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INFORME D'AUDITORIA DELS ESTATS FINANCERS
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INCLUSIÓ SOCIAL
1.

Hem auditat els Comptes Anuals abreujats de la FUNDACIÓ SERVEI
SOLIDARI PER A LA INCUSIÓ SOCIAL, que comprenen el Balan? de
Situado abreujat a 31 de desembre de 2012, el Compte de Pérdues i
Guanys abreujat, l'Estat de canvis en el patrimoni net i la Memoria abreujada
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. Els administradors
son responsables de la formulació deis comptes anuals de l'Associació,
d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat (que
s'identifica en la nota n° 1 de la memoria adjunta) i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que h¡ conté. La nostra responsabilitat es
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt,
basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen,
mitjancant la realització de proves selectives, de l'evidéncia justificativa deis
comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris
utilitzats i les estimacions realitzades, están d'acord amb el marc normatiu
d'informació financera que resulta d'aplicació.

2.

Segons la nostra opinió, els Comptes Anuals de l'exercici 2012 adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de
la situado financera de la FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL a 31 de desembre de 2012 i deis resultáis de les seves
operacions corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables en ell
continguts.
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NÚM. DELS COMPTES

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

212, 213, 214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

4. Alltre immobilitzat material

231, 232, 233, (29191),
(29192), (29193)
234, (29194)
239

22.552,94

26.531,67

2.442,60

2.377,08

12.726,21

15.619,66

7.384,13

8.534,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.057,00

26.557,00

300,00

300,00

24.757,00

26.257,00

3. Béns mobles
4. Acomptes

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944)

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

JUSC0002v7

441,68

2. Arxius, Biblioteques i Museus

1. Instruments de patrimoni

2415, 251, (2945), (297)

3.764,92

1. Béns immobles

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

2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)

441,68

2. Construccions

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

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)

3.764,92

1. Terrenys i béns naturals

IV. Béns del patrimoni cultural
230, (29190)

53.530,35

5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes
III. Inversions immobiliàries

220, (2920)

51.374,86

1. Terrenys i Construccions

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

221, (282), (2921)

EXERCICI N-1

5. Acomptes

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

EXERCICI N

4. Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material
210, 211, (2811), (2910),
(2911)

NOTES DE
LA MEMÒRIA

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit
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2012

Complet

ESBORRANY

Partit
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NÚM. DELS COMPTES

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

440, 441, 442, (447)
443, (4933), (4934), (4935)
444
445, 446, 449, (490)
460, 464,544
4709
4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

373.451,05

190.201,54

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

266.398,46

184.127,30

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

12.027,49

9.496,18

0,00

345,56

254.370,97

174.285,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668,11

1.519,12

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

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
IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)
5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)
5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)
5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 5590, 565, 566
480, 567

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

570, 572, 574
576

1. Tresoreria

105.384,48

4.555,12

105.384,48

4.555,12

424.825,91

243.731,89

2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

JUSC0002v7

EXERCICI N-1

I. Existències

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

EXERCICI N

Nom (*):
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Complet
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ESBORRANY
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NÚM. DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

(103), (104)
102

54.047,79

61.272,92

44.519,49

49.725,74

48.131,97

48.131,97

48.131,97

48.131,97

1.593,77

-13.286,33

95.487,23

95.487,23

-93.893,46

-108.773,56

-5.206,25

14.880,10

9.528,30

11.547,18

9.528,30

11.547,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar
II. Fons especials

120

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

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

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

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

JUSC0002v7

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

EXERCICI N-1

A-1) Fons propis

III. Excedents d'exercicis anteriors

14

EXERCICI N

A) PATRIMONI NET

I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101

NOTES DE
LA MEMÒRIA

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

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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NÚM. DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT

499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113, 5114,
5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

1. Deutes amb entitats de crèdit

41

370.778,12

182.458,97

327.018,32

144.419,93

0,00

8.824,71

3. Altres deutes a curt termini

327.018,32

135.595,22

43.759,80

37.886,81

5.355,65

494,80

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

1. Proveïdors
2. Creditors varis

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

13.347,78

13.175,36

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

25.056,37

24.216,65

0,00

152,23

424.825,91

243.731,89

448
485, 568

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

JUSC0002v7

EXERCICI N-1

2. Creditors per arrendament financer

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

NOTES DE
LA MEMÒRIA

Nom (*):

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social

Número d'inscripció (*): 2287
Exercici comptable (*):

2012

Complet

Partit

ESBORRANY

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats

728

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729

a) Ajuts concedits

(653), (654)

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

(6930), 71*, 7930

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

73

(607)

a) Consums i deteriorament d'existències

b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

752
751, 753, 754,755, 759
(64)

7. Despeses de personal

(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)

(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

676.310,81

489.369,61

496.115,24

5.171,57

1.649,50

196.206,84

110.575,73

19.721,78

67.970,34

-228,72
-136.612,61

-87.163,76

-126.554,03

-79.479,10

-10.058,58

-7.684,66

-5.197,09

-193,65

101,12

25,83

-5.298,21

-219,48

0,00

0,00

-528.679,39

-505.397,26

-54.357,42

-59.168,88

-45.011,17

-51.312,53

-17.685,29

-23.119,98

-3.558,82

-914,11

-10.575,44

-12.594,01

-2.514,60

-2.157,72

-870,93

-492,30

-637,48

-306,50

a9) Subministraments

-1.945,79

-1.809,00

a10) Altres serveis

-7.222,82

-9.918,91

b) Tributs

-2.583,69

-2.439,14

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

-6.762,56

-5.417,21

d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

JUSC0002v7

710.241,08

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

a) Serveis exteriors

(629)

EXERCICI N-1

a) Ingressos per arrendaments

8. Altres despeses d'explotació

(631), (634), 636, 639

EXERCICI N

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

(600), (601), (602), 606, 608,
609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

(Deure) Haver

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

724

(658)
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NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

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

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

a) Deterioraments i pèrdues

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

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

-6.235,68

-5.977,40

2.018,88

2.018,88

-1.067,05

0,00

-1.067,05

14.972,95

-5.483,68

-4.916,33

14.945,06

1,11

0,79

-0,04

-3,05

-290,99

-62,70

0,00

0,00

-289,92

-64,96

-5.206,25

14.880,10

-5.206,25

14.880,10

b) Resultats per alienacions i altres

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)
19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

JUSC0002v7

EXERCICI N-1

a) Deterioraments i pèrdues

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

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

EXERCICI N

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

JUSC0002v7

2012

0,00

0,00

0,00

Aportacions per
a compensar
pèrdues

61.260,84

TOTAL

0,00

0,00

0,00

-17.556,96

0,00

0,00

0,00

-2.018,88

0,00

18.131,97

-12.849,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.547,18

-5.206,25

61.272,92

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

48.131,97

0,00

1.593,77

0,00

-5.206,25

0,00

9.528,30

-2.018,88

54.047,79

-2.018,88

0,00

4. Altres aportacions
-14.880,10

0,00

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

14.880,10

0,00

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

IV. Altres variacions del patrimoni net

0,00

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

0,00

-5.206,25

14.880,10

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net

0,00

-13.286,33

0,00
0,00

0,00

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
48.131,97

61.272,92

0,00

11.547,18

II. Ajustaments per errors N-1

14.880,10

-2.018,88

0,00

-13.286,33

17.556,96

-30.981,11

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

0,00

-30.981,11

-30.981,11

61.260,84
14.880,10

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

48.131,97

0,00

13.566,06

13.566,06

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

0,00

18.131,97

18.131,97

14.880,10

17.556,96

17.556,96

Excedent de
l'exercici

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

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

III. Operacions de patrimoni net

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
137,82

137,82

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

0,00
30.000,00

Pendents de
desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

30.000,00

Total

Fons
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ESBORRANY

0,00

Partit

IMPRESSIÓ NO VÀLIDA

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

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

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Exercici comptable (*):

Complet
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Fundació Privada Servei Solidari

MEMÒRIA ECONÒMICA
Any 2012

1

Fundació Privada Servei Solidari

Índex

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT ......................................................................................................... 3
1.2.1.
MIRADOR CIUTAT (PRIMERA ATENCIÓ I ASSESORAMENT JURÍDIC) ................................................5
PROJECTE ROSSINYOL-BARCELONA ...................................................................................................6
1.2.2.
PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI: ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ
1.2.3.
I LES COMUNICACIONS .......................................................................................................................................6
1.2.4.
PONT JOVE ..............................................................................................................................................7
FORMACIÓ BÀSICA ...............................................................................................................................8
1.2.5.
EMPRENEDORIA......................................................................................................................................9
1.2.6.
COOPERACIÓ INTERNACIONAL ........................................................................................................10
1.2.7.
Rétale.....................................................................................................................................................10
1.2.8.
MIRADOR CIUTAT (PRIMERA ATENCIÓ I ASSESORAMENT JURÍDIC) ..............................................11
1.3.1
PROJECTE ROSSINYOL-BARCELONA .................................................................................................11
1.3.2
PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI: ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
1.3.3
LES COMUNICACIONS .......................................................................................................................................11
PONT JOVE ............................................................................................................................................11
1.3.4
FORMACIÓ BÀSICA .............................................................................................................................12
1.3.5
EMPRENEDORIA....................................................................................................................................12
1.3.6
COOPERACIÓ INTERNACIONAL ........................................................................................................12
1.3.7
RÉTALE ....................................................................................................................................................12
1.3.8

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ................................................................... 13
3. EXCEDENT DE L’EXERCICI .................................................................................................... 16
4. NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ ................................................................................ 16
5. IMMOBILITZAT MATERIAL....................................................................................................... 20
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES ................................................................................................. 26
7. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL ............................................................................ 26
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.................................................................................................... 27
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR ........................................... 31
10. ACTIUS FINANCERS ............................................................................................................. 33
11. PASSIUS FINANCERS............................................................................................................ 39
12. FONS PROPIS...................................................................................................................... 42
13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS ................................................................................ 43
14. SITUACIÓ FÍSCAL ................................................................................................................ 44
15. INGRESSOS I DESPESES ........................................................................................................ 45
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES ........................................................................................... 48
17. APLICACIÓ

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

ESTATUTÀRIES. .......................................................................................................................... 48
18. FETS POSTERORS AL TANCAMENT ......................................................................................... 49
19. PARTS VINCULADES ............................................................................................................ 49
20. ALTRA INFORMACIÓ ........................................................................................................... 50

2

Fundació Privada Servei Solidari

MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
(imports expressats en euros)

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1.

