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ACTIU
Notes de la 

Memòria
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31.12.18

Saldo a 

31.12.18
PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de la 

Memòria

Saldo a 

31.12.18

Saldo a 

31.12.17

 A) ACTIU NO CORRENT 198.014,24 215.122,64  A) PATRIMONI NET 507.618,23  480.657,25  

I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 A-1) Fons propis 501.494,45  468.419,49  

1. Concessions administratives 0,00 0,00  I. Fons dotacionals o fons socials 363.011,31  363.011,31  

2. Aplicacions informàtiques 8 0,00 0,00 1. Fons dotacionals o fons socials 363.011,31  363.011,31  

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 0,00 0,00 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemb. 0,00  0,00  

4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00 II. Fons especials 0,00  0,00  

5. Acomptes 0,00 0,00 III. Excedents d'exercicis anteriors 105.408,18 72.557,11

II. Immobilitzat material 5 187.421,85 204.530,25 1. Romanent 345.167,60  312.316,53  

1. Terrenys i construccions 118.071,56 134.659,08 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors (239.759,42) (239.759,42) 

2. Instal.lacions, maquinària i utillatge 50.050,54 52.074,99 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00  0,00  

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 19.299,75 17.796,18 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 33.074,96  32.851,07  

4. Altre immobilitzat material 0,00 0,00 VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00  0,00  

5. Immobilitzacions materials en curs i Acomptes 0,00 0,00 

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 6.123,78  12.237,76  

1. Terrenys i béns naturals 0,00 0,00 1. Subvencions oficials de capital 6.123,78  12.237,76  

2. Construccions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats de capital 0,00  0,00  

IV. Béns del patrimoni històric i cultural 0,00 0,00 3. Altres subvencions, donacions i llegats 0,00  0,00  

1. Béns immobles 0,00 0,00 4. Ingressos fiscals a distribuir 0,00  0,00  

2. Arxius, Biblioteques i Museus 0,00 0,00 

3. Béns mobles 0,00 0,00  B) PASSIU NO CORRENT 0,00  0,00  

4. Acomptes 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00  0,00  

V. Inversions en entitats del grup i assoc. a llarg term. 0,00 0,00 II. Deutes a llarg termini 0,00  0,00  

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00  0,00  

2. Crèdits a entitats 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00  0,00  

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00 3. Altres deutes a llarg termini 0,00  0,00  

VI. Inversions financeres a llarg termini 10.592,39 10.592,39 III. Deutes amb entitats del grup i assoc. a llarg termini 0,00  0,00  

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00  0,00  

2. Crèdits a tercers 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00  0,00  

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00 

4. Altres actius financers 10.592,39 10.592,39  C) PASSIU CORRENT 232.831,84  212.035,12  

VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00 I. Provisions a curt termini 16 0,00  0,00  

II. Deutes a curt termini 0,00  9.617,17  

 B) ACTIU CORRENT 542.435,83 477.569,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00  9.280,88  

I. Existències 15.b 3.941,52 4.039,46 2. Creditors per arrendament financer 0,00  0,00  

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 10.b 195.622,36 221.207,41 3. Altres deutes a curt termini 0,00  336,29  

altres comptes a cobrar III. Deutes amb entitats del grup i assoc. a curt termini 0,00  0,00  

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 10.b 175.212,74 213.386,88 IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 192.867,61  181.739,08  

2. Deutors, entitats del grup, assoc, altres parts vincul. 0,00 0,00 1. Proveïdors 93.499,46  83.851,39  

3. Patrocinadors 0,00 0,00 2. Creditors varis 0,00  884,99  

4. Altres deutors 10.b 20.409,62 7.820,53 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 57.496,44  56.710,12  

5. Personal (Anticipos de remuneraciones) 0,00 0,00 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les

6. Actius per impost corrent 0,00 0,00 Administracions Públiques 41.871,71  40.292,58  

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0,00 0,00 5. Acomptes d'usuaris 0,00  0,00  

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00 V. Periodificacions a curt termini 39.964,23  20.678,87  

III. Inversions en entitats del grup o assoc. a curt term. 0,00 0,00 

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00 

2. Crèdits a entitats 0,00 0,00 

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00 

4. Altres actius financers 0,00 0,00 

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00 

2. Crèdits a tercers 0,00 0,00 

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00 

4. Altres actius financers 0,00 0,00 

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 342.871,95 252.322,85 

1. Tresoreria 342.871,95 252.322,85 

2. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 

   

T O T A L    A C T I U   ( A + B ) 740.450,07 692.692,36 T O T A L   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U  ( A + B + C ) 740.450,07  692.692,37  

Fundació Taller Ocupacional Promoció Minùsvalids, 

Balanç de Situació al 31 de desembre de 2018 (expressat en euros)

Les notes 1 a 21 descrites en la Memòria formen part integrant del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018

Fundació Privada.



Notes de la 

Memòria
2018 2017

1. Ingressos per les activitats 1.169.635,68   1.124.139,36   

a) Vendes i prestacions de serveis 923.870,89   943.984,25   

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00   0,00   

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 59.792,85   21.544,58   

d) Subvencions oficials a les activitats 13 183.077,55   157.610,53   

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 13 0,00   0,00   

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici 2.894,39   1.000,00   

incorporats al resultat de l'exercici 0,00   0,00   

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00   0,00   

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00   0,00   

a) Ajuts concedits 0,00   0,00   

b) Despeses per col.laboracions i per l'exercici del càrrec 0,00   0,00   

de membre de l'òrgan de govern 0,00   0,00   

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabric. (298,34)  378,51   

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00   0,00   

5. Aprovisionaments 15.b (246.626,54)  (195.263,44)  

a) Consums i deteriorament d'existències (30.136,92)  (30.231,66)  

b) Treballs realitzats per altres entitats (216.489,62)  (165.031,78)  

6. Altres ingressos de les activitats 8.708,00   9.050,00   

a) Ingressos per arrendaments 0,00   0,00   

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 8.708,00   9.050,00   

7. Despeses de personal 15.c (700.741,45)  (707.006,56)  

8. Altres despeses d'explotació (160.504,13)  (159.187,00)  

a) Serveis exteriors (143.058,03)  (142.082,46)  

Recerca i desenvolupament 0,00   0,00   

Arrendaments i cànons 0,00   0,00   

Reparacions i conservació (73.199,23)  (83.083,38)  

Serveis professionals independents (17.170,46)  (21.858,17)  

Transports (3.267,23)  (4.750,38)  

Primes d'assegurances (5.198,55)  (4.266,58)  

Serveis bancaris (574,73)  (562,08)  

