvencionats.

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ
EXERCICI 2013

ENTITAT
DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
SEGURETAT SOCIAL
TOTAL

PROGRAMA O ACTIVITAT

SALDO FINAL

Subvenció a l’activitat assistencial (Concert i
Acolliment)

1.496.487,87

Subvenció despeses generals Escola i
pagament delegat

3.297.546,19

Bonificacions Seg.Soc.

29.422,16
4.823.456,22
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EXERCICI 2014

ENTITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DEPARTAMENT D’ACCIÓ
SOCIAL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
SEGURETAT SOCIAL

SALDO FINAL

Subvenció a l’activitat assistencial
(Concert i Acolliment)

1.442.188,66

Subvenció despeses generals Escola i
pagament delegat

3.328.821,35

Bonificacions Seg.Soc.

AJUNTAMENT
BARCELONA

DE

Subvenció projecte “Com a casa, una
transició organitzativa.”

AJUNTAMENT
BARCELONA

DE

Agenda 21

TOTAL

8.112,00
16.489,66

400,00
4.796.011,67

La fundació ha complert amb totes les condicions associades
subvencions, donacions i llegats rebuts.

15.

a les

Situació fiscal
15.1. Impost sobre beneficis

El resultat de l’exercici ha estat de 199.064,95 euros, una vegada
deduïda la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros.
TIPUS IMPOSITIU
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha
comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en
l’article 3er. de l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%.
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CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Compte

A traves

Ingressos i despeses

A traves

De

de

directament imputades

de

PiG

PiG

a PN

PN

199.064,95

Rtat. comptable de l’exerc. després IS
Augments

Disminucions

Augments

0,00

Impost s/ societats

Disminucions

……………...

Rtat. comptable abans de IS

199.064,95

Diferències permanents

-199.064,95

Rendiments exempts en base Llei 49/02

……………...

………………………………………

……………... ……………...

……………... ……………...

………………………………………

……………... ……………...

……………... ……………...

………………………………………

……………... ……………...

……………... ……………...

-199.064,95

Base imposable (Result. fiscal)

……………... ……………...

0,00

15.2. Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb
altres tributs.

16.

Ingressos i despeses
16.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
16.2. Ajuts concedits i altres despeses
La Fundació no té cap partida d’ajuts monetaris, doncs la seva
activitat assistencial (Residència d’avis, Centre de Dia i escola) ja representa
un bé social i una ajuda a la població del barri de St. Andreu.
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16.3.
Aprovisionaments,
Càrregues
Socials
i
Pèrdues,
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les
activitats:
El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent:
Concepte

2014

2013

Consum de béns destinats a les activitats

567.338,59

541.442,90

Treballs realitzats per altres entitats

965.109,84

958.675,38

1.532.448,43

1.500.118,28

TOTAL

El detall i import de la partida de Càrregues socials és el següent:
Concepte

2014

Seguretat Social a càrrec de la fundació
Altres càrregues socials
TOTAL

2013

1.891.124,13

1.802.551,81

47.263,91

48.335,95

1.938.388,04

1.850.887,76

Pel que fa a les pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per
operacions de les activitats, no hi ha saldo per aquest concepte en el Compte
de Resultats del present exercici.
16.4. Detall de la partida “Altres resultats”
El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és
el següent:

17.

Partida del compte de resultats

2014

2013

Despeses excepcionals de l’exercici

(4.295,59)

(15.371,04)

Ingressos excepcionals de l’exercici

19.207,94

8.051,22

TOTAL

14.912,35

(7.319,82)

Provisions i contingències
a) El moviment que hi ha hagut durant l’exercici per cada provisió
reconeguda, en el Passiu del Balanç, ha estat el següent:
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EXERCICI 2013
PARTIDA DEL BALANÇ

SALDO
31/12/2012

DOTACIONS

APLICACIONS

ALTRES
AJUST.

SALDO
31/12/2013

Obligacions per prestacions al
personal

107.192,01

15.834,08

0,00

0,00

123.026,09

Provisions
per
responsabilitats

832.495,24

0,00

24.900,22

0,00

807.595,02

939.687,88

15.834,08

24.900,22

0,00

930.621,11

altres

TOTAL

EXERCICI 2014
SALDO
31/12/2013

PARTIDA DEL BALANÇ

DOTACIONS

APLICACIONS

ALTRES
AJUST.