IDENTIFICACIÓ

- Constitució:
La Fundació Privada Servei Solidari per la inclusió social va ser constituïda el 30 de
maig de 2006. El seu número d’identificació fiscal és G-64251192.
El domicili social es troba al carrer Sant Antoni Abat, núm. 61 de Barcelona, i
desenvolupa les seves activitats principalment a Catalunya, i als països on realitzi
accions de cooperació d’acord amb els seus fins.
- Legislació aplicable:
L’Entitat es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, relativa al nou règim jurídic de
les fundacions i les associacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament
a Catalunya, pel Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació

del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de
la Generalitat de Catalunya, per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim

Fiscal Especial per a Entitats sense afany de lucre, pels seus Estatuts i pels acords
dels seus Organismes Socials.
- Objecte social, durada i àmbit d’aplicació:

Treballar per aconseguir la integració social, la promoció i la inserció laboral, la
formació i la cooperació de les persones, infants, joves, dones, homes, gent gran,
discapacitats, membres de minories ètniques, religioses i culturals, refugiats i
immigrants, i d’altres col·lectius. I això es farà mitjançant l’elaboració i realització
de programes d’interès general que fomentin la cooperació, la solidaritat, el
voluntariat, la igualtat d’oportunitats. I també es farà per mitjà d’actuacions
integrals contra l’exclusió, per a l’eradicació de la pobresa, l’increment de la
solidaritat, el foment de l’autonomia personal, especialment a través de la
inserció sociolaboral, i de totes aquelles actuacions que afavoreixin participar
activament en la transformació i el millorament de la societat.
Agrupar i posar en relació persones que sintonitzin amb aquella finalitat i que
vulguin promoure o realitzar serveis envers els individus o els grups que ho
necessitin, per les condicions d’exclusió social, de pobresa o de marginació que
pateixen, tant a l’interior de la nostra societat (i que reben el nom de quart món)
com en els països sotmesos a condicions de subdesenvolupament (i que reben el
nom genèric de tercer món).
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Canalitzar tota mena d’iniciatives i mitjans per promoure i dur a terme serveis que
millorin la situació de les persones i col·lectius destinataris de l’activitat de la
Fundació.
Promoure la solidaritat efectiva en persones, grups, col·lectius o entitats, per les
accions concretes de servei. Promoure igualment l’educació per a la solidaritat i
el foment i formació de voluntariat.
Informar periòdicament els col·laboradors, els simpatitzants i el públic en general
sobre la problemàtica que és objecte de la Fundació, sobre els resultats obtinguts
amb les iniciatives que es duen a terme, i sobre noves necessitats que puguin
aparèixer.
Establir relacions amb altres entitats de cooperació per al desenvolupament, tant
públiques com privades, tot donant suport i potenciant els projectes que duen a
terme amb mitjans econòmics, materials i d’infraestructura, per tal de treballar
conjuntament i de manera coordinada amb elles.
En queda expressament exclòs tot ànim de lucre.
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1.2.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

La Missió de la Fundació Servei Solidari és fomentar l’autonomia i ciutadania
plena de joves i adults en risc d’exclusió social per generar un canvi cap a una
societat més justa, mitjançant l’educació, l’emprenedoria, la sensibilització i una
atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups.







La Visió, que orienta l’acció de l’entitat a llarg termini, diu que la Fundació Servei
Solidari vol ser una entitat de referència per la qualitat i impacte dels seus
programes pel que fa a:
la formació en competències bàsiques prèvies o complementàries al sistema
educatiu.
el foment i suport de l’emprenedoria dirigit:
o a crear i consolidar micro-empreses com a via d’inclusió socio-laboral
o a incentivar i crear projectes d’innovació i emprenedoria social liderats
principalment per joves.
l’atenció integral de les persones en risc d’exclusió, especialment del col·lectiu de
joves ex-tutelats, amb un efectiu treball en xarxa.
la participació d’un voluntariat compromès, que aporti talent i esdevingui agent
de canvi social a fi de poder replicar, escalar i fer sostenibles els programes per
aconseguir una societat més justa.
Els Valors que guien la nostra acció i intervenció en el món social són els següents:
- Igualtat d’oportunitats
- Participació
- Voluntat transformadora
- Eficiència
- Transparència
La Missió de la Fundació Servei Solidari es desplega a partir dels programes que
tenim en funcionament, cadascun d’ells conformats per diversos projectes i
activitats. Les nostres activitats en l’àmbit de lluita contra l’exclusió social es porten
a terme principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Els projectes desenvolupats són els següents:
1.2.1.

MIRADOR CIUTAT (PRIMERA ATENCIÓ I ASSESORAMENT JURÍDIC)

Servei Solidari ofereix un punt d’acollida per a persones que necessiten orientació
i informació sobre els recursos existents a la ciutat per a la recerca de feina,
formació laboral, d’habitatge o assistència sociosanitària.
En l’àmbit jurídic oferim un assessorament personalitzat en matèria d’estrangeria i
tramitem juntament amb l’usuari la seva residencia. A més oferim periòdicament
xerrades informatives sobre les novetats legislatives que afectin aquest col·lectiu.
Com a novetat aquest any hem començat a col·laborar amb el Col·lectiu Ronda
que fan a Servei Solidari l’assessorament en matèria de Dret Laboral.
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Durant 2012 han estat ateses les demandes de 962 persones, un 72% de les quals
han estat derivades a altres programes de Servei Solidari o a d’altres entitats. El
servei d’Assistència Jurídica ha atès 120 persones.
El programa pertany a la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic per
Estrangers, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

1.2.2.

PROJECTE ROSSINYOL-BARCELONA

En els darrers anys s’ha produït un increment considerable de l’alumnat estranger
a totes les etapes del sistema educatiu català. Tanmateix, les taxes de presència
de l’alumnat estranger en l’educació postobligatòria són considerablement
inferiors a les de la seva presència a l’ESO. Es posa de manifest que un conjunt de
nois i noies, sigui pel seu origen social o pel projecte migratori dels seus pares, es
troben en situacions de desigualtat social i presenten un major risc de fracàs
escolar i menys possibilitats d’aconseguir una mobilitat social ascendent.
Rossinyol-Barcelona pretén que aquests infants i adolescents, a través de la
interacció amb estudiants universitaris que actuen com a mentors i mentores,
augmentin la seva seguretat en si mateixos i es plantegin el seu futur com una
oportunitat de millora social. Els estudiants actuen com a nou referent dels menors
i també es beneficien de la interacció, ja que coneixen altres realitats socials i els
prepara per viure en una societat multicultural.
L’any 2012 hi ha hagut 35 parelles Rossinyol, repartides entre els cursos escolars
2011-12 i 2012-13 (11 i 24). El creixement del nombre de parelles respecte de l’any
passat (s’ha augmentat en 19 parelles) ha estat significatiu degut a l’èxit del
programa i al suport de l’Administració pública.
Els nens/es i adolescents procedien de centres educatius dels barris de Torre Baró,
Ciutat Meridiana, el Verdum i el Raval.
Les parelles de nois/es i mentors/es han enfortit el seu vincle a través de trobades
setmanals en el seu temps lliure, realitzant diverses activitats, com passejades per
la ciutat, visites a universitats o activitats culturals.
Els mentors també participen en accions formatives, sessions d’intercanvi
d’experiències i trobades amb els tècnics del projecte.

1.2.3.

PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI: ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Un nombre important de persones no sap fer servir un ordinador. En una societat
com la nostra, on cada cop més tràmits i actes quotidians es realitzen a través
d’Internet, aquest desconeixement, i fins i tot la manca d’accés físic per no tenir
un ordinador a casa, implica una desigualtat d’oportunitats. És l’anomenada
“esquerda digital”.
La finalitat d’aquest projecte és garantir que qualsevol persona pugui accedir a
les Tecnologies de la Informació i Comunicació, evitant que ningú en quedi exclòs
per motius econòmics, formatius o d’aïllament territorial.
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El programa es basa en tres grans línies d’actuació: el suport formatiu,
l’accessibilitat i la inserció social. A partir d’aquestes tres línies es vertebren totes
les activitats del Punt, per les quals han passat al llarg de l’any 2012, 461 usuaris i
usuàries amb un total de 6.122 usos anuals de l’aula.
De mitjana, uns 50 usuaris al dia passen per l’aula TIC, i les activitats es succeeixen
de les 9.30h del matí fins a les 20h del vespre. Al llarg de l’any s’han portat a terme
59 activitats diferents, adreçades als diferents col•lectius que convergeixen al
Punt.
Les activitats més rellevants són:
- Els cursos d’iniciació a les TIC – que tenen per objectiu introduir els alumnes en
l’ús de l’ordinador i Internet. Els 16 cursos que s’han realitzat han comptat amb la
participació de 190 alumnes.
- L’espai d’inserció social – on es dóna suport en temes relacionats amb la
recerca de feina a través de les TIC i on s’ha atès a 180 usuaris.
- Els Tallers per a joves – Activitats amb l’Aula d’acollida de l’Escola Pia Sant
Antoni, amb el Projecte Franja del Casal de barri Folch i Torres i des de setembre
de 2012 amb l’Associació Cultural El Parlante s’està portant a terme el projecte
Ravalead@s TV (http://ravaleadastv.wordpress.com/)
Les activitats del programa, les quals queden registrades al bloc
http://omniaserveisolidari.blogspot.com s’han dut a terme amb la col•laboració
de 18 persones voluntàries i una treballador procedent d’un pla d’ocupació, el
Sergio Sánchez.
1.2.4.

PONT JOVE

Els joves que estan sota tutela tenen atenció garantida per llei fins a assolir la
majoria d’edat; a partir d’aquell moment es desenvolupen programes i mesures
de suport per tal de facilitar al jove eines que li permetin ser plenament autònom.
Des de l’Administració es desenvolupen diversos programes per donar continuïtat
a la feina feta al llarg dels anys previs, ja sigui en centres de menors o en
seguiment al territori. Un dels programes que tenen conveni amb l’Àrea de Suport
al Jove Tutelat i ex-tutelat (ASJTET)de la DGAIA és el programa d’habitatge en
què s’ofereix al jove un programa residencial i educatiu per tal de consolidar la
seva trajectòria.
Pisos assistits: pisos on viuen els joves amb la presència puntual d’un educador
que en fa el seguiment educatiu. El jove ha de seguir un pla de treball que l’ajudi
a assolir les competències necessàries per esdevenir autònom. El treball és molt
integral, ja que contempla totes les dimensions del jove (àmbit sòcio-familiar,
emocional-relacional, vida quotidiana, intel•lectual i d’aprenentatge, laboral i
salut) .
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Residència de Cabestany: espai residencial situat a les dependències de
l’Administració anomenades “Espai Cabestany”, destinat a joves ex-tutelats que
estiguin seguint un projecte clarament formatiu. Els joves reben el suport d’un
equip educatiu present de manera contínua.
A l’Espai Cabestany treballem conjuntament amb Via Laboral, Espai Jove (FEPA)
i l’Àrea de Suport al Jove (ASJTET) per oferir diferents propostes formatives. Servei
Solidari s’ha encarregat dels taller de cuina, el reforç acadèmic (15 parelles),
reforç per a les proves d’accés a grau superior (24 estudiants – 12 professors),
tallers sobre la Violència de Gènere, taller d’emocions i el taller corporal entre
d’altres activitats.
Domus: recurs residencial de baixa intensitat educativa que cerca donar resposta
a joves que han fet un bon itinerari als pisos assistits i que encara tenen greus
dificultats per a accedir a un habitatge normalitzat. Han de tenir un itinerari
laboral o formatiu clarament definit i un bon compromís amb el seu futur
immediat.
Aquest projecte és compartit pedagògicament amb l’associació Punt de
Referència.
1.2.5.