Publicitat, propaganda i relacions públiques (808,40)  (1.824,38)  

Subministraments (21.487,79)  (12.400,25)  

Altres serveis (14.120,26)  (13.337,24)  

Ajusts negatius en Iva d'actiu corrent (7.231,38)  747,66   

b) Tributs (469,55)  (617,80)  

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 0,00   0,00   

operacions de les activitats 15.d i 16 0,00   0,00   

d) Altres despeses de gestió corrent (16.976,55)  (17.234,40)  

9. Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 (39.346,56)  (40.493,76)  

10.Subvencions, dotacions i llegats traspassats al resultat 0,00   0,00   

11.Excés de provisions 15.d 4.212,34   1.576,69   

12.Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat (1.874,22)  0,00   

a) Deterioraments i pèrdues 0,00   0,00   

b) Resultats per alienacions i altres (1.874,22)  0,00   

13.Altres resultats 3,17   127,14   

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 33.167,95   33.320,94   

14.Ingressos financers 0,00   0,00   

15.Despeses financeres (92,99)  (469,87)  

16.Variació de valor raonable en instruments financers 0,00   0,00   

17.Diferències de canvi 0,00   0,00   

18.Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00   0,00   

a) Deterioraments i pèrdues 0,00   0,00   

b) Resultats per alienacions i altres 0,00   0,00   

II) RESULTAT FINANCER (92,99)  (469,87)  

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II ) 33.074,96   32.851,07   

19.Impostos sobre beneficis 0,00   0,00   

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 ) 33.074,96   32.851,07   

Les notes 1 a 21 descrites en la Memòria formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys de 2018

Fundació Taller Ocupacional Promoció Minusvàlids,

Fundació Privada.

Compte de Resultat de l'exercici anual acabat

el 31 de desembre de 2018 (expresat en euros)



ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 (expressat en euros)

Euros

Nota 2018 2017

Resultat del compte de pèrdues i guanys 33.074,96   32.851,07   

Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 0,00   0,00   

Total transferències al compte de pèrdues i guanys 0,00   0,00   

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 33.074,96   32.851,07   

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE

DE 2018 (Expressats en euros)

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 363.011,31   43.084,52   29.472,59   435.568,42   

Total ingressos i despeses reconeguts - - 32.851,07   32.851,07   

Operacions amb socis i propietaris - - - -

Altres variacions de patrimoni net - 29.472,59   (29.472,59)  -

SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 363.011,31   72.557,11   32.851,07   468.419,49   

Ajustos per canvi de criteri 2017 - - - -

Ajustos per errors 2017 - - - -

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 363.011,31   72.557,11   32.851,07   468.419,49   

Total ingressos i despeses reconeguts - - 33.074,96   33.074,96   

Operacions amb socis i propietaris - - - -

Altres variacions de patrimoni net - 32.851,07   (32.851,07)  -

SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 363.011,31   105.408,18   33.074,96   501.494,45   

Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici

Fundació Taller Ocupacional Promoció Minusvàlids,

Fundació Privada. 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL

A) ESTAT DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

TOTALFons total
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1. Activitat de la Fundació 
 
La Fundació té per objecte la gestió i administració del seu Patrimoni, que haurà de destinar al compliment 
dels seus fins, que seran facilitar als usuaris i treballadors amb discapacitat intel·lectual una atenció diürna 
de tipus rehabilitador integral, que possibiliti la integració social i/o laboral en la comunitat on pertanyen, 
a través  d’un conjunt d’activitats on participin directament. Amb aquesta finalitat, la Fundació fomenta i 
organitza l’estudi de sistemes de treball que promoguin un ajustament personal i social i una ocupació 
terapèutica. 
 
És per això que la Fundació dirigeix la gestió d’un Centre Ocupacional i d’un Centre Especial de Treball per a 
persones amb discapacitat intel·lectual. Les activitats que es realitzen a cada servei són les següents: 

 
a. Activitats  
 

a.1) Centre Ocupacional 
 

El Centre Ocupacional s’organitza en dos serveis (teràpia ocupacional i teràpia ocupacional amb auxiliar). La 
jornada consta el 50%  del temps d’ajustament personal i social i el 50% activitats d’ocupació terapèutica. 
Disposa dels ratis professionals de treballadora social, psicòleg, monitor/a, administració i manteniment en 
funció del nombre d’usuaris. 
Les activitats del Centre s’estructuren en base a diferents objectius de treball personalitzats que es 
concreten al programa individual de rehabilitació en aspectes com l’autonomia personal, la socialització, la 
comunicació i les activitats generals i d’ocupació terapèutica. Es divideixen en cinc grups i cinc espais de 
base des d’on es mobilitzen per a fer les diferents activitats (sala informàtica, sala d’activitats individuals, 
sala menjador,...). 

 
 

a.1.1) Accions d’ajustament personal i social 
 

 De tipus esportiu: natació, gimnàstica, trobada de centres ocupacionals,... 
 Sortides: esdeveniments culturals, socials, festius, colònies... 
 D’hàbits d’higiene i comportament: dinar, rentar-se les dents, tenir cura les seves 

coses... 
 De tipus terapèutic: musicoteràpia, psicomotricitat, teatre,... 
 D’estimulació mental: informàtica, biblioteca, assemblea, creativitat ...  

 
a.1.2) Ocupació terapèutica 

 
Realitzen diferents tasques que permeten assolir un resultat positiu en el 
desenvolupament de les habilitats manipulatives. Aquestes són molt variades durant 
l’any, com podrien ser: posar articles en bosses, posar enganxines, comprovar la qualitat 
d’una peça, ficar en caixes, ensobrar,... 

 
a.2) Centre Especial de Treball 

 
Es realitzen activitats d’ajustament personal i social a través de les unitats de suport a l’activitat 
professional: 

 

La unitat USAP es composa d’un equip multidisciplinar emmarcat  dins els serveis d’ajustament personal i 
social dels centres especials de treball que, mitjançant el desenvolupament de les funcions que tenen 
assignades, permeten ajudar a superar les barreres, els obstacles o les dificultats que les persones amb 
discapacitat treballadores dels centres esmentats tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així 
com la permanència i la progressió en aquest. 
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Les funcions d’aquesta unitat son: 

 Detectar i determinar, amb la valoració prèvia de les capacitats de la persona i l’anàlisi del lloc de 
treball, les necessitats de suport per tal que les persones treballadores amb discapacitat puguin dur 
a terme la seva activitat professional. 

 
 Establir les relacions necessàries amb l’entorn familiar i social de les persones treballadores amb 

discapacitat perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul en la incorporació a un lloc de 
treball i en la seva estabilitat. 