SALDO
31/12/2014

Obligacions per prestacions al
personal

123.026,09

17.202,67

0,00

0,00

140.228,76

Provisions
per
responsabilitats

807.595,02

0,00

24.811,71

0,00

782.783,31

930.621,11

17.202,67

24.811,71

0,00

923.012,07

TOTAL

altres

Els 140.228,76 euros corresponen a la provisió dels Premis de
Jubilació que s’han de satisfer al personal de l’escola, una vegada arribada
l’esmentada data de jubilació.
Els 782.783,31 euros corresponen a una provisió per unes obligacions
futures que la Fundació ha contret amb els socis de la “Cooperativa Agrària
Sant Andreu de Palomar S.C.C. Ltda”, com a contrapartida a la donació d’uns
immobles valorats en 326.128,00 euros (Valor cadastral), que va realitzar al
2004 aquesta Entitat a la Fundació.
Considerant la difícil quantificació de l’obligació futura (preferència en
l’entrada a l’Asil dels socis de la Cooperativa a un cost inferior), durant
l’exercici 2004 es va provisionar el mateix import que s’havia valorat la
donació de l’edifici. El possible major cost de l’obligació s’havia de cobrir per
les possibles plusvàlues dels immobles, objecte de la donació, situats al barri
de Sant Andreu. L’any 2005 es va augmentar la provisió en 297 mil euros
amb la plusvàlua generada amb la venda de part dels immobles donats. L’any
2006 es va augmentar la provisió en 303 mil euros ja que s’havia venut
l’última part dels immobles donats i el benefici generat es va destinar a cobrir
les obligacions futures.
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18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
18.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.
EXERCICI 2013
Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional:
Béns i drets que formen
part
de
la
Dotació
Fundacional

Partida
Balanç
A.II.1

Terrenys i construccions
TOTALS

Sdo inicial

Augments

Disminucions

Sdo Final

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

No hi ha actius corrents que formin part de la dotació fundacional.
Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació
fundacional:
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que
desenvolupa la Fundació.
EXERCICI 2014
Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional:
Béns i drets que formen
part
de
la
Dotació
Fundacional
Terrenys i construccions
TOTALS

Partida
Balanç
A.II.1

Sdo inicial

Augments

Disminucions

Sdo Final

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

1.155.414,18

No hi ha actius corrents que formin part de la dotació fundacional.
Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació
fundacional:
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que
desenvolupa la Fundació.
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18.2 Finalitats Fundacionals
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.
EXERCICI
2014

EXERCICI
2013

9.688.662,59

9.581.285,62

5.463,96

5.463,96

150.000,00

0,00

Ingressos excepcionals

19.207,94

8.051,22

Ingressos financers/Variació valor raonable

21.635,05

20.032,17

9.884.969,54

9.614.832,97

Despeses financeres

-37.809,27

-45.576,02

TOTAL DESPESES NECESÀRIES

-37.809,27

-45.576,02

9.847.160,27

9.569.256,95

Aprovisionaments

-1.532.448,43

-1.500.118,28

Despeses de personal

-7.476.410,97

-7.244.960,77

-420.548,67

-527.562,12

-4.295,59

-15.371,04

-160.229,49

49.345,86

9.593.933,15

9.238.666,35

DESCRIPCIÓ
INGRESSOS BRUTS
Ingressos per les activitats
Altres ingressos de les activitats
Ingressos per alienacions

TOTAL INGRESSOS BRUTS

DESPESES NECESÀRIES

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL

Altres despeses d’explotació
Despeses excepcionals
Adquisicions d’immobilitzat que no està subvencionat
TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL
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Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons
el que s’estableix legalment:

% destinat a
finalitats
fundacionals

Despesa a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa
destinada a
activitats
fundacionals

2013

Ingressos
Computables
9.569.256,95

70%

6.698.479,86

9.238.666,35

(2.540.186,49)

2014

9.847.160,27

70%

6.893.012,19

9.593.933,15

(2.700.920,96)

19.416.417,22

70%

13.591.492,05

18.832.599,50

(5.241.107,45)

Exercici

TOTALS

Diferència

18.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha
complert amb el que s’estableix legalment.

19.

Informació sobre medi ambient

En base a l’activitat desenvolupada per l’Entitat, no ha estat necessària
la dotació de cap provisió ni despesa, ni tampoc la realització de cap inversió
en matèria mèdio-ambiental.

20.

Retribucions a llarg termini al personal

Els 140.228,76 euros corresponen a la provisió dels Premis de
Jubilació que s’han de satisfer al personal de l’escola, una vegada arribada
l’esmentada data de jubilació.