FORMACIÓ BÀSICA

En els darrers anys la situació social s’ha vist agreujada per dinàmiques
econòmiques que han contribuït a la formació de noves bosses d’exclusió social,
atur i marginalitat. Les persones en situació o en risc de pobresa i que es troben a
l’atur són sovint aquelles que tenen un nivell formatiu més baix. En el cas de les
persones estrangeres s’hi afegeix el desconeixement de les llegues vehiculars de
la nostra societat.
Els cursos que s’organitzen a Formació Bàsica pretenen cobrir un buit en l’oferta
formativa i tenen per objectiu que les persones que hi participin adquireixin les
eines necessàries per accedir amb garanties a l’educació formal, ocupacional i
al món laboral.
Servei Solidari treballa en l’acollida sociolingüística a través de classes de català i
castellà de nivells inicials i també en el perfeccionament i dinamització de l’ús de
la llengua, a través de parelles lingüístiques o de tertúlies literàries. A més, s’ha
traçat un itinerari de formació instrumental (alfabetització i neolectura) i s’ofereix
orientació acadèmica i professional.
La formació ve acompanyada d’activitats per potenciar el coneixement de la
cultura i de l’entorn, així com la participació social i la creació d’espais de relació
intercultural: sortides; celebració de festes tradicionals i de final de curs;
organització de xerrades informatives sobre acollida, estrangeria o sistema
educatiu. La relació amb l’entorn també és important, per això s’ha participat en
iniciatives comunitàries com la Ravalstoltada i l’Obrint Portes. I la participació en
el programa es fomenta a través de les reunions trimestrals de delegats i
delegades i dels claustres de professorat. Les accions es duen a terme gràcies al
treball de més de 100 persones voluntàries, sent les persones d’origen estranger
un 16,5%, i algunes d’elles, usuàries de l’entitat, Així, i gràcies a aquestes persones,
s’han començat a oferir classes d’anglès de nivell inicial.
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Treball en Xarxa
Al llarg del 2012 s’ha consolidat la formació per a l’acollida i l’ensenyament de
persones immigrades, una formació que pretén donar eines a les persones
voluntàries de les entitats com la nostra, i que s’ha organitzat conjuntament amb
EICA (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic), Probens, Migrastudium i
Apropemnos, en el marc de la Coordinadora per la Llengua.
I també s’han continuat realitzant, conjuntament amb EICA i Probens, i a petició
de l’Institut Metropolità del Taxi, les convocatòries de l’Examen de Competències
Lingüístiques per a persones aspirants a taxistes.
Treball amb joves:
El darrer trimestre del 2012 també s’ha començat una línia de treball amb menors
no acompanyats que porten poc temps a Catalunya. L’objectiu és que aquest
joves assoleixin les competències lingüístiques i instrumentals necessàries per poder
accedir a la formació reglada, a través d’unes metodologies apropiades a les
seves característiques.
1.2.6.

EMPRENEDORIA

La finalitat del projecte és la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió a
través de la creació del seu propi lloc de treball, fomentant la posada en marxa
de petits negocis.
En temps de crisi l’emprenedoria es presenta com una oportunitat per obtenir
ingressos davant la baixa oferta de llocs de treball, però la necessitat condueix
sovint a la posada en marxa d’activitats inviables per manca de planificació
prèvia. A més, si la persona emprenedora pertany a un col•lectiu en risc
d’exclusió sovint presenta mancances en habilitats de gestió empresarial;
desconeixement de normatives i obligacions legals; possibilitats de finançament
insuficients o restriccions per la reglamentació d'Estrangeria.
El projecte Espai Emprèn planteja les seves activitats com un contínuum, des de
l’origen de la idea de negoci fins la posada en marxa i consolidació de l’activitat,
on cada persona rep resposta a les seves necessitats. S’ofereix tant formació en
sessions grupals com assessorament individualitzat.
Resultats:
Projectes d'assessorament
individual

120

Plans d'empresa iniciats

28

Plans d'empresa finalitzats

14

Cursos

5

Persones assistents formació

35

Empreses creades

7

Llocs de treball creats

11

Projectes de consolidació
empresarial

7
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Altres activitats:
• Curs de formació Emprendre des de el Sur: nuevas microempresas lideradas por
ciudadanos de Ecuador y Colombia
• Participació d’emprenedors del programa en activitats organitzades en conjunt
amb l’Eix Comercial del Raval: Fira Artesanal del Raval i Raval’s – Fira de comerç
• Xerrades de sensibilització i foment de l’Emprenedoria: Xerrada en el marc del
projecte Mercapía, Emprendoria social als col•legis Escola Pia Balmes, Escola Pia
Granollers i Caldes, Escola Pia Sarrià, Escola Pia Sant Antoni
• Assessoria a projectes emprenedors per a persones senegaleses que volen
retornar al seu país amb una iniciativa productiva (prestació de serveis a l’Ajuntament
de Barcelona)
1.2.7.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Servei Solidari entén la cooperació com l’intercanvi de coneixement en aquelles
àrees de treball on pot oferir la seva experiència. Per aquesta raó estableix aliances i
relacions de caràcter simètric amb socis d'altres països, als quals els aporta, d’una
banda el seu coneixement tècnic sobre formulació, gestió, seguiment i avaluació de
projectes; d’una altra, la seva experiència i recursos en aquelles activitats pròpies de
l'entitat i que tenen a veure, especialment, amb les àrees d’emprenedoria i formació.
Donem suport, des de 2010, al projecte Nazareth Centre Youth Insertion Scheme
(NCYIS) a Bamenda, Camerun.
NCYIS és un centre de suport i assessorament per a la creació de petits negocis
impulsats per joves de la zona, especialment en l’àmbit agrícola. Ofereix formació,
orientació i finançament a través de la cooperativa de crèdit MC2. Durant 2012 la
funció de Servei Solidari ha consistit en:
• Adaptació dels materials didàctics necessaris per al disseny d’un curs per
elaborar el pla de negoci.
• Suport al director del projecte en la programació i disseny de les accions
formatives.
• Suport en la revisió i assessorament dels plans de negoci resultants.
• 44 persones van rebre formació i suport per elaborar un pla de negoci.
1.2.8.

Rétale

Rétale té per objectiu la millora de les condicions de vida de les persones migrades
colombianes i equatorianes que viuen a Espanya i de les seves famílies en el seu país
d’origen mitjançant el suport a iniciatives de creació o ampliació de microempreses
en zones rurals de Colòmbia i l’Equador.
El programa té dues alternatives:
• AMB RETORN: La persona migrada d' Equador o Colòmbia es troba actualment a
Espanya i vol tornar al seu país d’origen per crear o ampliar un negoci.
• SENSE RETORN: La persona migrada vol crear o ampliar un negoci en el seu país
d’origen, que gestionarà a través d’un familiar.
Amb Rétale s’aconsegueix:
L’avaluació i garantia d’iniciar projectes microempresarials que generin ocupació en
zones rurals.
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L’empoderament de les persones emprenedores a través de la formació, l’assistència
tècnica i l’acompanyament
En el cas de retorn, s’assegura la viabilitat de la idea i es garanteix un projecte vital
que generi un mitjà de vida a la persona promotora.
En el cas de no retorn, s’afebleixen els vincles de dependència econòmica de les
famílies en el país d’origen respecte a la persona d’Equador o Colòmbia emigrada.
Rétale és un projecte amb diversos socis que s’ubiquen a Espanya, Equador i
Colòmbia. Rétale ha signat conveni amb les següents entitats per gestionar els fons
rebuts per part del FIDA (Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola)i que
distribueix entre ells:
•
•
•

1.3.

1.3.1

Transformando Sociedad Cooperativa, amb seu a la comunitat de Madrid
CECCA, amb seu a Cuenca, Equador.
CECAN, amb seu a Colòmbia.

AJUTS REBUTS PER PROJECTES

MIRADOR CIUTAT (PRIMERA ATENCIÓ I ASSESORAMENT JURÍDIC)

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012.....................................................9.703,70.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011...................................................18.006,96.- Euros
1.3.2

PROJECTE ROSSINYOL-BARCELONA

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................10.000,00.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011.....................................................7.218,55.- Euros
1.3.3 PUNT ÒMNIA SERVEI SOLIDARI: ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LES COMUNICACIONS
Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................36.448,91.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011........................................................445,99.- Euros
1.3.4

PONT JOVE

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................25.896,00.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011...................................................17.474,00.- Euros
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1.3.5

FORMACIÓ BÀSICA

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................24.873,30.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011...................................................22.440,04.- Euros
1.3.6

EMPRENEDORIA

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................10.879,93.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011...................................................40.801,75.- Euros
1.3.7

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012.....................................................2.000,00.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011...................................................15.800,00.- Euros

1.3.8

RÉTALE

Ajuts rebuts per el desenvolupament d’aquest programa.
Import total de l’ajut per al projecte 2012...................................................77.002,00.- Euros
Import total de l’ajut per al projecte 2011............................................................0,00.- Euros

Altres ingressos de l’àmbit organitzatiu 2012.....................................................15.124,78.- Euros
Altres ingressos de l’àmbit organitzatiu 2011.....................................................56.358,78.- Euros
TOTAL INGRESSOS PER AJUTS A PROJECTES 2012............................................211.928,62.- Euros
TOTAL INGRESSOS PER AJUTS A PROJECTES 2011............................................178.546,07.- Euros
Aquest import és el detallat en el punt 1 d’Ingressos per les Activitats, apartats D i
E, del Pèrdues i Guanys dels presents Comptes Anuals.
Tots aquests ajuts rebuts van destinats a finançar les despeses que es generen en
el desenvolupament dels projectes, com són despeses d’aprovisionaments, despeses de
personal, concessió d’ajuts, despeses d’àmbit organitzatiu i altres despeses varies.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació del Comptes Anuals de
la Fundació han estat els que seguidament es detallen:

2.1.

IMATGE FIDEL

Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i
Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la present Memòria, formant el conjunt de
totes elles una unitat.
Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de
l’Entitat a 31 de desembre de 2012, seguint els criteris establerts en el Decret 259/2008 de
23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de fundacions i associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i pel Decret 125/2010 de 14 de
setembre de modificacions al PGC amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat.

2.2.

PRINCIPIS COMPTABLES

En la confecció dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables
generalment acceptats continguts en el Codi de Comerç i en el Decret 259/2008, de 23
de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de fundacions i associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i el Decret 125/2010 de 14 de
setembre de modificacions al PGC.