 
 Desenvolupar tots els programes de formació que siguin necessaris per a l’adaptació de les 

persones treballadores amb discapacitat al lloc de treball, així com a les noves tecnologies i 
processos productius.  

 
 Establir suports individualitzats per a cada persona treballadora al lloc de treball. 

 
 Afavorir i potenciar l’autonomia i la independència de les persones treballadores amb discapacitat, 

principalment en el seu lloc de treball. 
 

 Assistir les persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball en el procés 
d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball. 
 

 Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les persones 
treballadores amb discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes. 
 

 Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats de capacitació, orientació i 
formació envers les dones amb discapacitat per tal de millorar les seves condicions i aptituds 
laborals.  
 

 
Durant el 2018, la Unitat USAP de la Fundació Topromi ha desenvolupat els següents programes per tal 
de treballar els objectius de desenvolupament laboral i personal dins l’entorn de treball: 

 
 Programa de formació continua. 
 Programa de formació en prevenció de riscos laborals. 
 Suport a la formació formal i informal fora del CET. 
 Programa de convivència i cooperació. 
 Programa de suport a l’oci i temps lliure. 
 Programa d’atenció a les famílies. 
 Accions per a la inserció laboral. 
 Formació en Prevenció de Riscos Laborals 
 Formació interna 
 Accions per a la igualtat de sexes a l’entorn de l’empresa 

 
 

b. Població beneficiària 
 

El total de població beneficiària a 31.12.2018 va ser de 58 usuaris i usuàries ocupacionals i 15 
treballadors i treballadores del CET.  

 
El desglossament és el següent: 
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CENTRE OCUPACIONAL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
Edat HOME DONA HOME DONA 
De 18 a 30 6 1 0 0 
De 30 a 40 7 5 1 1 
De 40 a 50 11 9 5 0 
De 50 a 60 11 4 7 1 
De 60 a 65 2 1 0 0 
Més de 65 1 0 0 0 
Total 38 20 13 2 

 
Les activitats realitzades al Centre Ocupacional, tenen un caràcter genèric per ambdós sexes, tot 
compartint les mateixes responsabilitats, obligacions i avantatges a l’hora de fer-les i gaudir-les. S’ha 
adaptat part dels hàbits d’higiene a les necessitats específiques dels usuaris. 
 
Les accions realitzades a nivell laboral en el Centre Especial de Treball, estan dirigides al total de 
treballadors i treballadores, sense diferenciar-les per raó de sexe. S’ha encoratjat especialment a les 
dones a ser participatives als processos formatius i també en els programes d’oci i temps lliure. El procés 
al voltant del llenguatge sexista ha estat molt positiu en l’acceptació i aplicació per part de totes les 
persones del Centre.  

 
 

c. Accions realitzades per a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes durant l’any 2018. 
 

Els objectius marcats i assolits durant l’any 2018 en matèria d’igualtat han estat els següents:  
 

- Garantir les mateixes oportunitats d’accés a les feines de major responsabilitat i a la formació per 
a les mateixes. 

- Avalar la mateixa aplicació de sous per a les dones i homes que formen part del nostre CET. 
- Garantir un llenguatge adequat per a cada gènere i potenciar l’ús dintre del Centre. 
- Seguiment del protocol de control i denuncia interna d’assetjament sexual o per raó de sexe en el 

context laboral. 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

a. Imatge fidel. 
 

Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de 
canvis en el patrimoni net i la memòria composada per les notes 1 a 20 i han estat preparats a partir 
dels registres de comptabilitat de la Fundació i es presenten d’acord amb els models establerts en el 
Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació durant l’exercici. Aquests 
comptes anuals han estat formulats per l’Òrgan de Govern de la Fundació i se sotmetran a l’aprovació 
del Patronat. 
 
Excepte indicació del contrari, totes les xifres de la memòria estan expressades en euros. 

 
b. Principis comptables. 

 
Els comptes anuals han estat preparats aplicant els principis comptables generalment acceptats. No 
existeix cap principi comptable que, essent significatiu el seu efecte, s’hagi deixat d’aplicar. 

 
c. Agrupació de partides. 

 
No hi ha hagut partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat 
de canvis en el patrimoni net. 
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d. Elements recollits en diverses partides. 

 
No hi ha cap element patrimonial que estigui registrat en dues o més partides del balanç. 

 
e. Canvis en criteris comptables. 

 
No hi ha hagut durant l’exercici canvis en criteris comptables. 

 
f. Correcció d’errors. 

 
No hi ha hagut cap ajustament per correcció d’errors realitzats en l’exercici anterior. 
 

g. Importància relativa 
 

Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels 
Estats financers o altres assumptes, l’entitat, d’acord amb el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya, ha tingut en compte la importància relativa 
en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2016. 

 
3. Aplicació de resultats 
 
El resultat del present exercici és positiu de 33.074,96  euros. 

 
La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici 2018 de 33.074,96  euros és destinar-lo a Excedents 
positius d’exercicis anteriors.  

 
4. Normes de registre i valoració 
 

a. Immobilitzat intangible: es troba enregistrat al cost d’adquisició o de producció. Els béns adquirits a 
títol gratuït es presenten per llur valor venal en el moment de l’adquisició. 

 
L’amortització es realitza pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels respectius béns. Per 
als béns afectes a obsolescència es doten les oportunes provisions per depreciació. 

 
Els coeficients anuals d’amortització aplicats són els següents: 

 
Sistemes y programes informàtics 33% 

 
b. Béns integrants del patrimoni cultural: la Fundació no té bens integrants del patrimoni cultural. 

 
c. Immobilitzat material: es troba enregistrat al cost d’adquisició o de producció. Els béns adquirits a 

títol gratuït es presenten por llur valor venal en el moment de l’adquisició. 
 

Els costos d’ampliació, modernització o millores s’enregistren com a major valor de bé, només si 
incorporen un augment de llur capacitat o eficiència, productivitat o un allargament de llur vida útil. 
Les despeses de conservació i manteniment  es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en què s’incorren. 
 
L’amortització es realitza pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels respectius béns. 
Per als béns afectes a obsolescència es doten les oportunes provisions per depreciació. 
 
Els coeficients anuals d’amortització aplicats són els següents: 
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Construccions 3% 
Instal·lacions tècniques i maquinària 10 - 12% 
Utillatge 20% 
Mobiliari 10% 
Equips per a procés d’informació 25% 
Elements de transport 12% 

 
Deteriorament de valor de l'immobilitzat intangible i material: 
 
Al tancament de cada exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, es procedeix a 
estimar mitjançant el denominat “test de deteriorament” la possible existència de pèrdues de valor 
que redueixin el valor recuperable de dits actius a un import inferior al del seu valor en llibres.  
 