21.

Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que
afecti als presents Comptes Anuals.

22.

Altra informació

22.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici,
distribuït per categories i desglossat per sexes
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:
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CATEGORIES

FIXES

NO FIXES

HOMES

DONES

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

87,08

92,08

15,33

15,17

8,00

8,00

101,66

99,25

3,00

3,00

0,33

0,33

3,25

3,33

Col·legi

112,00

119,67

37,75

35,75

32,00

34,00

110,58

121,42

TOTAL

202,08

214,75

53,41

51,25

40,00

42,00

215,49

224,00

Residència
Centre de dia

22.2 Components de l’òrgan de govern
La composició dels Membres del Patronat a data actual és la següent:
NOM
Josep Soler i Llopart
Pere Padró i Hernández
F. Xavier Bota Ill
Francesc Estrada i Mariné
Gustau Casals i Serra
Anna Paredes i Rodriguez
Carles Bachs i Boté
Màxim Martínez i Jante
Antoni Clapés i Viñas
Antoni Navarro i Cossio
Maria Padró i Hernández
Carme Alcoriza i Vivas
Josep Maria Roig i Tutusaus
Joaquim Vidal i Gispert

CÀRREC PATRONAT
President
Vice-President 1
Secretari
Vice-Secretari
Tresorer
Vice-Tresorera
Comptador
Vice-Comptador
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

22.3 Tramitació autoritzacions al protectorat
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d’operació.
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22.4 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal.
A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos
als que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint
segons els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la
revisió dels exercicis oberts a inspecció.
22.5 Retribució auditors
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2014 han estat de 7.970,00
Euros i per l’auditoria de l’any 2013 varen ser de 7.875,00 Euros.
22.6 Codi de conducta d’inversions financeres temporals
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres,
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que
s’han d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa.
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en
compte:
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors
mobiliaris i instruments financeres aquells compresos en l’article 2 de
la Llei del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions
d’inversió col·lectiva.
Selecció d’inversions:
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o
qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga).
22.7 Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors
A continuació es detalla l’import total de pagaments realitzats als
proveïdors en l’exercici (distingint els pagaments que han excedit els límits
legals d’ajornament), el termini mig ponderat excedit de pagaments i el saldo
pendent d’aquests pagaments que, a data de tancament de l’exercici,
acumulen un ajornament superior al termini legal de pagament:
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Pagaments realitzats
2014
Import
Dins termini
legal
Resta
Total pagaments
exercici
PMP pagaments
excedits (dies)

2.320.521,15

2013
%
97,29%

64.548,56
2,71%
2.385.069,71 100,00%

60,00

Import

%

Pagaments pendents
2014
2013
Import
%
Import

1.955.102,97

94,46%

386.550,65

114.534,17
2.069.637,14

5,54%
100,00%

40.139,62
426.690,27

60,00
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60,00

90,60%

340.786,52

%

85,81%

9,40%
56.366,22
14,19%
100,00% 397.152,74 100,00%

60,00

22.8 Operacions amb parts vinculades
La Fundació no ha realitzat operacions ni té saldos a cobrar ni a pagar a
31.12.2014 amb parts vinculades.
Els membres del Patronat, no han rebut cap remuneració durant els
exercicis 2013 i 2014.
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23.

Informació segmentada
EXERCICI 2013

COMPTE DE RESULTATS
1. Ingressos per les activitats

ASIL

CD

COL

PAT

TOTAL

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

3.254.559,26

322.546,86

5.981.433,30

22.746,20

9.581.285,62

a) Vendes i prestacions de serveis

1.888.460,87

156.728,18

2.658.469,80

0,00

4.703.658,85

e) Subvencions oficials a les activitats

1.341.427,19

165.818,68

3.316.210,35

0,00

4.823.456,22

24.671,20

0,00

6.753,15

22.746,20

54.170,55

2. Ajuts concedits i altres despeses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Variacions d'existències de PA i en curs de
fabricació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(590.784,84)

(54.002,43)

(855.331,01)

0,00

(1.500.118,28)

0,00

0,00

0,00

5.463,96

5.463,96

0,00

0,00

0,00

5.463,96

5.463,96

(2.228.110,63)

(223.069,00)

(4.757.423,33)

(36.357,81)

(7.244.960,77)

(255.631,66)

(31.361,28)

(222.871,48)

(17.697,70)

(527.562,12)

(255.417,55)

(31.147,17)

(221.153,78)

(16.174,24)