2.3.

ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA

No hi ha aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

2.4.

COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

L’Entitat presenta a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del
balanç i del compte de pèrdues i guanys, a més de les xifres de l’exercici 2012, les
corresponents a l’exercici 2011 com a continuació de la situació patrimonial anterior,
essent plenament comparables amb l’exercici anterior.
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2.5.

AGRUPACIÓ DE PARTIDES

No s’han segregat ni agrupat partides en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i
Guanys en forma diferents a les estructures a que es refereix el Pla General de
Comptabilitat.

2.6.

ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES

Tots els elements patrimonials estan agrupats en una única partida del Balanç.

2.7.

CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES

No hi ha hagut canvis en criteris comptables en el present exercici.

2.8.

CORRECCIÓ D’ERRORS
No hi ha hagut correccions d’errors en el exercici.

2.9.

ALTRE INFORMACIÓ
Durant l’exercici 2012 no hi ha fets a destacar.

En l’exercici anterior, en la reunió del patronat de la Fundació celebrada el passat
18/07/2011, es va acordar absorbir l’Associació Servei Solidari. La dissolució de
l’Associació Servei Solidari va ser resolta per la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 27/10/2011. L’Absorció dels actius i passius
de l’Associació per part de la Fundació van estar els següents:
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Dades incloses en el exercici 2011:

Balanç Associació (dissolució entitat)

Import
1.500,00 €
1.500,00 €

A) ACTIU NO CORRENT
VI. Inversions financeres a ll/t
B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats

21.446,47 €
20.730,11 €
345,56 €

5. Personal
7. Altres crèdits amb les Admin. Públiques
VI. Tresoreria

20.384,55 €
716,36 €
22.946,47 €

TOTAL ACTIU
A) PATRIMONI NET

12.849,14 €

A-1) Fons Propis

12.849,14 €

I. Fons dotacionals o fons socials

-18.131,97 €

III. Excedents d'exercicis anteriors

30.981,11 €
0,00 €

B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT

-35.795,61 €

II. Deutes a c/t

-35.692,63 €

3. Altres deutes a c/t
IV. Creditors per activitats i altres comptes a
pagar

-35.692,63 €

4. Passius per impost corrent i altres deutes
TOTAL PASSIU
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3. EXCEDENT DE L’EXERCICI
PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2012 i 2011:
Bases de repartiment:

2012

2011

Excedent de l’exercici

-5.206,25 €

14.880,10 €

Total base de repartiment = Total aplicació

-5.206,25 €

14.880,10 €

Aplicació a:

Import

Import

-5.206,25 €

14.880,10 €

-5.206,25 €

14.880,10 €

Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent (en positiu benefici, en negatiu pèrdua)
Excedents pdts. d’aplicació en activitats estatutàries
Total base de repartiment = Total aplicació

4. NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

4.1.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren inicialment pel seu cost
d’adquisició. Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’immobilitzat
intangible es valoren pel seu cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas,
per l’import acumulat de les correccions per deteriorament de valor reconegudes.
S’aplica una amortització lineal anual segons la vida útil estimada dels diferents béns.
Les despeses per reparació i manteniment, que no suposen un increment de la
vida útil es registren com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, renovació o
millora que suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la
vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns.
Els elements de l’immobilitzat intangible es donen de baixa en el moment de la seva
alienació o quan no s’esperi obtenir beneficis o rendiments futurs.
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4.2.

BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI CULTURAL

No tenim cap bé de patrimoni cultural.

4.3.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Els elements de l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu cost
d’adquisició. Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’Immobilitzat
Material es valoren pel seu cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas,
per l’import acumulat de les correccions per deteriorament de valor reconegudes.
S’aplica una amortització lineal anual segons la vida útil estimada dels diferents béns.
Les despeses per reparació i manteniment, que no suposen un increment de la
vida útil es registren com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, renovació o
millora que suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la
vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns.
Els elements de l’Immobilitzat Material es donen de baixa en el moment de la
seva alienació o quan no s’esperi obtenir beneficis o rendiments futurs.

4.4.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

No n’hi ha.

4.5.

ARRENDAMENTS

Els arrendaments operatius es registren com a despesa de l’exercici a mesura que
es meriten. S’imputen al pèrdues i guanys de l’exercici corresponent.

4.6.

INSTRUMENTS FINANCERS (Actius i Passius Financers)

Els instruments financers són contractes que donen lloc a un actiu financer a una
persona jurídica i a un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una altre persona
jurídica.
ACTIUS
Els actius financers es reconeixen en el Balanç quan l’Entitat es converteix en una
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Els actius financers classificats en la categoria d’actiu financer a cost, es valoren
inicialment pel cost (contraprestació lliurada més els costos de la transacció directament
atribuïbles), i posteriorment pel seu cost, menys, si s’escau, el import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
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Els actius financers classificats en la categoria d’actiu financer a cost amortitzat,
es valoren inicialment pel cost (contraprestació lliurada més els costos de la transacció
directament atribuïbles), i posteriorment pel seu cost amortitzat, comptabilitzant en el
compte e pèrdues i guanys els interessos meritats, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tinguin un tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al personal, es
valoren pels seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
No obstant l’anterior, els actius financers amb venciment no superior a un any que
s’han valorat inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import,
llevat que s’hagin deteriorat.
Les correccions per deteriorament de valor i la seva reversió es reconeixen com
una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
PASSIUS
Els passius financers es reconeixen en el Balanç quan l’Entitat es converteix en una
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Els passius financers classificats en la categoria de passius financers a cost
amortitzat, valorant-se inicialment pel cost (contraprestació rebuda ajustada pels costos
de la transacció directament atribuïbles), i valorant-se posteriorment pel seu cost
amortitzat, comptabilitzant en el compte de pèrdues i guanys els interessos meritats,
aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances i els desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a curt termini, es
poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu
no sigui significatiu.
Els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pels seu
valor nominal s’han de continuar valorant per aquest import.

4.7.

IMPOST SOBRE BENEFICIS

La Fundació Privada Servei Solidari està adherida a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Ànim de Lucre i dels Incentius Fiscals al
Mecenatge, i totes les activitats que realitza estan exemptes en base a l’esmentada llei.
Segons aquest règim, l’Entitat gaudeix de l’exempció de l’impost sobre Beneficis pels
resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o
finalitat específica, així com pels increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com
de transaccions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s’obtinguin o es realitzin en
compliment de la seva finalitat específica.
La comptabilització s’efectua en el tancament de l’exercici traspassant l’import
de retencions bancàries al compte d’hisenda pública deutora per I.S.

18

Fundació Privada Servei Solidari

4.8.

INGRESSOS I DESPESES

Els drets i les obligacions es reconeixen comptablement com a ingressos o
despeses, respectivament, segons el principi de meritació (quan es produeix el dret o neix
l'obligació), independentment del moment del cobrament o pagament respectiu.

4.9.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

RECONEIXEMENT
L’entitat reconeix com a provisions tot lo estipulat en els criteris de registre o
reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat.

VALORACIÓ
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.

4.10.

ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL

No n’hi ha.

4.11.

DESPESES DE PERSONAL

Les despeses de personal es comptabilitzen pel principi de meritació. En el cas de
la paga extraordinària del juny, la part meritada de l’exercici “n” es comptabilitza en el
seu tancament, i en el exercici “n+1”es comptabilitza la resta de part meritada.

4.12.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats es comptabilitzen dins l’exercici pel qual s’ha
concedit desenvolupar una projecte de la Fundació. Dins aquest mateix exercici, hi
haurà imputades les despeses originades per desenvolupar dit projecte.
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Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel
valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu
reconeixement.

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.

DETERIORAMENT
En el cas de que existeixi un deteriorament, es comptabilitza la corresponent
provisió per reajustar el seu valor real.

4.13.

TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES

Les transaccions amb parts vinculades es registren a preu de mercat.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
5.1.

ANÀLISIS DELS MOVIMENTS

Moviment Immobilitzat Material
EXERCICI 2012
Concepte

31.12.11

Adquis.

Baixes (-)

Traspassos

31.12.12

COST
Terrenys i béns naturals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construccions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instal·lacions Tècniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.831,37

1.290,00

0,00

0,00

6.121,37

17.842,02

0,00

0,00

0,00

17.842,02

7.550,58

1.357,24

-1.704,09

0,00

7.203,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.506,60

0,00

0,00

0,00

11.506,60

41.730,57

2.647,24

-1.704,09

0,00

42.673,72

Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altra immobilitzat material

Total cost
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AMORTITZACIÓ (-)
Construccions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instal·lacions Tècniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres Instal·lacions

-2.454,29

-1.224,48

0,00

0,00

-3.678,77

Mobiliari

-4.876,85

-1.784,16

0,00

0,00

-6.661,01

Equips processos informació

-4.896,09

-1.399,48

637,04

0,00

-5.658,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.971,67

-1.150,80

0,00

0,00

-4.122,47

-15.198,90

-5.558,92

637,04

0,00

-20.120,78

Aplicacions Informàtiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terrenys i béns naturals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construccions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instal·lacions Tècniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinaria
Utillatge

Elements de transport
Altra immobilitzat material

Total amortització

NET

Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions

2.377,08

65,52

0,00

0,00

2.442,60

12.965,17

-1.784,16

0,00

0,00

11.181,01

2.654,49

-42,24

-1.067,05

0,00

1.545,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.534,93

-1.150,80

0,00

0,00

7.384,13

Total

26.531,67

-2.911,68

-1.067,05

0,00

22.552,94

Total net

26.531,67

-2.911,68

-1.067,05

0,00

22.552,94

Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altra immobilitzat material

Provisions (-)

Les adquisicions del exercici corresponen a una caldera per un dels pisos assistits i tres
ordinadors portàtils. Les baixes de l’exercici corresponen a dos ordinadors.
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EXERCICI 2011
Concepte

31.12.10

Adquis.

Baixes (-)

Traspassos

31.12.11

COST
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions Tècniques

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
4.831,37
17.842,02
6.552,58
0
11.506,60

0
0
0
998,00
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
4.831,37
17.842,02
7.550,58
0
11.506,60

Total cost 40.732,57

998,00

0

0

41.730,57

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
-1487,81
-3.092,69
-2.996,89
0
-1.820,87

0
-966,48
-1.784,16
-1.899,20
0
-1.150,80

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
-2454,29
-4876,85
-4896,09
0
-2971,67

-9.398,26

-5.800,64

0

0

-15.198,90

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
3.343,56
14.749,33
3.555,69
0
9.685,73

0
-966,48
-1784,16
-901,2
0
-1150,8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2.377,08
12.965,17
2.654,49
0,00
8.534,93

Total 31.334,31

-4.802,64

0

0

26.531,67

Total net 31.334,31

-4.802,64

0

0

26.531,67

Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altra immobilitzat material

AMORTITZACIÓ (-)
Construccions
Instal·lacions Tècniques
Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altra immobilitzat material
Total amortització
NET
Aplicacions Informàtiques
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions Tècniques
Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos informació
Elements de transport
Altra immobilitzat material

Provisions (-)

Aquest import net de 22.552,94 i 26.531,67 euros és el detallat en el punt II de
l’Actiu No Corrent, del Balanç de situació dels presents Comptes Anuals.
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5.2.