L'import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de 
venda i el valor en ús.  
 
Els valors recuperables es calculen per a cada unitat generadora d'efectiu, si bé en el cas 
d'immobilitzacions materials, sempre que sigui possible, els càlculs de deteriorament s'efectuen 
element a element, de forma individualitzada.  

 
d. La Fundació no té cap terreny o construcció qualificat com a inversions immobiliàries. 

 
e. La Fundació no té cap contracte d’arrendament financer ni operacions de naturalesa similar. 

 
f. La Fundació no ha realitzat cap permuta. 

 
g. Actius financers i passius financers: 

 
g.1) Els actius financers es classifiquen als efectes de la seva valoració, en les següents categories: 

 
g.1.1) Préstecs i partides a cobrar  

 
Corresponen a crèdits, per operacions comercials o no comercials, originats en la venda 
de béns, lliuraments d'efectiu o prestació de serveis, els cobraments dels quals són de 
quantia determinada o determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.  
Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
la transacció que siguin directament atribuïbles. Es valoren posteriorment al seu cost 
amortitzat, registrant en el compte de resultats els interessos reportats en funció del seu 
tipus d'interès efectiu. 
 
No obstant l'anterior, els crèdits amb venciment no superior a un any valorats 
inicialment pel seu valor nominal, es segueixen valorant per aquest import, tret que 
s'haguessin deteriorat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament es registren en funció de la diferència 
entre el seu valor en llibres i el valor actual al tancament de l'exercici dels fluxos 
d'efectiu futurs que s'estima que generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu 
calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Aquestes correccions es reconeixen 
en el compte de pèrdues i guanys. 

 
 

g.1.2) Inversions mantingudes fins al venciment 
 

S'inclouen en aquesta categoria els valors representatius de deute, amb data venciment 
fixada i cobraments de quantia determinable, que es negocien en un mercat actiu i sobre 
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els quals la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat per a conservar-los en el seu 
poder fins al seu venciment.  
 
Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
la transacció que siguin directament atribuïbles. Aquestes inversions es valoren 
posteriorment al seu cost amortitzat i els interessos reportats en el període es calculen 
aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.  
 
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen en el compte de pèrdues i 
guanys, calculades en funció de la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual 
al tancament de l'exercici dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima van a generar, 
descomptats al tipus d'interès efectiu determinat en el moment del seu reconeixement 
inicial. 
 

g.2) Els passius financers: 
 

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que s'han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o també aquells que sense tenir un origen 
comercial, no poden ser considerats com instruments financers derivats.  
 
Es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la 
transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el 
seu cost amortitzat, emprant per a això el tipus d'interès efectiu. 

 
h. Existències: es valoren al cost o valor de mercat, si aquest fos menor. Per a les existències afectes a 

depreciacions reversibles es dota la corresponent provisió al tancament de l’exercici. 
 
Pels productes acabats el cost resultant d’afegir al valor de les matèries primeres i auxiliars  
consumides, els costos directes i indirectes incorregudes en la seva producció. 
 
El valor de mercat es determina en base al preu de reposició o valor net de realització. 
 
El cost de les primeres matèries es determina en base al preu mig ponderat d’adquisició. 

 
i. Impostos sobre beneficis: Tal i com es reflexa al punt 14. Situació fiscal, la Fundació està acollida i 

compleix els requisits de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa, i per 
tant gaudeix d'exempció fiscal en l'impost de societats. 

 
j. Ingressos i despeses.  

 
S'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i 
serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 
monetari o financer derivat d'ells. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda, deduïts descomptes i impostos. 
 
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment que s'han transferit al 
comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut i la Fundació no 
manté la gestió corrent sobre dit bé, ni reté el control efectiu sobre el mateix. 
 
Quant als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de realització 
de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 
fiabilitat. 

 
k. Provisions i contingències: no hi ha hagut durant l’exercici provisions ni contingències significatives. 

Cal esmentar que el conveni al que estan acollits els treballadors de la Fundació esdevé un premi de 
fidelitat que es recull en una provisió a curt termini. 
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l. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental, indicant: 

 
La Fundació no té actius significatius inclosos en l’immobilitzat material destinats a la minimització 
de l’impacte medi ambiental i a la protecció i millora del medi ambient ni ha rebut subvencions ni 
incorregut en despeses durant l’exercici la finalitat de les quals sigui la protecció i millora del medi 
ambient. Així mateix, la Fundació no ha dotat provisions per cobrir riscos i despeses per actuacions 
mediambientals, a l’estimar que no existeixen contingències relacionades amb la protecció i millora 
del medi ambient.  

 
m. Subvencions, donacions i llegats: les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import 

concedit, imputant-se a resultats de forma proporcional a la depreciació efectiva experimentada pels 
actius finançats amb aquestes subvencions, llevat que es tracti d’actius no subjectes a depreciació en 
el cas de les quals s’ imputen al resultat de l’exercici en el qual es produeix l’alienació o baixa en 
inventari dels mateixos. 

 
Les subvencions d’explotació s’abonen a resultats de l’exercici en base al criteri de meritació. 

 
n. Transaccions entre parts vinculades. 

 
Les operacions entre parts vinculades, amb independència del grau de vinculació, es comptabilitzen 
d'acord amb les normes generals, en el moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu acordat en 
una operació difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat econòmica 
de l'operació. 

 
5. Immobilitzat material 
 

Els saldos i variacions de l’exercici del cost i amortització acumulada expressats en euros, són: 
 

2018: 
 

Compte Immobilitzat Material
       Saldo a 

31.12.17
      Altes Baixes

       Saldo a 

31.12.18

Terrenys 31.613,24 31.613,24

Construccions 542.488,34 542.488,34

Instal·lacions tècniques i maquinària 185.535,37 19.700,00 20.451,36 184.784,01

Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari 16.580,86 7.562,36 4.379,97 19.763,25

Equips per a processament de informació 44.883,87 44.883,87

Altre immobilitzat material 626,73 626,73 0,00

TOTAL 821.728,41 27.262,36 25.458,06 823.532,71
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Amortització acumulada 
 

Compte Immobilitzat Material
       Saldo a 

31.12.17
      Altes Baixes

       Saldo a 

31.12.18

Construccions -439.442,87 -16587,15 -456.030,02

Instal·lacions tècniques i maquinà -134.519,11 -16.180,79 -15.433,86 -135.266,04

Altres instal., utillatges i mobiliari -15.515,00 -660,26 -4.373,25 -11.802,01

Equips per a processament de inf -27.094,44 -5.918,35 -33.012,79

Altre immobilitzat material -626,74 -626,74 0,00

TOTAL -617.198,16 -39.346,55 -20.433,85 -636.110,86

Valor Net Comptable:                  204.530,25 187.421,85
 

 
2017: 