(523.892,74)

(214,11)

(214,11)

(1.717,70)

(1.523,46)

(3.669,38)

(146.390,54)

(6.417,48)

(125.034,51)

(5.426,64)

(283.269,17)

30.809,82

1.168,39

33.747,53

2.935,32

68.661,06

11. Excés de provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Deteriorament i resultat per alienació de
l'immobilitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) Donacions i altres ingressos a les activitats

5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats a
resultat

13. Altres resultats

(8.615,78)

2.181,70

(885,74)

0,00

(7.319,82)

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

55.835,63

11.046,76

53.634,76

(28.336,67)

92.180,48

0,00

0,00

0,00

10.775,89

10.775,89

(1.373,32)

11,93

(2.422,98)

(41.791,65)

(45.576,02)

16. Variació de valor raonable en instruments
financers

0,00

0,00

0,00

9.256,28

9.256,28

17. Diferències de canvi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

18. Deteriorament i resultat per alienació
d'instruments
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT EXERCICI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.462,31

11.058,69

51.211,78

(50.096,15)

66.636,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.462,31

11.058,69

51.211,78

(50.096,15)

66.636,63
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EXERCICI 2014

COMPTE DE RESULTATS
1. Ingressos per les activitats

ASIL

CD

COL

PAT

TOTAL

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

3.265.199,70

310.903,85

6.082.138,90

30.420,14

9.688.662,59

a) Vendes i prestacions de serveis

1.935.467,75

151.156,27

2.752.184,87

0,00

4.838.808,89

e) Subvencions oficials a les activitats

1.307.042,74

159.747,58

3.329.221,35

0,00

4.796.011,67

22.689,21

0,00

732,68

30.420,14

53.842,03

2. Ajuts concedits i altres despeses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Variacions d'existències de PA i en curs de
fabricació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(586.621,08)

(49.656,77)

(896.170,58)

0,00

(1.532.448,43)

0,00

0,00

0,00

5.463,96

5.463,96

0,00

0,00

0,00

5.463,96

5.463,96

(2.292.985,48)

(228.194,09)

(4.917.382,24)

(37.849,16)

(7.476.410,97)

(232.664,78)

(37.274,99)

(128.496,74)

(22.112,16)

(420.548,67)

(232.612,98)

(37.274,99)

(127.702,90)

(20.234,67)

(417.825,54)

(51,80)

(0,00)

(793,84)

(1.877,49)

(2.723,13)

(144.949,37)

(6.530,10)

(121.253,45)

(5.053,97)

(277.786,98)

30.809,83

1.368,38

28.642,10

2.574,92

63.395,23

11. Excés de provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Deteriorament i resultat per alienació de
l'immobilitzat

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

f) Donacions i altres ingressos a les activitats

5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats a
resultat

13. Altres resultats

10.111,37

0,00

444,95

4.356,03

14.912,35

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

48.900,19

(9.383,72)

47.922,94

127.799,76

215.239,17

0,00

0,00

0,00

16.998,13

16.998,13

(2.446,74)

53,59

(2.724,54)

(32.691,58)

(37.809,27)

16. Variació de valor raonable en instruments
financers

0,00

0,00

0,00

4.636,92

4.636,92

17. Diferències de canvi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

18. Deteriorament i resultat per alienació
d'instruments
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT EXERCICI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.453,45

(9.330,13)

45.198,40

116.743,23

199.064,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.453,45

(9.330,13)

45.198,40

116.743,23

199.064,95
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24.

Dades sobre usuaris ( veure annex 1)

25.

Dades sobre el personal laboral ( veure annex 2)
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26. Dades sobre professionals i empreses contractades (veure
annex 3)
A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a
destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats
fundacionals i dels preceptes legals.

A Barcelona, el 4 de maig de 2015 queden formulats els Comptes
Anuals de la Fundació Casa Asil Sant Andreu del Palomar, els quals són
signats pel Secretari de la Fundació amb el vist –i- plau del President.
El Secretari

_______________________
Francesc Xavier Bota i Ill

Vist-i-plau del President

__________________________
Josep Soler i Llopart

Fundació Privada CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
N.I.F: G08514978
EXERCICI 2014

24. DADES SOBRE USUARIS (ANNEX 1)

Residència amb capacitat per a 150 places

Nombre de dies en funcionament a l’any
Nombre d’usuaris a l’inici de l’exercici
Nombre de nous ingressos
Nombre de baixes
Nombre d’estades realitzades
Nombre d’absències
Mitjana d’usuaris
Grau d’ocupació