ALTRA INFORMACIÓ

a) Costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, inclosos com a major
valor dels actius, especificant les circumstàncies que s’han tingut en compte per a la
seva valoració.
No n’hi ha.
b) Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements, així com
els mètodes d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i
l’acumulada que correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf.

Immobilitzat
Mobiliari Cuina
Mobiliari No d’Aula
Instal·lacions
Informàtiques
Obres de Millora

Mètode
Amortització
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

Vida Útil
Coeficient
5 Anys
20%
10 Anys
10%
4 Anys
10 Anys

25%
10%

c) Sempre que tingui incidència significativa en l’exercici present o en exercicis
futurs, s’ha d’informar del canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos
estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització.
No n’hi ha.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a entitats
del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions
valoratives per deteriorament acumulades.
No n’hi ha.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del
territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions
valoratives per deteriorament acumulades.
No n’hi ha.
f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris
seguits per a la seva determinació.
No n’hi ha.
g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa,
reconeguda o revertida durant l’exercici per a un immobilitzat material individual, s’ha
d’indicar:
No n’hi ha.
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h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no
es revela la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes
d’immobilitzats afectats per les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals
successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i la reversió d’aquestes
correccions valoratives per deteriorament.
No n’hi ha.
i) S’ha d’informar de l’import de les compensacions de tercers que s’incloguin en
el resultat de l’exercici per elements d’immobilitzat material el valor dels quals s’hagi
deteriorat, s’hagin perdut o s’hagin retirat.
A primers de 2012, durant les festes de nadal, vam patir un robatori dins les oficines
centrals de la fundació servei solidari en que van ocasionar destrosses i entre altres coses
es van endur el següent immobilitzat material:
Concepte

Data Adquisició

Import Adquisició

Data Baixa

Import A.Acum.

Pèrdua

Ordinador Portàtil E5400

01/01/2010

706,09

01/01/2012

-470,72

235,37

Ordinador Portàtil Asus K52F

06/05/2011

998,00

01/01/2012

-166,32

831,68

-637,04

1.067,05

TOTAL

1.704,09

L’import total que ens va cobrir l’asseguradora pel sinistre va ser de 985,44 euros.
j) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament a les activitats,
indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament
acumulades.
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la
Fundació.
k) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre
construccions i resta d’elements.

Immobilitzat
Equips Processos
Informació

Concepte
PC287 - OptiPlex 740MT - AMD X2 5000 (2,6GHz,
2*512K)
Projector Dell 2400 MP Projector Euro
Total

Import

Fi amortització

732,76 €

30/11/2011

905,00 €

30/12/2011

1.637,76 €

l) Béns afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de
restriccions a la titularitat.
No n’hi ha.
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m) Subvencions, donacions
i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat
material, indicant també l’import d’aquests actius.

Codi Compte

Compte

225600 Cuina i Menjador

Immo Descripció
Fra. compra electrodomèstics x pis c/ Enric
1007 Casanova

Import 2009
772,93

225600 Cuina i Menjador

1013 Fra. compra electrodomèstics x pisos assistits

1.032,88

225600 Cuina i Menjador

1014 Fra. compra electrodomèstics x pisos assistits

1.032,88

225600 Cuina i Menjador

1015 Fra. compra electrodomèstics x pisos assistits

1.032,88

Total

3.871,57

Subvenció rebuda: 3.594,42 euros
Codi Compte

Compte

Immo Descripció

Import 2009

226400 Altre mobiliari no d'aula

1005 Fra. Compra mobiliari x pis c/ Enric Casanova

636,21

226400 Altre mobiliari no d'aula

1006 Fra. mobiliari habitació x pis c/ Enric Casanova

802,50

226400 Altre mobiliari no d'aula

1004 Fra. mobiliari mod. Sintra x despatx i arxiu

226400 Altre mobiliari no d'aula

1011 Fra. Sofà i 4 cadires per pis c/ Enric Casanova

226400 Altre mobiliari no d'aula

1021 Fra. mobiliari menjador x pis c/ Prat

1.150,86

226400 Altre mobiliari no d'aula

1017 Fra. mobiliari de 3 habitacions x pis Pau Sans

1.917,24

226400 Altre mobiliari no d'aula

1022 Fra. mobiliari menjador x pis c/ Pau Sans

1.150,86

226400 Altre mobiliari no d'aula

1018 Fra. mobiliari per 3 habitacions x pis c/ Prat

2.087,07

226400 Altre mobiliari no d'aula

1019 Fra. mobiliari 3 habitacions x pis Av. Europa

2.121,55

226400 Altre mobiliari no d'aula

1020 Fra. mobiliari menjador x pis Av. Europa
Fra. mobiliari dormitoris pis c/Enric Casanoves
1028 26-30

1.150,86

226400 Altre mobiliari no d'aula
Total

2.755,43
514,66

2.080,78
16.368,02

Subvenció rebuda: 13.000,00 euros

L’import pendent d’aplicació a resultats d’aquestes subvencions concedides a
l’exercici 2009 es de 11.547,18 i 9.528,30 Euros per a l’exercici 2011 i 2012 respectivament.
Aquest import és el detallat en el punt A-2 del Patrimoni Net, del Balanç de
situació dels presents Comptes Anuals.
n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
No n’hi ha.
o) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns d
l’immobilitzat material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i
situacions anàlogues.
No n’hi ha.
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p) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de
l’immobilitzat material.
No n’hi ha.
q) En el cas d’immobles, s’ha d’indicar de forma separada el valor de la
construcció i del terreny.
No n’hi ha.
r) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans
d’elements de l’immobilitzat material.
No n’hi ha.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
6.1.

MOVIMENT I DESCRIPCIÓ DELS IMMOBLES

No hi ha inversions immobiliàries.

6.2.

ALTRA INFORMACIÓ

No n’hi ha.

7. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
7.1.

ANÀLISIS DELS MOVIMENTS

No hi ha béns de patrimoni històric i cultural.

7.2.

ALTRA INFORMACIÓ

No n’hi ha.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
8.1.

ANÀLISI DELS MOVIMENTS

Aquest import és el detallat en el punt I de l’Actiu No Corrent, del Balanç de situació dels
presents Comptes Anuals.
Moviment Immobilitzat Intangible
EXERCICI 2012
Concepte

31.12.11

Adquis.

Baixes (-)

Traspassos

31.12.12

COST
Concessions Administratives
Aplicacions Informàtiques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

706,82 €

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

4.706,82 €

Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres immobilitzats intangibles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

706,82 €

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

4.706,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total cost

AMORTITZACIÓ (-)
Concessions Administratives

-265,14 €

-676,76 €

0,00 €

0,00 €

-941,90 €

Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament

Aplicacions Informàtiques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres immobilitzats intangibles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-265,14 €

-676,76 €

0,00 €

0,00 €

-941,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total amortització

NET
Concessions Administratives
Aplicacions Informàtiques

441,68 €

3.323,24 €

0,00 €

0,00 €

3.764,92 €

Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres immobilitzats intangibles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

441,68 €

3.323,24 €

0,00 €

0,00 €

3.764,92 €

Total net

441,68 €

3.323,24 €

0,00 €

0,00 €

3.764,92 €

Provisions (-)

L’adquisició per 4.000 Euros correspon a una pàgina web per a la gestió de l’Entitat.

27

Fundació Privada Servei Solidari

EXERCICI 2011
Concepte

31.12.10

Adquis.

Baixes (-)

Traspassos

31.12.11

COST
Concessions Administratives
Aplicacions Informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament
Altres immobilitzats intangibles

0
706,82

0
0

0
0

0
0

0
706,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706,82

0

0

0

706,82

0
-88,38

0
-176,76

0
0

0
0

0
-265,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-88,38

-176,76

0

0

-265,14

0
618,44

0
-176,76

0
0

0
0

0
441,68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

618,44

-176,76

0

0

441,68

Total net

618,44

-176,76

0

0

441,68

Total cost
AMORTITZACIÓ (-)
Concessions Administratives
Aplicacions Informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament
Altres immobilitzats intangibles
Total amortització
NET
Concessions Administratives
Aplicacions Informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament
Altres immobilitzats intangibles

Provisions (-)

8.2.

ALTRA INFORMACIÓ

a) Actius afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de
restriccions a la titularitat.
No n’hi ha.
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b) Vides útils o coeficients d’amortització per classes d’elements, així com els
mètodes d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i l’acumulada
que correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf.

Immobilitzat

Mètode
Amortització

Aplicacions Informàtiques

Lineal

Vida Útil
4 Anys

Coeficient
25%

c) Sempre que tingui incidència significativa en l’exercici present o en exercicis
futurs, s’ha d’informar dels canvis d’estimacions que afecten a valors residuals, vides útils i
mètodes d’amortització.
No n’hi ha.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats
del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions
valoratives per deteriorament acumulades.
No n’hi ha.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals
es puguin exercitar fora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb inversions
situades fora del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable,
amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
No n’hi ha.
f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l’exercici, així com els criteris
seguits per a la seva determinació.
No n’hi ha.
g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa,
reconeguda o revertida durant l’exercici per a un immobilitzat intangible individual, s’ha
d’indicar:
Naturalesa de l’immobilitzat intangible.
Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de
la pèrdua per deteriorament.
Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el
seu cas.
g.1) Si el mètode emprat fos el valor en ús, s’han d’assenyalar els tipus
d’actualització utilitzats en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les
hipòtesis clau sobre les quals s’han basat les projeccions de
fluxos d’efectiu i de
com s’han determinat els seus valors, el període de abasta la projecció dels fluxos
d’efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinquè any.
No n’hi ha.
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h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no
es revela la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes
d’immobilitzats afectats per les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals
successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i a la reversió d’aquestes
correccions valoratives per deteriorament.
No n’hi ha.
i) Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte directament a les
activitats, indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
No n’hi ha.
j) Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l’entitat, cal indicar-ne les
característiques i l’import que s’hi ha assignat.
No n’hi ha.
ús.

k) Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en
En l’actualitat no hi ha cap bé amortitzat en la seva totalitat.

l) Subvencions, donacions, i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat
intangible, indicant també l’import d’aquests actius.
No n’hi ha.
m) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
No n’hi ha.
n) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans
d’elements de l’immobilitzat intangible.
No n’hi ha.
o) L’import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que
s’hagin reconegut com a despeses durant l’exercici, així com la justificació de les
circumstàncies que suporten la capitalització de despeses de recerca i
desenvolupament.
No n’hi ha.
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p) S’han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant el seu
import, naturalesa i les raons sobre les que es recolza l’estimació d’aquesta vida útil
indefinida.
No n’hi ha.
q) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l’immobilitzat
intangible com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions
anàlogues.
No n’hi ha.