 

Compte Immobilitzat Material        Saldo a 31.12.16       Altes Baixes        Saldo a 31.12.17 

Terrenys 31.613,24 0 0 31.613,24 

Construccions 542.488,34 0 0 542.488,34 

Instal·lacions tècniques i maquinària 162.393,37 23.142,00  185.535,37 

Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari 16.580,86 0,00 0,00 16.580,86 

Equips per a processament de informació 63.173,04 0,00 18.289,17 44.883,87 

Altre immobilitzat material 660,6 0 33,53 627,07 

TOTAL 816.909,45 23.142,00 18.322,70 821.728,75 

 
Amortització Acumulada:  

 

Compte Immobilitzat Material        Saldo a 31.12.16      Dotacions   Baixes        Saldo a 31.12.17 

Construccions -422.855,70 -16.587,16 0 -439.442,86 

Instal·lacions tècniques i maquinà -117.985,59 -16.533,52 0 -134.519,11 

Altres instal., utillatges i mobiliari -14.376,73 -1.138,27 0 -15.515,00 

Equips per a processament de inf -39.465,25 -5.918,35 -18.289,16 -27.094,44 

Altre immobilitzat material -660,26 0,00 -33,52 -626,74 

TOTAL -595.343,53 -40.177,30 -18.322,68 -617.198,15 

 
    Valor Net Comptable:                   221.565,92   204.530,60 
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Els elements totalment amortitzats el 2018 són els següents: 
 

 
 

Compte Immobilitzat Material
Saldo a 

31.12.18

Construccions 305.297,17

Instal·lacions tècniques i maquinària 63.970,95

Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari 6.008,43

Equips per a processament de informació 15.638,14

Altre immobilitzat material 0

TOTAL 390.914,69
 

 
 
 

6. Inversions immobiliàries 
 

La Fundació no té immobles classificats com inversions immobiliàries. 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 

La Fundació no té béns classificats com a patrimoni cultural. 
 
 
8. Immobilitzat intangible 
 

Els saldos i variacions de l’exercici, expressats en euros, són: 
 

2018: 

 
     

Compte Immobilitzat Intangible                      Saldo a 31.12.17 Altes  Baixes Saldo a 31.12.18 

 Aplicacions informàtiques 9.538,38 0 0,00 9.538,38 

 TOTAL 9.538,38 0 0,00 9.538,38 

  
 
Amortització acumulada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Net Comptable:                                                         0,00 
  

                                                   0,00 
 
 
 
 
 

Compte Immobilitzat Intangible                                             Saldo a 31.12.17 Dotacions  Baixes Saldo a 31.12.18 

Aplicacions Informàtiques -9.538,38 0,00 0,00 -9.538,38 

TOTAL -9.538,38 0,00 0,00 -9.538,38 
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2017: 

 
     

Compte Immobilitzat Intangible                      Saldo a 31.12.16 Altes  Baixes Saldo a 31.12.17 

 Aplicacions informàtiques 9.538,38 0 0,00 9.538,38 

 TOTAL 9.538,38 0 0,00 9.538,38 

  
 

Amortització acumulada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Net Comptable:                                                         0,00                                                      0,00 
 

 
 
Els elements totalment amortitzats el 2018 són els següents: 

 
Compte Immobilitzat Intangible                      Saldo a 31.12.18 
Aplicacions informàtiques -9.538,38 
TOTAL -9.538,38 

 
 
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 

La Fundació no ha realitzat operacions d’arrendament. 
 

 
10. Actius financers 

 
a. La totalitat d’actius financers de la Fundació, que com es veu al quadre següent són a curt termini i 

a cost, corresponen a drets de cobrament, i el detall el podem veure al punt 10.b. 
 

Classes 
 

Categories 

Instruments financers a 
curt termini 

Crèdits, derivats i altres 

2018 2017 

Actius financers a cost 
 

195.622,36  
 

221.207,43 

Total 
 

195.622,36  
 

221.207,43 

 
 
 
 

Compte Immobilitzat Intangible                                             Saldo a 31.12.17 Dotacions  Baixes Saldo a 31.12.18 

Aplicacions Informàtiques -9.221,92 -316,46 0,00 -9.538,38 

TOTAL -9.221,92 -316,46 0,00 -9.538,38 
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b. Usuaris i altres deutors  
 

Els saldos i variacions de l’exercici són: 
 

2018: 
 

Compte Saldo 31.12.17 Augments Disminucions Saldo 31.12.18

Clients 213.386,88 976.169,90 -1.014.344,04 175.212,74

Deutors subvencions de la Generalitat i 

Ajuntament
0,02 137.227,90 -96.987,04 40.240,88

Deutor patrocinador Fundació Cat.La Pedre. 0,00 33.000,00 -36.000,00 -3.000,00

Altres patrocinadors 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00

Altres deutors 7.820,53 84.510,46 -84.162,25 8.168,74

Personal 0,00 9.624,00 -9.624,00 0,00

TOTAL 221.207,43 1.240.532,26 -1.266.117,33 195.622,36
 

 
 

2017: 
 

Compte Saldo 31.12.16 Augments Disminucions Saldo 31.12.17 

Clients 181.209,52 962.862,81 -930.685,45 213.386,88 

Deutors subvencions de la Generalitat i Ajuntament 0,02 128.568,38 -128.568,38 0,02 

Deutor patrocinador Fundació Cat.La Pedre. 0 14.627,00 -14.627,00 0,00 

Altres patrocinadors 0 22.558,77 -22.558,77 0,00 

Altres deutors 8259,57 81.911,21 -82.350,25 7.820,53 

Personal 0 9.844,00 -9.844,00 0,00 

TOTAL 189.469,11 1.220.372,17 -1.188.633,85 221.207,43 

 
c. Inversions financeres a curt  

 
Els saldos i variacions de l’exercici 2018 de les inversions a curt termini, expressats en euros, van 
ser: 
 

Compte Saldo 31.12.17 Alta/Baixa Saldo 31.12.18

Altres crèdits (imposicions) 0,00   0,00   0,00   

TOTAL 0,00   0,00   0,00   
 

 
11. Passius financers a llarg i curt termini 

 
La totalitat dels passius financers, que com es veu al quadre següent són a cost i a curt termini, 
corresponen a deutes amb una entitat de crèdit, proveïdors, altres deutes i la periodificació de les 
pagues extres. 
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La Fundació va formalitzar un préstec amb F. Catalunya LP per 60.000 euros el 28 de juny de 2013 i 
venciment el 30 de juny de 2018 amb una carència de capital de 12 mesos. Aquest préstec merita un tipus 
d’interès fix del 4% i un interès variable equivalent al 1% del resultat abans d’impostos de la Fundació 
sempre que l’esmentat resultat sigui com a mínim equivalent al 25% dels seus ingressos totals nets, amb 
un mínim de 50.000 euros i quan aquests beneficis no es dediquin a incrementar proporcionalment els 
llocs de treball de persones discapacitades de la Fundació. Del préstec adquirit el 2018 ja no restava 
retornar cap quantitat. 
 