365
148
22
25
54.213,45
586
148,53
99,02 %

Centre de dia amb capacitat per a 40 places

Nombre de dies en funcionament a l’any
Nombre d’usuaris a l’inici de l’exercici
Nombre de nous ingressos
Nombre de baixes
Nombre d’estades realitzades
Nombre d’absències
Mitjana d’usuaris
Grau d’ocupació

254
38
17
18
9.779,00
1.191,00
38,50
96,25 %

Fundació Privada CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
N.I.F: G08514978
EXERCICI 2014

25. DADES SOBRE EL PERSONAL LABORAL ( ANNEX 2 )
TOTAL

ASIL

_________________________________________________________________

CENTRE DE DIA

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

COL.LEGI

PATRONAT

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_

Promig
personal

Despeses
personal

Promig Despeses
personal personal

Promig Despeses
personal personal

Promig Despeses
personal personal

Promig Despeses
personal personal

1. Personal assalariat

1.1 Personal atenció directe

177,72

5.829.999,88

76,55

1.710.298,83

3,13

130.468,05

98,04

3.989.233,00

0

0,00

1.2 Personal de serveis generals

72,15

1.138.312,46

21,61

461.834,38

2,79

60.849,84

47,75

615.628,24

0

0,00

9,13

342.602,33

2,2

96.168,91

0,55

26.348,03

5,8

184.551,34

0,58

24.683,36

1,35

10.528,17

4,45

127.969,66

0,05

2.315,11

2.292.985,48

7,82

228.194,09

156,04

4.917.382,24

0,63

37.849,16

1.3 Personal
administració

de

direcció

1.4 Personal discapacitat del CET

TOTAL
Cost mig salarial
(en euros)

i
7
266,00

165.496,30
7.476.410,97

28.106,81

1,15
101,51

22.588,76

29.180,83

31.513,60

35.534,05

60.078,03

Fundació Privada CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
N.I.F: G08514978
EXERCICI 2014

26. DADES SOBRE PROFESSIONALS I EMPRESES CONTRACTADES ( ANNEX 3 )

TOTAL

ASIL

_________________________________________________________________

Promig
professio.

Import
despeses

CENTRE DE DIA

_________________________________________________________________

Promig
professio.

Import
despeses

_________________________________________________________________

Promig
professio.

Import
despeses

COL.LEGI

PATRONAT

_________________________________________________________________

Promig
professio.

Import
despeses

_________________________________________________________________

Promig
professio.

Import
despeses

1. Professionals

1.1 Atenció directe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Serveis generals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Direcció i administració

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.030,84

0,00

0,00

102.030,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.957,32

17.104,68

1.900,52

19.005,15

0,00

2.4 Servei Cuina

782.039,40

456.857,40

41.221,16

283.960,84

0,00

2.5 Altres serveis

43.029,25

27.028,20

3.003,14

12.997,91

0,00

965.109,84

500.990,28

46.124,82

417.994,74

0,00

TOTAL
2. Empreses

2.1 Servei de neteja
2.2 Servei E.T.T.
2.3 Servei vigilància

TOTAL
(en euros)

MEMÒRIA SOCIAL
2014

CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
FUNDACIÓ PRIVADA

LA FUNDACIÓ
Visió del futur desitjat construï da entre tots
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, vol esdevenir un espai familiar i proper, alegre i motivador on cada
una de les persones ateses esdevingui protagonista de la seva vida, on cadascun dels professionals se sentin també
protagonistes, compromesos i satisfets per la tasca d’ajut i suport que proporcionen a les persones i els familiars,
participant activament, visquin en confiança l’atenció que es lliura.
Una organització que fomenti les relacions personals, afavorint l’autonomia i la participació activa, integrant residents,
usuaris, alumnes, professionals i famílies en un diàleg constant compartit i comú, obert i flexible, basat en el respecte,
l’escolta activa, la solidaritat i l’equitat.
Una Institució que garanteixi l’accessibilitat, la intimitat i la personalització amb respecte a les diferències, a partir de
l’adequació permanent dels seus espais, afavorint i facilitant la qualitat i la gestió dels processos d’atenció. Que visqui i
gaudeixi la seva realitat intergeneracional fomentant els valors i suport del voluntariat, de la comunitat religiosa i de la
comunitat.
Una Fundació clara i transparent en la seva gestió i comunicació.
L’any 2014 ha estat l’inici en el desplegament del projecte “com a casa” a partir de l’elaboració d’un primer Pla d’Acció
anual fruit del recull de totes les aportacions que de manera transversal, a través dels diàlegs múltiples i del seminari
prospectiu realitzats a finals del 2013, han permès concretar les accions a desplegar, orientades en els eixos del Pla
Estratègic que han de guiar en tot moment les diferents actuacions.
També ha estat l’any de la posta en marxa dels Grups de Treball transversals formats per treballadors dels diferents
serveis de la Fundació, familiars, residents, voluntaris, patrons i membres de la comunitat religiosa, a més de
col·laboradors i/o experts en alguns grups i persones vinculades al nostre entorn.
L ÍNIE S D ’ AC C IÓ