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

9.1.

ARRENDAMENTS FINANCERS

No n’hi ha.

9.2.

ARRENDAMENTS OPERATIUS

L’Immoble arrendat als baixos del carrer Sant Antoni Abat, 61 és on està ubicada
la seu social de l’entitat. La resta dels arrendaments detallats a continuació corresponen
als pisos on es desenvolupa el programa Pont Jove. La despesa anual en concepte
d’arrendaments d’aquest exercici 2012 ha estat de 72.037,34 euros, dels quals 17.685,29
euros corresponen a la seu social. L’Any 2011 la despesa va ser de 76.682,52 euros, dels
quals 23.119,98 euros corresponien a la seu social.
L’Arrendament de la seu social està enregistrada al compte # 621 i la resta
d’arrendament estan enregistrats a un compte # 650.
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Els arrendataris han d’informar de:
a) Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a
despeses i ingressos de l’exercici, diferenciant entre: imports dels pagaments mínims per
arrendament, quotes contingents i quotes de subarrendament.

Arrendador

Quota
Mensual

Escola Pia de Catalunya

Immoble Arrendat
c/ Sant Antoni Abat, 61
baixos
c/ Enric casanovas, 26-30, 2n
2a

Escola Pia de Catalunya

c/ Entença, 3, 4t 2a

1.089,00 €

Escola Pia de Catalunya
L'H2010 Societat Privada
Municipal
L'H2010 Societat Privada
Municipal
L'H2010 Societat Privada
Municipal

c/ Elkano, 37-39, 4t 3a

1.089,00 €

c/ Pau Sans, 26, 2n 2a

338,85 €

Av. Europa, 105, 1r 2a

453,08 €

c/ Prat, 13, 1r 1a

431,50 €

Escola Pia de Catalunya

1.382,95 €
1.210,00 €

b) Una descripció dels acords significatius d’arrendament, on s’ha d’informar de:
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que
s’hagi pactat.
Totes les quotes han estat calculades en base a preus de mercat.
- l’existència i, en el seu cas, els terminis de renovació dels contractes, així com de les
opcions de compra i les clàusules d’actualització o esglaonament de preus.

Immoble
c/ Sant Antoni Abat, 61
baixos
c/ Enric Casanovas, 26-30,
2n 2a
c/ Entença, 3, 4t 2a
c/ Elkano, 37-39, 4t 3a
c/ Pau Sans, 26, 2n 2a
Avda. Europa, 105, 1r 2a
c/ Prat, 13, 1r 1a

Termini renovació

Opció
compra

Actualització
preus

2 mesos antelació

No n’hi ha

variació IPC

2 mesos antelació
2 mesos antelació
2 mesos antelació
No especificat,
venciment
No especificat,
venciment
No especificat,
venciment

No n’hi ha
No n’hi ha
No n’hi ha

variació IPC
variació IPC
variació IPC

No n’hi ha

variació IPC

No n’hi ha

variació IPC

No n’hi ha

variació IPC
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- les restriccions imposades a l’entitat en virtut dels contractes d’arrendament, com
són les que es refereixin a l’endeutament addicional o a nous contractes
d’arrendament.
En tots aquets contractes hi ha una clàusula en que no es pot sotsarrendar ni
cedir a cap tercer dits immobles.

10. ACTIUS FINANCERS
10.1.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Categories d’actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del
grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Exercici 2012

Accions i participacions del
patrimoni (totes, excepte
particip. Empreses grup,
mult. i assoc.)

Valors representatius de
deute (tots sense excepció)

Altres

250

251, 241

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

CATEGORIES

Actius financers a cost amortitzat

N

N-1

300,00

300,00

N

N-1

N

N-1

300,00

24.757,00

26.257,00

300,00

24.757,00

26.257,00

Actius fin. mantinguts per a negociar

Actius financers a cost

TOTAL

Instruments financers a llarg termini
Exercici 2011

Accions i participacions del
patrimoni (totes, excepte
particip. Empreses grup,
mult. i assoc.)

Valors representatius de
deute (tots sense excepció)

Altres

250

251, 241

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

CATEGORIES

Actius financers a cost amortitzat

N

N-1

300,00

300,00

N

N-1

N

N-1

300,00

26.257,00

23.792,55

300,00

26.257,00

23.792,55

Actius fin. mantinguts per a negociar

Actius financers a cost

TOTAL

33

Fundació Privada Servei Solidari

Els imports ubicats a la columna “altres” corresponen a fiances i dipòsits.
Dins l’import d’altres de l’any “N” per valor de 26.257,00 euros, hi ha incorporats els
1.500 euros provinents de l’absorció de l’Associació Servei Solidari.
Aquest import és el detallat en el punt VI de l’Actiu No Corrent, del Balanç de
situació dels presents Comptes Anuals.

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

Exercici 2012

CATEGORIES

a

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar

Altres

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

540, 5305

N
Actius financers
amortitzat

Valors representatius de
deute (tots sense
excepció)

N-1

N

N-1

cost

N

N-1

266.398,46

184.127,30

266.398,46

184.127,30

Actius fin. Mantinguts per a
negociar

Actius financers a cost

TOTAL

Desglòs Exercici 2012

N

Clients
Acomptes remuneracions
H.P. Deutora
Subvencions concedides pendents
cobrar
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N-1

12.027,49

9.496,18

0

0

0,21

345,56

254.370,76

174.285,56

266.398,46

184.127,30

N

N-1
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Instruments financers a curt termini

Exercici 2011

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

CATEGORIES

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

N
Actius financers
amortitzat

a

N-1

N

N-1

cost

N

N-1

184.127,30

153.966,71

184.127,30

153.966,71

N

Actius fin. Mantinguts per a
negociar

Actius financers a cost

TOTAL
Desglòs Exercici 2011

N

Clients
Acomptes remuneracions
H.P. Deutora
Subvencions concedides pendents
cobrar

N-1

9.496,18

35.089,26

0

365,4

345,56

0,36

174.285,56

118.511,69

184.127,30

153.966,71

Dins l’import de 184.127,30 euros de “Deutors comercials i altres comptes a
cobrar” hi ha sumats els 20.384,55 provinents de l’absorció de l’Associació Servei Solidari.
Aquest import és el detallat en el punt II de l’Actiu Corrent, del Balanç de situació dels
presents Comptes Anuals.
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Exercici 2012

TOTAL

CATEGORIES

Actius financers a cost amortitzat

N

N-1

291.455,46

210.684,30

291.455,46

210.684,30

Actius financers mantinguts per a
negociar

Actius financers a cost

TOTAL

Exercici 2011

TOTAL

CATEGORIES

Actius financers a cost amortitzat

N

N-1

210.684,30

178.059,26

210.684,30

178.059,26

Actius financers mantinguts per a
negociar

Actius financers a cost

TOTAL

10.2

CORRECCIONS PER DETERIORAMENT DEL VALOR ORIGINADES PEL RISC DE

CRÈDIT
No hi ha pèrdues per deteriorament.

10.3

ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

La Fundació Privada Servei Solidari és una entitat independent, que actua en
funció de les decisions que pren el seu òrgan de govern.
El 22 de juliol de 2010, la Fundació Privada Servei Solidari va ser partícip de la
constitució d’una nova cooperativa denominada “Educat Serveis Auxiliars,
S.C.C.L”, passant a ser una entitat associada. El Capital Social de la Cooperativa
és de 3.000 euros i està dividit en 10 títols nominatius de 300 euros. La Fundació
Privada Servei Solidari va contribuir amb el desemborsament de 300 euros per
l’adquisició del títol nominatiu número 10.
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L’objecte social de la cooperativa tal i com diu l’article 2 dels seus estatuts és:
-

Realitzar la neteja, desinfecció i sanejament dels establiments i de les
instal·lacions dels socis, mitjançant el personal propi de la cooperativa, o
mitjançant la contractació d’aquests serveis a tercers.
- Eliminació controlada de tota classe de residus, produïts en els
establiments i instal·lacions dels socis.
- Subministrament de tota classe d’instruments; maquinaria, consumibles i
material de neteja i desinfecció per atendre l’acompliment dels serveis a
desenvolupar.
- Contribuir a l’aplicació als establiments i instal·lacions dels socis de la
normativa reguladora en matèria de sanejament i neteja en general, i
també en matèria de qualitat.
Assessorament en qualsevol dels apartats anteriors.

10.4

USUARIS I ALTRES DEUTORS

Desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç, “Usuaris, patrocinadors i
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar”, amb indicació del moviment que hi
ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les
disminucions i el saldo final per a usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats de
l’entitat.
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar.
EXERCICI 2012
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Saldo Inicial

Variació

Saldo Final

9.496,18

2.531,31

12.027,49

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

0

0

0

3. Patrocinadors

0

0

0

4. Altres deutors

0

0

0

345,56

-345,56

0

0

0

0

174.285,56 80.085,41

254.370,97

5. Personal
6. Actius per import corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

0

TOTAL

0

0

184.127,30 82.271,16

266.398,46

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar.
EXERCICI 2011

Saldo Inicial

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Variació

Saldo Final

14.389,26

-4.893,08

9.496,18

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

0

0

0

3. Patrocinadors

0

0

0

4. Altres deutors

20.700,00

-20.700,00

0

365,4

-19,84

345,56

0

0

0

118.512,05

55.773,51

174.285,56

0

0

0

153.966,71

-30.160,59

184.127,30

5. Personal
6. Actius per import corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
TOTAL
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Exercici 2012
Detall 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
4708 - H.P., Deutora per subvencions concedides
BANCAJA

Import Pendent
254.370,76
1.500,00

FOMENT I ASSESORAMENT CREACIÓ EMPRESES - Generalitat Cat.
INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS - Generalitat Cat.
FUNDACIÓ IFAD - Intervida

31.404,68
2.722,50
113.233,20

ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA – Generalitat Cat.

2.000,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA

6.000,00

PIS C/ CABESTANY, 19 BARCELONA – Generalitat Cat.

32.318,35

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

2.581,00

DEPARTAMENT DE CULTURA - Generalitat de Catalunya

2.256,40

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

8.383,00

PIS C/ ENTENÇA, 3, 4-2, BARCELONA - Generalitat Cat.

18.896,15

PIS C/ GOMIS, BARCELONA - Generalitat Cat.

15.199,98

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - Generalitat Cat.

2.771,00

SECRETARIA PER LA IMMIGRACIÓ – Generalitat Cat.

8.000,00

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT - Generalitat Cat.

1.100,00

SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA - Generalitat Cat.

1.204,50

XARXA D'HABITATGE D'INCLUSIÓ – ADIGSA - Generalitat Cat.