L’import de 192.867,61 euros de passius financers a curt termini es desglossen 93.499,46 euros de 
proveïdors; 57.496,44 euros de personal i 41.871,71 euros de deutes amb les Administracions Públiques. 
La partida de “Passius per impost corrents i altres deutes amb les Administracions Públiques”, 
correspon a les Retencions per IRPF fetes a empleats i professionals pendents d’ingressar a Hisenda així 
com al deute de la Seguretat Social de les nòmines.  
 

12. Fons propis 
 

(*) El fons dotacional de la Fundació està aportat per l’Entitat fundadora, la Caixa de Tarragona. 
Consisteix en l’edifici i les instal·lacions existents en l’actualitat on s’ubica el Taller Ocupacional, i 
estaven valorats en la quantitat de 332.960,71 euros i en una aportació monetària de 30.050,60 
euros. Aquest import s’ha inclòs íntegrament a l’actiu del Balanç, partida II.1 sense que s’hagin 
produït increments o disminucions del fons dotacional. El percentatge de la fons dotacional 
destinat a les finalitats de la Fundació és del 100%. 

 

Concepte
Fons 

Dotacional (*)

Excedents 

d’exercicis 

anteriors

Resultats 

negatius 

exercicis anterior

Excedents 

pendents 

d’aplicació

Excedent de l’exercici
Pèrdua de 

l'exercici
Total fons propis

Saldo a 1.1.17 363.011,31 282.843,94 -239.759,42 29.472,59 435.568,42

Distribució Resultat  2016 29.472,59 -29.472,59 0

Benefici de l’exercici 2017 32.851,07 32.851,07

Saldo a 31.12.17 363.011,31 312.316,53 -239.759,42 0 32.851,07 0 468.419,49

Distribució Resultat 2017 32.851,07 -32.851,07 0

Benefici de l’exercici 2018 33.074,96 33.074,96

Saldo a 31.12.18 363.011,31 345.167,60 -239.759,42 0 33.074,96 0 501.494,45

 
 

 
13. Subvencions, donacions i llegats 

 
Subvencions d’explotació 

 
La Fundació ha rebut durant l’exercici 2018 diverses subvencions d’explotació, d’acord amb el següent 
detall: 
 

                                                
Classes 

 
Categories 

Passius financers a curt termini Passius financers a llarg termini 
Derivats i altres Entitats de crèdit 

2018 2017 2018 2017 

Passius financers a 
cost amortitzat 

 
192.867,61   

 

 
191.356,27 

 
0,00 0,00 
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Entitat Euros Destí

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 135.227,90 Subvenció de part del SMI i per ajustament personal

Organismes de la Seguretat Social 45.849,65 Bonificacions quotes Seguretat Social

Subvenció SOC 0,00 Subveció contractació personal juvenil

Ajuntament de La Canonja 2.000,00 Subvenció per Taller de Radio

TOTAL 183.077,55

 
 

 
2017: 
 

Entitat Euros Destí 

Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya 82.568,38 Subvenció de part del SMI i per ajustament 

personal 
Organismes de la Seguretat Social 46.642,15 Bonificacions quotes Seguretat Social 

Subvenció SOC 26.400,00 Subvenció contractació personal juvenil 

Ajuntament de La Canonja 2.000,00 Subvenció per Taller Fotografia 

TOTAL 157.610,53   

 
 

14.  Situació fiscal 
 

D’acord amb el que estableix la “Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen  fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” gaudirà d’exempció en l’Impost sobre Societats 
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 transmissions a títols 
lucratius, sempre que unes i altres s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat 
específica. 
 
La Fundació té quatre activitats, que són les següents: 
 

 Epígraf IAE 475: Activitats annexes a les arts gràfiques. 
 Epígraf IAE 849.9: Altres serveis independent NCOP 
 Epígraf IAE 861.2: Lloguer de locals 
 Epígraf IAE 952 Assistència i serveis per a persones amb discapacitació no residencial. 

 
Els tres primers epígrafs estan inclosos dins del règim general de l’IVA, per tant, les factures que la 
Fundació emet en concepte d’enquadernacions, digitalització, manipulats, destrucció de paper, lloguer, 
etc., porten el tipus d’IVA general del 21%, del 10 % o del 4% (segons tipus de feina) 

 
El quart epígraf està inclòs dins les exempcions que marca la llei de l’IVA, per tant les factures i quotes 
que es generen d’aquesta activitat en concepte de serveis assistencials i de menjador estan exemptes 
d’IVA. 
 
Això implica que tenim dos sectors diferenciats, i per tant l’IVA suportat del sector assistencial no és 
deduïble, així com tampoc ho és la part proporcional de l’IVA suportat de les despeses comuns a les dues 
activitats, i per obtenir-lo s’ha d’aplicar una prorrata, que es calcula en base als ingressos obtinguts 
durant l’exercici, de cadascuna de les dues activitats. 
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Pels exercicis 2013 i futurs, l’IVA suportat no deduïble s’imputarà directament com a despesa al compte 
que correspongui segons la seva naturalesa, amb l’excepció de la regularització per l’aplicació de la 
prorrata definitiva, a final d’any, que se seguirà comptabilitzant al compte 6341. 
 
Durant el 2018 s’ha comptabilitzat i liquidat l’IVA segons la prorrata definitiva del 2017. Al finalitzar el 
2018 s’ha fet una regularització segons la prorrata definitiva, que va ser el 50,00% de l’Iva que es pot 
deduir i el 50,00% no. Això ha comportat una regularització negativa el 2018 de 7.231,38 euros. 
 
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins 
que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l'exercici 2018 la Fundació té 
oberts a inspecció els exercicis 2013 i següents per als altres impostos que li són d'aplicació. Els Patrons 
de la Fundació consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, 
pel que, encara en cas que sorgissin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament 
fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien 
de manera significativa a les comptes anuals adjuntes. 
 