2014
Grup de treball d’espais.
Grup de treball de voluntariat.
Grup de treball d’actes i festes.
Grup de treball per la captació de fons.
Grup de treball de la revista.
Grup de treball d’imatge i comunicació.
Grup de treball d’activitats intergeneracionals
Grup de treball per la millora en l’atenció a la persona.
Comissió de seguiment dels servei de cuina.

G RU P S M I X T E S DE T RE B AL L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2014
Línia 1. Millora i adequació dels espais.
Línia 2. Millora de l’atenció personalitzada.
Línia 3. Foment de propostes intergeneracionals de participació.
Línia 4. Promoció de la captació de fons.
Línia 5. Foment del voluntariat.
Línia 6. Millora del servei de menjador.
Línia 7. Gestió sostenible i transparent.
Línia 8. Millora de l’autonomia, la coordinació i l'eficàcia del treball.
Línia 9. Foment de la comunicació i visibilitat del projecte dins i fora de la Fundació.

Eixos estr atègics
Eix 1er. L’establiment d’una nova cultura organitzativa a partir d’una visió compartida i d’un nou model relacional basat
en la participació, la responsabilitat i el compromís individual i conjunt en els diferents àmbits d’acció de la Fundació i
des d’un treball coparticipatiu, democràtic i en xarxa.
Eix 2on. La promoció del creixement personal i professional dels equips per una millora continuada en l’atenció i el
benestar de les persones que conformen la Fundació, residents, usuaris, alumnes, professionals i familiars, així com
l’atenció a les seves necessitats i realitats tant individuals com col·lectives sense exclusió. És a dir entenent l’atenció a la
diversitat com a quelcom inherent a les persones que ens fa únics i diferents, i fent-nos protagonistes del nostre
projecte de vida i com a riquesa del nostre treball i projecte de futur.
Eix. 3er. L’adequació dels espais de la Fundació per facilitar una convivència i un treball més proper, en un entorn
familiar i acollidor que garanteixi alhora l’accessibilitat, la intimitat, les relacions personals i fomenti l’autonomia
personal a partir de la capacitat d’atenció a la diversitat.
Eix. 4rt. La garantia de la sostenibilitat dels serveis a partir d’una gestió eficient i eficaç dels recursos, transparent i
promovent la recerca de noves fons de finançament.
Eix. 5è. La promoció i l’establiment de les eines necessàries per a una comunicació àgil, clara, cohesionada i permanent
en el conjunt d’accions i serveis de la Fundació.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Els serveis de la Fundació ocupen una illa en el conjunt dels edificis on es troben el Col·legi, la Residència i Centre de Dia.
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Mitja illa és destinada als serveis d’atenció a la gent gran. La residència s’estructura en 5
plantes i disposa de 78 habitacions amb un total de 150 llits. A més, a la 1a planta es troben
els serveis mèdics i d’infermeria i a la 4a les educadores socials i la comunitat religiosa. A la
planta baixa es situa la sala d’activitats i menjador de centre de dia, així com els espais
comuns i la treballadora social. Finalment al soterrani estan els serveis generals com cuina,
bugaderia, cosidor, perruqueria i també el gimnàs del servei de fisioteràpia i despatx de
psicologia.