4.800,00

4730 - H.P., Retencions i pagaments a compte
TOTAL

0,21
254.370,97

Exercici 2011
Detall 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
4708 - H.P., Deutora per subvencions concedides
FOMENT I ASSESORAMENT CREACIÓ EMPRESES - Generalitat Cat.
ACCIÓ CIUTADANA-INTERVENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL – Ajuntament
BCN
ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA – Generalitat Cat.
PIS C/ CABESTANY, 19 BARCELONA – Generalitat Cat.
DEPARTAMENT DE CULTURA - GENERALITAT DE CATALUNYA

Import Pendent
174.285,35
55.621,75
170,00
1.775,00
31.545,52
2.000,00

PIS C/ ENTENÇA, 3, 4-2, BARCELONA - Generalitat Cat.

12.666,65

PIS C/ GOMIS, BARCELONA - Generalitat Cat.

15.199,98

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - Generalitat Cat.
SECRETARIA PER LA IMMIGRACIÓ – Generalitat Cat.

1.771,00
11.800,00

PUNT ÒMNIA - Generalitat Cat.

20.188,50

SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA - Generalitat Cat.

11.946,95

XARXA D'HABITATGE D'INCLUSIÓ – ADIGSA - Generalitat Cat.
4730 - H.P., Retencions i pagaments a compte
TOTAL

9.600,00
0,21
174.285,56
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10.5

ALTRA TIPUS D’INFORMACIÓ

A 31 de desembre de 2012, el saldo de tresoreria és de 105.384,48 euros.
A 31 de desembre de 2011, el saldo de tresoreria és de 4.555,12 euros, dels quals
716,36 euros provenen de l’absorció de l’Associació Servei Solidari.

11. PASSIUS FINANCERS
11.1

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del
grup, multigrup i associades.

Instruments financers a llarg termini
Exercici 2012

Deutes amb entitats de
crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Altres

CATEGORIES

160, 170

176, 177, 178

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

N

N-1

N

N-1

N

N-1

Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL

Instruments financers a llarg termini
Exercici 2011

Deutes amb entitats de
crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Altres

CATEGORIES

160, 170

176, 177, 178

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

N

N-1

N

Passius financers a cost
amortitzat
Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL
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Instruments financers a curt termini
Exercici 2012

Deutes amb entitats de
crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i
altres comptes a pagar

CATEGORIES

510, 520, 526

500, 501, 505, 506

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

Passius financers a cost
amortitzat

N

N-1

0,00

0,00

N

N-1

N

N-1

-8.824,71

-43.759,80

-37.886,81

-8.824,71

-43.759,80

-37.886,81

Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL

Instruments financers a curt termini
Exercici 2011

Deutes amb entitats de
crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i
altres comptes a pagar

CATEGORIES

510, 520, 526

500, 501, 505, 506

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

N
Passius financers a cost
amortitzat

N-1

N

N-1

N

N-1

-8.824,71

-37.886,81

-39.137,34

-8.824,71

-37.886,81

-39.137,34

Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL

Aquest import és el detallat en el punt IV del Passiu Corrent, del Balanç de situació
dels presents Comptes Anuals.

Desglòs Exercici 2012

N

Proveïdors

N-1

-5.355,65

-494,80

Remuneracions pendents de pagament

-13.347,78

-13.175,36

I.R.P.F. Nòmina

-14.435,08

-13.650,13

S.S. Nòmina pagament directe

-10.621,29

-10.566,52

-43.759,80

-37.886,81

Desglòs Exercici 2011

N

Proveïdors

N-1

-494,80

-677,32

Remuneracions pendents de pagament

-13.175,36

-14.563,81

I.R.P.F. Nòmina

-13.650,13

-11.511,11

S.S. Nòmina pagament directe

-10.566,52

-12.385,10

-37.886,81

-39.137,34
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Exercici 2012

Altres

CATEGORIES

512, 513 521, 523, 551
5525, 5530, 5532, 555,
5565,55, 66, 56, 5591, 194,
509,511, 524, 525,
527,561,569,1750

Passius financers a cost
amortitzat

TOTAL

N

N-1

N

N-1

-327.018,32

-135.595,22

-370.778,12

-173.482,03

-327.018,32

-135.595,22

-370.778,12

-173.482,03

Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL

Exercici 2011

Altres

CATEGORIES

512, 513 521, 523, 551
5525, 5530, 5532, 555,
5565,55, 66, 56, 5591, 194,
509,511, 524, 525,
527,561,569,1750

Passius financers a cost
amortitzat

TOTAL

N

N-1

N

N-1

-135.595,22

-147.094,00

-173.482,03

-186.231,34

-135.595,22

-147.094,00

-173.482,03

-186.231,34

Passius fin. Mantinguts per
a negociar
TOTAL

Els imports de la columna “altres” corresponen als saldos del grup 52 i 55. Aquest
recull el saldo que l’Escola Pia de Catalunya ha prestat a la Fundació Servei Solidari per
ajudar a finançar les activitats de la Fundació i a deutes a curt termini transformables en
subvencions.
El detall d’aquests saldos es el següent:
2012

2011

Escola Pía.

219.349,98

127.349,98

Deutes Transformables en subvencions.

111.720,00

11.071,91

-4.051,60

-2.826,67

327.018,38

135.595,22

Altres comptes financers
Total

Aquest import és el detallat en el punt II del Passiu Corrent, del Balanç de situació
dels presents Comptes Anuals.

41

Fundació Privada Servei Solidari

12. FONS PROPIS

12.1

ANÀLISIS DEL MOVIMENT DURANT L’EXERCICI DE CADA PARTIDA DEL
BALANÇ INCLOSA EN AQUESTA AGRUPACIÓ, AMB INDICACIÓ DELS
ORÍGENS DELS AUGMENTS I LES CAUSES DE LES DISMINUCIONS, COM TAMBÉ
ELS SALDOS INICIALS I FINALS

EXERCICI 2012

Saldo inicial

Variacions

Distrib.resultat

Resultat exerc.

Saldo final

I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials

-48.131,97

-48.131,97

IV. Excedents d'exercicis anteriors

13.286,33

0,00

1. Romanent

-95.487,23

0,00

-14.880,10

0,00

-1.593,77

2. Rtat.Neg.Exc.anteriors

108.773,56

-14.880,10

VI. Pèrdues de l'exercici

-14.880,10

14.880,10

5.206,25

5.206,25

-95.487,23
93.893,46

(Positiu o negatiu)
Total

-49.725,74

0,00

0,00

5.206,25

-44.519,49

EXERCICI 2011

Saldo inicial

Variacions

Distrib.resultat

Resultat exerc.

Saldo final

-30.000,00

-18.131,97

1. Romanent

-137,82

30.981,11

VI. Excedent de l'exercici

-17.556,96

I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials

-48.131,97

IV. Excedents d'exercicis anteriors
-17.556,96

13.286,33

17.556,96

-14.880,10

-14.880,10

0,00

-14.880,10

-49.725,74

(Positiu o negatiu)
Total

-47.694,78

12.849,14

En el exercici 2011, el fons dotacional s’ha incrementat degut a l’absorció de
l’Associació Servei Solidari en 18.131,97 euros. Pel contrari, la partida de romanent s’ha
reduït tot i l’aplicació del resultat de l’exercici n-1 del punt VI, per l’absorció de resultats
acumulats negatius de l’Associació Servei Solidari per valor de 30.981,11 euros. Els fons
propis de la fundació al tancament de l’exercici 2012 és de 44.519,49 euros.
Aquest import és el detallat en el punt A-1 de Fons Propis, del Balanç de situació
dels presents Comptes Anuals.
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13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
El desglòs d’aquest epígraf és el següent:
Subvencions de Capital:
Balanç - 131

2009

Subvenció per equipaments per als pisos - Generalitat Catalunya

-13.000,00

Aplicació a resultat 2009 - Part corresponent
Subvenció Fundació Roviralta

650,00
-3.594,42

Aplicació a resultat 2009 - Part corresponent
Total Pendent aplicar a resultats futurs

359,44
-15.584,98

Balanç - 131

2010

Subvenció per equipaments per als pisos - Generalitat Catalunya
Aplicació a resultat 2010 - Part corresponent
Subvenció Fundació Roviralta

-12.350,00
1.300,00
-3.234,98

Aplicació a resultat 2010 - Part corresponent
Total Pendent aplicar a resultats futurs

718,92
-13.566,06

Balanç - 131

2011

Subvenció per equipaments per als pisos - Generalitat Catalunya
Aplicació a resultat 2011 - Part corresponent
Subvenció Fundació Roviralta

-11.050,00
1.300,00
-2.516,06

Aplicació a resultat 2011 - Part corresponent
Total Pendent aplicar a resultats futurs

718,88
-11.547,18

Balanç - 131

2012

Subvenció per equipaments per als pisos - Generalitat Catalunya
Aplicació a resultat 2012 - Part corresponent
Subvenció Fundació Roviralta

-9.750,00
1.300,00
-1.797,18

Aplicació a resultat 2012 - Part corresponent
Total Pendent aplicar a resultats futurs

718,88
-9.528,30

Totes les subvencions han estat justificades amb inversions de l’activitat pròpia.
(veure nota Nº 5).
Durant aquest exercici 2012 i el seu anterior, la Fundació Privada Servei Solidari no
ha rebut cap nova subvenció o donació de capital.
A nivell de balanç pel que fa a les subvencions de capital, dels 11.547,18 euros a
inici d’exercici s’ha passat a 9.528,30 euros de final d’exercici. Això és deu a que s’han
aplicat a resultat els 2.018,88 euros corresponents a l’exercici 2012, seguint la taula
d’amortització de l’immobilitzat adquirit.
S’han complert totes les condicions per les que van ser concedides.
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14. SITUACIÓ FÍSCAL
D’acord amb el que estableix l’article 6 i 7 de la llei 49/2002 de 23 de desembre,
de règim fiscal de les Entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, la
Associació gaudeix de l’exempció de l’Impost Sobre Societats dels resultats obtinguts en
l’exercici de les activitats que constitueixen la seva finalitat específica, així com pels
increments patrimonials obtinguts en el seu compliment.
Únicament esta subjecte al tipus del 10 % pel rendiment net derivat de les
activitats considerades com a explotació econòmica i pels ingressos financers i
plusvàlues obtingudes en la venda dels seus bens patrimonials, si el destí final no s’inclou
dintre de les activitats que constitueixen l’objecte de l’Associació.
L’Entitat compleix tots els requisits per estar acollida a la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, de règim fiscal de les Entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden
considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o
fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la
legislació vigent pels anys oberts a inspecció.
En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències que puguin
derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció.