 

15. Ingressos i Despeses 
 

a) La Fundació no ha tingut despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de l’Entitat. 
 

b) El desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments” és el següent: 
 

TITOL 2018 2017

Consums de matèria primeres 11.958,85 14.339,06

Consums prod.serveis 12.855,29 13.511,21

Consums prod.neteja 1.310,84 455,58

Altres consums 0 0

Treballs realitzats per tercers i profes. 216.489,62 165.031,78

Variació Existències de matèries primeres -151,10 1.273,08

Pèrdues per deteriorament d’existèncias 4.163,04 652,73

COMPRES I CONSUMS 246.626,54 195.263,44
 

 
 

 
 

 
c) El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal”, és el següent: 

 
2018: 
                                                                         Euros 

Sous i salaris      538.027,49 
Indemnitzacions                 0 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa   160.313,96 
Altres despeses socials         2.400,00 

___________ 
Total:       700.741,45 

 
 



 
 

Fundació Taller Ocupacional Promoció Minusvàlids, Fundació Privada 
Memòria corresponent a l’exercici anual acabat 

el 31 de desembre de 2018 

 

 - 15 - 

 
 

 
 2017: 
                                                                         Euros 

Sous i salaris      549.323,69 
Indemnitzacions       0 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa   155.282,87 
Altres despeses socials     2.400,00 

___________ 
Total:       707.006,56 

 
   
Variació de les provisions de les activitats. 

 
2018: 
 

L’import registrat correspon a: Variació provisió d’existències:      -49,30  euros 
 

2017: 
 

L’import registrat correspon a: Variació provisió d’existències:      -923,96  euros 
 
Liquidació del pressupost  
 
2018: 
 

Pressupost Realització Desviació Pressupost Realització Desviació

Operacions de funcionament Operacions en funcionament

Compres i consums 253.567,00 242.463,50 -11.103,50 Vendes i prestacions de serveis 953.690,00 923.572,55 -30.117,45

Serveis exteriors 95.733,00 135.826,65 40.093,65 Subvencions privades 61.479,90 62.687,24 1.207,34

Impostos i tributs 800,00 7.700,93 6.900,93 Subvencions d'explotació públiques 150.000,00 183.077,55 33.077,55

Despeses de personal 696.878,18 700.741,45 3.863,27 Altres ingressos 9.000,00 8.708,00 -292,00

Despeses de gestió 18.000,00 16.976,55 -1.023,45 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00

Despeses financeres 1.100,00 92,99 -1.007,01 Ingressos excepcionals 0,00 3.153,20 3.153,20

Altres despeses 0,00 5.024,25 5.024,25

Dotacions per amortització 43.800,00 39.346,56 -4.453,44

Dotacions provisions - exces 

provisions
0,00 -49,30 -49,30

Total desepeses operacions 

de funcionament
1.109.878,18 1.148.123,58 38.245,40

Total ingressos operacions de 

funcionament
1.174.169,90 1.181.198,54 7.028,64

Epígrafs
Despeses pressupostàries

Epígrafs
Ingressos pressupostaris

Euros Euros
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2017: 
 

Epígrafs 
Despeses pressupostàries 

Epígrafs 
Ingressos pressupostaris 

Pressupost Realització Desviació Pressupost Realització Desviació 

Operacions de 
funcionament 

Euros 
Operacions en 
funcionament 

Euros 

Compres i consums 176.100,00 194.610,71 -18.510,71 
Vendes i prestacions de 
serveis 

797.160,00 944.362,76 -147.202,76 

Serveis exteriors 82.600,00 142.082,46 -59.482,46 Subvencions d'explotació 187.500,00 157.610,53 29.889,47 

Impostos i tributs 800,00 -129,86 929,86 Altres ingressos 0,00 22.544,58 -22.544,58 

Despeses de personal 671.400,00 707.006,56 -35.606,56 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 

Despeses de gestió 18.000,00 17.234,40 765,60 Ingressos excepcionals 0,00 126,76 -126,76 

Despeses financeres 1.100,00 469,87 630,13 Ingressos socials 8.340,00 9.050,00 -710,00 

Altres despeses 0,00 -0,38 0,38         

Dotacions per 

amortització 
43.000,00 40.493,76 2.506,24         

Dotacions provisions 0,00 -923,96 923,96         

Total despeses operacions 

de funcionament 
993.000,00 1.100.843,56 -107.843,56 

Total ingressos 
operacions de 

funcionament 

993.000,00 1.133.694,63 -140.694,63 

 
 
 

16. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

El fons dotacional de la Fundació està aportat per l’Entitat fundadora, la Caixa de Tarragona. Consisteix 
en l’edifici i les instal·lacions existents en l’actualitat on s’ubica el Taller Ocupacional, i estaven valorats 
en la quantitat de 332.960,71 euros i en una aportació monetària de 30.050,60 euros. Aquest import s’ha 
inclòs íntegrament a l’actiu del Balanç, partida II.1 sense que s’hagin produït increments o disminucions 
del fons dotacional. El percentatge de la fons dotacional destinat a les finalitats de la fundació és del 
100%. 
 
La totalitat d’ingressos i vendes obtingudes per la Fundació durant el 2018 han estat destinades a la 
realització de les seves activitats fundacionals en un percentatge del 101,71% 

 
El desglossament és el següent: 
 

Total rendes obtingudes 1.102.257  

Total destí rendes 1.121.103  

Percentatge de rendes destinats a activitat pròpies 101,71%

EXERCICI 2018
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Total rendes obtingudes 1.088.877  

Total destí rendes 1.061.316  

Percentatge de rendes destinats a activitat pròpies 97,47%

EXERCICI 2017

 
 

17. Fets posteriors al tancament 
 

No hi ha hagut cap fet posterior al tancament que calgui remarcar. 
 
 

18. Operacions amb parts vinculades 
 

El volum d’operacions  i saldos amb Fundació Catalunya – La Pedrera són els següents: 
 
2018: 
 
Volum de Vendes de Topromi a Fundació Catalunya – La Pedrera –sense iva-: 103.366,11 euros 
Conveni d’ajut de Fundació Catalunya – La Pedrera a Topromi: 36.000,00 euros 
Deute a 31-12-18  de Topromi a Fundació Catalunya – La Pedrera: 0 euros 
Deute a 31-12-18 de Fundació Catalunya – La Pedrera a Topromi: 33.384,94  euros 
 
2017: 
 
Volum de Vendes de Topromi a Fundació Catalunya – La Pedrera –sense iva-: 77.853,30 euros 
Conveni d’ajut de Fundació Catalunya – La Pedrera a Topromi: 19.664,68 euros 
Deute a 31-12-17  de Topromi a Fundació Catalunya – La Pedrera: 0 euros 
Deute a 31-12-17 de Fundació Catalunya – La Pedrera a Topromi: 39.411,53 euros 
 
Les decisions d’Alta Direcció son exercides exclusivament pels membres del Patronat. 
 