Places Residència
Places Centre de Dia

41

34
6

Concertades

Privades

Col·laboradores

Grau de dependències
ESPECIAL ASTRINGENT TRITURADA
ESPECIAL HIPERPROTEICA TRITURADA
DIABETICA HIPOSODICA TRITURADA
DIABETICA TRITURADA
BASAL HIPOSODICA TRITURADA
BASAL TRITURADA

0,30%
1,82%
1,21%
3,03%
5,45%

24,00%

GRAU 3 - GREU I TOTAL

Dietes

26,00%

GRAU 2 -MODERADA

30,68%

14,24%

0,00%
0,91%
0,91%
0,91%
1,52%
2,73%

ESPECIAL SENSE GREIXOS
HIPOCALORICA
ESPECIAL ASTRINGENT
PROTECCIÓ GASTRICA
DIABETICA HIPOSODICA
DIABETICA
BASAL HIPOSODICA
BASAL

56,82%

37,00%

GRAU 1 - LLEU

9,66%
13,00%

SENSE DEPENDÈNCIA

2,84%

CENTRE DE DIA

RESIDÈNCIA

8,18%
26,06%
32,73%
Neurologia

7

Urologia

80

Casuística ingressos hospitalaris

4

70

Interconsultes realitzades

COT

23

48

Pat. Respiratòria
22
4

9

9

94

Psicogeriatria

0

Pat. Oncològica

0

PROVES…

OTORRÍ

PNEUMÒLEC

ONCOLOGIA

ODONTÒLEC

NEFROLOGIA

NEUROLOGIA

1

MEDICINA INTERNA

HEMATOLOGIA

ENDOCRÍ

4

19

16

12

MÀXILO FACIAL

5

GINECOLOGIA

6

1

DIGESTIU

4

DERMATOLOGIA

CIRUGIA PLÀSTICA

5

CLÍNICA DEL DOLOR

7

CIRUGIA VASCULAR

CEX SON

1

CEX-REHABILITACIÓ

2

CEX HEPATIC

ANESTESISTA

8

CARDIOLOGIA

ANALÍTIQUES EXTERNES

3

12

OFTALMÒLEC

26

Pat. Digestiva

17

Pat. Cardiaca

23

INCONTINÈNCIA TOTAL

Fisioteràpia

Centre de Dia

48

Residència
INCONTINÈNCIA NIT URINARIA

20

51,78%

TT. Individuals

Tipus incontinència

42,53%

INCONTINÈNCIA DIA/NIT URINARIA
41,05%

INCONTINÈNCIA OCASIONAL URINARIA

10

46,43%

Tèc. Antiàlgiques

32,49%

Participació en programes d’Educació social

28,57%

Marxa

Demències

35,52%

CENTRE DE DIA

RESIDÈNCIA

14,29%

bipedestació

Tèc. Passives

66

76,78%

Mecanoteràpia

GIMCANA

27,77%

22%

5,36%

SORTIDES PEL BARRI

28,71%

LLEU

23,21%

Ajuts Tècnics

67,12%

48%

ACTIV. MUSICALS

SEVERA

JOCS DE TAULA

18%

Teràpies psicologia
CONVERSA

30,8%

RELAXACIÓ

31,6%

CORP. ESTIMULAT.

TEATRE
ESPAI DE TROBADA

CURA DE LA IMATGE

11,2%

ESTIMULACIÓ DELS SENTITS

10,4%

CONTENCIÓ PSICOLÒGICA

TERTULIA
MANUALITATS
DIBUIX PINTURA

10,0%

TALLER DE MEMÒRIA

SUPORT EMOCIONAL

85,8%

15,0%
64,3%

11,2%

54,6%

63,2%

82,2%
91,0%

14,9%
10,5%
13,3%

57,2%
44,1%
41,0%
47,0%

TASQUES DE LA LLAR

35,0%

82,0%

35,9%

CINEMA

46,0%

PSICOESTIMULACIÓ

39,9%

ACTUACIONA I FESTES

ACT. CULTURALS

ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

3,6%

BINGO

MODERADA

74,2%

31,2%
17,1%
27,6%

ACTIV. EXTERIORS

5,3%
4,3%
18,4%
35,7%
22,2%
24,8%

62,5%

57,1%

16,2%
32,0%

78,6%

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
L’escola Sagrada Família Sant Andreu promou una educació integral i oberta a la realitat actual. Inspirada en una visió
cristiana és un centre acollidor a la diversitat i fortament arrelat a Catalunya i a les nostres tradicions. Està concertada
amb la Generalitat de Catalunya, en totes les etapes educatives: Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, i adherida al
Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya.
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ALUMNES