14.1 IMPOST SOBRE BENEFICIS
El resultat de l’exercici ha estat de 5.206,25 euros (pèrdues), i la base imposable
de l’impost és zero.
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15. INGRESSOS I DESPESES
15.1 INGRESOS DE LES ACTIVITATS
Ingressos per les Activitats 2012
Prestacions de Serveis

Prestacions de serveis

428.128,10 €

Ingressos usuaris pisos

61.241,51 €
Total

8.223,12 €

Donatius de Particulars
Donatius

Promocions

Donatius Fundacions/Entitats

11.498,66 €

Total
Donatius per promocions per a captació de
recursos

19.721,78 €

Total
Subvencions Públiques

5.171,57 €
5.171,57 €

Subvencions Generalitat

80.630,12 €

Subvencions Ajuntament Barcelona

22.000,00 €

Total

102.630,12 €
5.000,00 €

Bancaja
Subvencions Entitats
Privades

489.369,61 €

Fundació Mercè Fontanilles

11.346,00 €

Fundació IFAD - Intervida

77.002,00 €

Total
Total General

93.348,00 €
710.241,08 €

Ingressos per les Activitats 2011
Prestacions de Serveis

Prestacions de serveis

416.117,75 €

Ingressos usuaris pisos

79.997,49 €
Total

Donatius

Promocions

Donatius de Particulars

10.883,33 €

Donatius Fundacions/Entitats

57.087,01 €

Total
Donatius per promocions per a captació de
recursos

67.970,34 €

Total
Subvencions Públiques

1.649,50 €
1.649,50 €

Subvencions Generalitat

67.410,73 €

Subvencions Ajuntament Barcelona

19.460,00 €

Total

86.870,73 €
180,00 €

Bancaja
Subvencions Entitats
Privades

496.115,24 €

Fundació la Caixa - obra social

12.525,00 €

Fundació Unimm - obra social

10.000,00 €
1.000,00 €

Fundació Acsar
Total
Total General

23.705,00 €
676.310,81 €
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Aquest import és el detallat en el punt 1 del Pèrdues i Guanys dels presents
Comptes Anuals.
La Fundació Servei Solidari dona compliment a les condicions associades a lesa
subvencions, donacions i llegats.

15.2 DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN
Durant l’exercici 2012 i 2011 l’Entitat no ha incorregut en despeses de
funcionament de l’òrgan de govern.

15.3 AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES
Els imports comptabilitzats en aquest concepte corresponen als ajuts efectuats
per finançar les despeses corresponents als pisos del projecte Pont Jove.
Concepte

2012

2011

Parament de la llar (compres)

2.016,07 €

1.649,65 €

Queviures

7.744,18 €

5.188,91 €

Transport

2.979,92 €

1.824,40 €

22,94 €

69,96 €

Diners de butxaca

2.532,49 €

345,80 €

Atenció Personal

1.082,60 €

2.209,48 €

Lloguer pisos assistits

54.352,35 €

53.562,54 €

Subministraments pisos assistits

10.284,95 €

10.170,04 €

590,39 €

787,62 €

3.426,09 €

1.601,30 €

786,60 €

1.236,60 €

2.167,88 €

587,80 €

Donatius

0,00 €

245,00 €

Compensació despeses col·laboració projectes

0,00 €

750,00 €

38.567,57 €

0,00 €

342,30 €

1.021,67 €

4.644,29 €

2.154,19 €

93,00 €

0,00 €

3.619,59 €

942,29 €

1.307,99 €

84,40 €

51,41 €

2.732,11 €

136.612,61 €

87.163,76 €

Roba

Altres despeses menors
Beques escolars
Despeses Lloguer Pisos Assistits
Manteniment i reparacions pisos

Ajuts per funcionament ordinari de projectes
Activitats Institucionals
Materials i consums pel desenvolupament
projectes
Assegurances pel desenvolupament de
projectes
Transport pel desenvolupament de projectes
Dietes i allotjament pel desenvolupament de
projectes
Altres despeses pel desenvolupament de
projectes
Total

Aquest import és el detallat en el punt 2-A del Pèrdues i Guanys dels presents
Comptes Anuals.
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15.4 APROVISIONAMENTS, DESPESES DE PERSONAL I PÈRDUES, DETERIORAMENTS I
VARIACIÓ DE LES PROVISIONS PER OPERACIONS DE LES ACTIVITATS
Aprovisionaments

2012

2011

Consum de béns destinats a les activitats
Consum de primeres matèries i altres
Treballs realitzats per altres entitats

-101,12 €

-25,83 €

5.298,21 €

219,48 €

5.197,09 €

193,65 €

Deteriorament de béns
Total

Aquest import és el detallat en el punt 5 del Pèrdues i Guanys dels presents
Comptes Anuals.
Despeses de Personal

2012

2011

Sous i salaris

399.669,42 €

379.939,30 €

Seguretat Social a càrrec de l'Entitat

123.455,49 €

117.389,57 €

5.554,48 €

8.068,39 €

528.679,39 €

505.397,26 €

Altres despeses de personal
Total

Aquest import és el detallat en el punt 7 del Pèrdues i Guanys dels presents
Comptes Anuals.

15.5

DETALL DE LA PARTIDA “ALTRES RESULTATS”
El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és la següent:

Resultats excepcionals

2012

2011

Despeses excepcionals de l'exercici

-12,49 €

-5.486,59 €

Ingressos excepcionals de l'exercici

14.985,44 €

2,91 €

14.972,95 €

-5.483,68 €

Total

Aquest import és el detallat en el punt 13 del Pèrdues i Guanys dels presents
Comptes Anuals.
Els ingressos excepcionals corresponen principalment a un premi del Consell Municipal
d’Immigració de l’ajuntament de Barcelona per un import de 6.000,00 Euros i al Premi del
departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per Voluntariat
2012 per un import de 8.000,00 Euros.
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16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No n’hi ha.

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES.
Tots els elements de l’immobilitzat estan vinculats directament al compliment de
les finalitats pròpies.

17.1 DOTACIÓ FUNDACIONAL / FONS SOCIAL
Detalls dels béns i drets que formen part de la dotació fundacional / fons social:
La dotació fundacional de la Fundació a l’inici de l’exercici 2011 (n-1) era de
30.000 euros, que és el capital que es va aportar en el moment de la seva constitució.
Durant l’exercici es va incrementar en 18.131,97 euros degut a l’absorció de la dotació
fundacional de l’Associació Servei Solidari. En el tancament de l’exercici n-1, la nova
dotació fundacional és de 48.131,97 euros. Aquest import està composat per la tresoreria
actual.
Aquest import és el detallat en el punt A-1) I del Patrimoni Net, del Balanç de
situació dels presents Comptes Anuals.

17.2 FINALITATS FUNDACIONALS
La Fundació durà a terme els seus fins amb el producte de les rendes dels seu
Patrimoni, amb els donatius, aportacions, herències, llegats i subvencions que rebi per
aplicar directament a la realització dels seus fins, amb els ingressos procedents dels
serveis que pugui realitzar la Fundació, i amb altres que es poguessin obtenir per
qualsevol causa.

17.3 COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS
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.
70% DELS
INGRESSOS

DESPESES
APLICADES A
L’ACTIVITAT

Any 2009

INGRESSOS
341.186,52.-€

238.830,56.-€

298.668,35.-€

SALDO
59.980,32.-€

Any 2010

580.311,74.-€

406.218,21.-€

468.032,82.-€

61.814,61.-€

Any 2011

678.333,39.-€
727.502,47.-€

474.833,37.-€
509.251,73.-€

571.373,48.-€
670.489,09.-€

96.540,11.-€
161.237,36.-€

Any 2012
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18. FETS POSTERORS AL TANCAMENT
No n’hi ha.

19.

PARTS VINCULADES

El patronat està format per cinc patrons: tres en funció del seu càrrec i dos
designats lliurament pel P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya. Els tres patrons en
funció del càrrec seran el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, l’Assistent Provincial
de l’Escola Pia de Catalunya que tingui encomanada la relació amb les obres
educatives i serveis d’atenció social i promoció, i el Secretari General de les Institucions
Escolars de l’Escola Pia de Catalunya. Aquests patrons cessaran quan cessin en el seu
càrrec i seran substituïts per la persona que l’ocupi.
(Article 2 - Estatuts) La Fundació Privada Servei Solidari té personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar per aconseguir els seus fins, sense altres
limitacions que les que imposin expressament les lleis o estatuts de l’entitat.
En termes econòmics, cal destacar les següents operacions entre les dues entitats:
Deute de la Fundació Servei Solidari a Escola Pia de Catalunya:
Any

Import

2011

127.349,98 €

2012

219.349,98 €

Dins de l’import del 2011 hi ha l’ incorporació del deute que l’Associació Servei
Solidari tenia amb l’Escola Pia de Catalunya per valor de 35.692,63 €, i la cancel·lació de
part del deute durant l’exercici 2011 de 37.364,79 €.
Lloguers de la Fundació Servei Solidari d’immobles propietat de l’Escola Pia de
Catalunya:

Lloguers

2012

2011

Lloguer Entresol (seu social)

17.685,29 €

23.119,98 €

Lloguers Pisos Assistits

54.352,35 €

53.562,54 €

72.037,64 €

76.682,52 €

Total
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20. ALTRA INFORMACIÓ
a) El Nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:

Categoria

Homes

Dones

Direcció

1

Administració i Serveis

1

2

Programes d'Intervenció

4

17

6

19

Altres
TOTAL

b) La composició dels Membres del Patronat a 31 desembre de 2012 era la
següent:
NOM

CÀRREC PATRONAT

Jaume Pallarolas i Caurel
Victor Filella i Muset
Joan Maria Vila i Farràs
Josep Maria Canet i Capeta
Isabel Pagonabarraga Mora

President
Vicepresident
Secretari
Vocal
Vocal

Durant l’exercici 2012 i 2011 no hi ha hagut canvis en l’Òrgan de Govern de
l’Entitat. Els membres del Patronat i de la Junta Directiva no han estat retribuïts pel
desenvolupament de les seves funcions.
La Direcció de l’Entitat no té coneixement de l’existència de cap fet significatiu
posterior al tancament de l’exercici que pogués afectar als presents comptes anuals
tancats a dita data.
c) Retribució auditors
Els honoraris que s’hauran satisfet als auditors dels Estats Financers de l’Entitat
tancats a 31 de desembre de 2012 és de 2.887,73 Euros.
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d) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats als proveïdors durant
l’exercici
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data del tancament del
balanç
N (Exercici actual)

**Dintre del termini màx. legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
PMPE(dies) de pagaments
Ajornaments que en la data de
tancament sobrepassen el màx. legal

N-1 (Exercici anterior)

Import

%*

Import

%*

130.507,66 €

100

128.742,91 €

100

0,00 €

0

0,00 €

130.507,66 €

100

128.742,91 €

0

0

0,00 €

0,00 €

100

* Percentatge sobre el total
**El termini màxim serà el disposat a la llei 3/2004, de 29 de desembre

A Barcelona, el 30 de març de 2013 queden formulats els Comptes Anuals de la Fundació
Privada Servei Solidari per a la Inclusió Social, els quals són signats pel Secretari de la
Fundació amb el vist-i-plau del President.

El Secretari

Vist-i-plau del President
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