Durant l’exercici els membres del Patronat no han meritat cap tipus de remuneració. Així mateix, no 
existeixen bestretes o crèdits concedits al conjunt de membres del Patronat al 31 de desembre de 2018 ni 
obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida amb membres del Patronat actual i anteriors. 

 
 
 

19. Altra informació 
 

a. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici és de 30,5 persones., distribuït per 
categories i desglossat per sexes és el següent 
 

 
2018: 
 

  DONA HOME TOTAL 
DIRECTOR 1   1 
ENCARGAT   1 1 
CAP D'ADMINISTRACIÓ 1   1 
PSICÓLEG 2   2 
MONITOR 4 3 7 
AUXILIAR MONITOR  1 1 
PEÓ 3 13 16 
TOTAL 11 18 29 
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2017: 
 

  DONA HOME TOTAL 
DIRECTOR 1   1 
ENCARGAT   1 1 
CAP D'ADMINISTRACIÓ 1   1 
PSICÓLEG 2   2 
MONITOR 4 4 8 
AUXILIAR MONITOR 1 1 2 
PEÓ 3 15 18 
TOTAL 12 21 33 

 
 
 
 

b. Altra informació 
 
El Patronat està compost des del 18 de maig de 2018 per les següents persones: 
 

President:                     Germán Ramón-Cortés Montaner 

Secretari no patró:       Carles Ribas Milian 

Vocals:                          Marta Lacambra Puig 

                                       Marta Torras Mari 

                                      Carme Borbonès Brescó 

                                      Marta Domènch Tomàs 

                                      Francesc Xavier Bas Sarrà 
 

El 18 de maig de 2018 es reuneix el Patronat per l’aprovació de comptes.  
 
Els honoraris meritats pels auditors de la Fundació durant el 2017 i 2018 per treballs d’auditoria de 
comptes han estat de 2.800,00 € i 2.800,00 €, respectivament. 
 
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.  
D’acord amb la llei 15/2010 de 5 de juliol, informem que el període mig de pagament a proveïdors durant 
els exercicis 2018 i 2017 es de 40 dies. L’import pendent de pagament al tancament de 2018 és de 
90.699,46 i l’import de les operacions pagades durant l’any 2018 és de 491.278,28 euros. 
 
Informació sobre Medi Ambient. 
La Fundació, degut a la seva activitat, no disposa de cap actiu relacionat amb aspectes mediambientals ni 
ha rebut cap subvenció ni ha satisfet cap despesa en aquesta matèria. 
 

 
 

20. Informació segmentada 
 

El centre està dividit en tres centres de cost segons els servei que ofereix als usuaris. Adjuntem compte 
de pèrdues i guanys segmentat pels tres centres. 
 
STO: Servei de Teràpia Ocupacional (forma part del Centre Ocupacional) 

CET: Centre Especial de Treball 

USAPS: Unitat de Suport d’ajustament personal i social (forma part del Centre Especial de Treball) 
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El criteri utilitzat per fer aquesta imputació de costos és el següent depenent del tipus de despesa o 
ingrés: 
 
Compres i consums, serveis exteriors, impostos, despeses financeres, excepcionals i provisions. En cas 
que la despesa la generi un sol servei s’imputa únicament a aquell servei. En cas que la despesa sigui de 
tot el centre (despesa comuna) el criteri utilitzat per fer la imputació de la despesa és el de la quantitat 
d’usuaris que hi ha assignat a cada servei. 
 
Despeses de personal. El criteri aplicat és imputar el sou de cada treballador al servei al qual està 
treballant. 
 
Amortitzacions. Depenent del bé amortitzat, si forma part del CET o del STO s’assigna la despesa 
d’amortització a cada servei. Els bens que son comuns (edifici, instal·lacions, alguns equips 
informàtics...) el criteri utilitzat per fer la imputació de la despesa és el de la quantitat d’usuaris que hi 
ha assignat a cada servei. 
 
Despeses de gestió. Son les gratificacions que es donen als usuaris. El criteri d’imputació és a quin usuari 
se li dona la gratificació. 
 
Vendes i ingressos socials . El criteri utilitzat és quin serveis genera l’ingrés. 
 
Subvencions d’explotació. El criteri utilitzat és a quin servei se li ha atorgat la subvenció. 
 
Altres ingressos, ingressos financers i ingressos excepcionals. En cas que l’ingrés el generi un sol servei 
s’imputa únicament a aquell servei. En cas que l’ingrés sigui de tot el centre (ingrés comú) el criteri 
utilitzat per fer la imputació de l’ingrés és el de la quantitat d’usuaris que hi ha assignat a cada servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018: 
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DESPESES TO TAL STO CET USAPS

COMPRES I CONSUMS 242.463,50 34.199,16 181.813,18 0,00

SERVEIS EXTERIORS 135.826,65 81.668,30 51.891,23 0,00

IMPOSTOS, TRIBUTS 7.700,93 340,36 7.360,57 0,00

DESPESES PERSONAL 700.741,45 385.432,34 250.867,01 64.442,10

DESPESES GESTIÓ 16.976,55 16.976,55 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 92,99 75,96 17,03 0,00

DESPESES EXCEPCIONALS 5.024,25 0,00 5.024,25 0,00

DOTACIÓ AMORTITZACIONS 39.346,56 5.312,47 34.034,09 0,00

DOTACIÓ PROVISIONS 4.163,04 0,00 4.163,04 0,00

EXCESSOS PROVISIONS -4.212,34 0,00 -4.212,34 0,00

DESPESES TOTAL 1.148.123,58 524.005,14 530.958,05 64.442,10

INGRESSOS TO TAL STO CET USAPS

VENDES I INGRESSOS 923.572,55 481.686,44 417.508,61 0,00

INGRESSOS SOCIALS 62.687,24 2.894,39 59.792,85 0,00

TREBALLS REALITZATS 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ 183.077,55 2.000,00 119.917,55 61.160,00

ALTRES INGRESSOS 8.708,00 8.708,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS EXCEPCIONALS 3.153,20 0,00 3.150,00 0,00

INGRESSOS TOTAL 1.181.198,54 495.288,83 600.369,01 61.160,00

RESULTAT 33.074,96 -28.716,31 69.410,96 -3.282,10
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