1321

1332

Orientació a les noves tecnologies i els idiomes
1247
NOVES TECNOLOGIES
 6 aules mòbils de PC portàtils i 190 ordinadors
1201
 2 aules mòbils de tauletes i 50 tauletes
 Aula de reforç a primària amb 5 ordinadors
 Connexió WIFI i equip multimèdia a totes les aules
(PC, canó, altaveu i pantalla)
ALUMNES
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
 Servidor amb escriptori remot per tots els alumnes,
professors i secretaria.
Gabinet psicopedagògic especialitzat i acció tutorial coordinada i personalitzada.
 Pàgina web pròpia.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 Intracentre.
o Grups flexibles en: català, castellà, anglès i matemàtiques
 Twitter.
o Desdoblaments en els tallers de: llengües, idiomes, informàtica i competències
IDIOMES:

o
o
o
o

Anglès,
Alemany
Francès .
Intercanvis

o
o
o

socials
Reforços a l’Educació Primària
Programa de Diversificació curricular (PDC-ESO): 9 alumnes
Unitat de Suport Educatiu Especial (USEE-ESO): 16 alumnes
PDC

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA
o Escola de bàsquet
o Competició de bàsquet
o Ioga (relaxació i respiració)
o Guitarra
Activitats extraescolars organitzades per l’escola
o Escacs
o escola de música.
205 alumnes
0 0
o Pintura
o escola d’idiomes:
347 alumnes
o Teatre musica
ALUMNES
o pràctica d’esports:
98 alumnes
o Piscina
o estudi dirigit:
26 alumnes
o Kung fu
Total
Alumnes
Total alumnat d’aquestes activitats:676
676
o Pilates
o Batuka
Total Alumnes 602 Total alumnat d’aquestes activitats: 602

10

Alumnes PDC/USEE
16

USEE

10

9

10

9

10 10

9

0
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS
ACTIVITATS INTERGENERACIONALS
La creació del grup mixt intergeneracional ha incorporat la participació de pares de l’escola, familiars de residents i
membres del Patronat amb l’enriquiment que això comporta.
S’ha començat a refer el projecte intergeneracional i les fitxes de totes les activitats que es realitzen conjuntament.
Un 25,03% dels nostre residents han rebut un servei de voluntariat provinent de l’escola.
20%
18,8%

Passeig

23%

Lectura del diari

Informàtica

6,7%

Residència

Conversa individual

Bingo assistit

Centre de Dia

14%
3,0%

28,5%

16,8%

La Casa Asil de Sant Andreu de Palomar és una institució fundada al 1865, que acull des de 1879 els serveis d’atenció a les
persones grans i d’educació als infants i joves.
Guardonada l’any 1990 amb la Creu de Sant Jordi, aquesta Fundació, es caracteritza per compartir espais i activitats entre
la Residència i el Centre de Dia casa Asil i l’Escola Sagrada Família, sent tots els serveis titularitat de la Fundació.
L’any 2013 suposa l’inici de la seva transformació dibuixant un projecte familiar, acollidor, proper i humà: “Com a casa”.
El desplegament del seu Pla Estratègic (2014-2023) suposa una mirada renovada i compartida, fomentant un camí de diàleg
i reflexió constant entre totes les persones que hi formem part: grans i joves, familiars i treballadors de tots els serveis,
religioses de la comunitat, patronat i voluntaris. Tots junts cap a una mateixa visió.
Amb l’objecte de concretar aquest Pla Estratègic, la Fundació estableix el seu Pla d’Acció Anual. I tots els que en formem
part treballem per aconseguir allò que ens proposa. La nostra manera de fer real el nostre projecte “Com a casa”.

FUNDACIÓ CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
Residència i Centre de Dia

Col·legi Sagrada Família

Carrer Agustí i Milà 72-82 08030 BARCELONA T. 933 453 529 Fax 933118400 asil@casaasil.cat

Projecte “Com a Casa”
Patronat de la Fundació
Rd. Mn. Josep Soler i Llopart, president
Sr. Pere Padró i Hernández, vicepresident 1er
Sr. Francesc Xavier Bota i Ill, secretari
Sr. Francesc Estrada i Mariné, vicesecretari
Sr. Carles Bachs i Boté, comptador
Sr. Màxim Martínez i Jante, vicecomptador
Sr. Gustau Casals i Serra, tresorer
Sra. Anna Maria Paredes i Rodríguez, vicetresorera
Sr. Antoni Clapés i Viñas, vocal
Sr. Antoni Navarro i Cossio, vocal
Sra. Maria Padró i Hernández, vocal
Sra. Carme Alcortiza i Vivas. Vocal
Sr. Josep Maria Roig i Tutusaus, vocal
Sr. Joaquim Vidal i Gispert, vocal

2014-2023

Si som capaços d’imaginar-ho, serem capaços de fer-ho

