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A) ACTIU NO CORRENT 2.078.473,22 1.751.562,46 A) PATRIMONI NET 2.471.796,25 2.580.025,67

I. Immobilitzat intangible -             -             A-1) Fons propis 11 2.021.840,60 2.121.085,72

    1. Aplicacions informàtiques 7 -             -             Ι. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

    1. Fons dotacionals 30.000,00 30.000,00

II. Immobilitzat material 5 4.778,50 10.945,28

    1. Terrenys i construccions -             -             II.Excedents d'exercicis anteriors 2.090.658,07 2.086.146,22

    2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 3.398,33 10.646,33     1. Romanent 2.090.658,07 2.086.146,22

    3. Mobiliari i Equips per a processament d'informació -             298,95

    4. Altre Immobilitzat material 1.380,17 -             

III.Excedents pendents d'aplicar a les finalitats 

estatutàries 427,65 -                

III.Excedent de l'exercici 3 -99.245,12 4.939,50

III. Inversions immobiliàries 6 1.900.694,72 1.726.617,18

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 

ajustaments 12.a 449.955,65 458.939,95

    1. Terrenys i béns naturals 669.163,08 532.032,40       1. Donacions i llegats de capital 449.955,65 458.939,95

    2. Construccions 1.231.531,64 1.194.584,78

IV. Inversions entitats del grup i assoc. a llarg termini 9 -             -             

    1. Instruments de patrimoni -             -             

V. Inversions financeres a llarg termini 9 173.000,00 14.000,00

    1. Crèdits a tercers 157.800,00 -             

    2. Altres actius financers 15.200,00 14.000,00

B) PASSIU NO CORRENT 137.108,33 13.300,00

Ι. Deutes a llarg termini 10 137.108,33 13.300,00

     1. Deutes amb entitats de crèdit 121.908,33 -                

     1. Altres deutes a llarg termini 15.200,00 13.300,00

B) ACTIU CORRENT 549.565,16 850.513,42 C) PASSIU CORRENT 19.133,80 8.750,21

 I. Deutes a curt termini 10 7.732,56 284,37

I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 8.213,52 62.029,94
     1. Deutes amb entitats de crèdit 7.732,56 284,37

     1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 9 8.213,52 -             

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

vinculades 9

-             62.029,94

II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11.401,24 8.465,84

II. Inversions en entitats del grup i associades a curt 

termini 9, 16 -             300.437,90      1. Creditors varis 10 7.563,99 6.922,34

     1. Altres actius financers -             300.437,90      2. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

         Administracions Públiques 13 3.837,25 1.543,50

III. Inversions financeres a curt termini 9 10.000,00 20.000,00

     1. Crèdits a tercers 10.000,00 20.000,00

     2. Altres actius financers -             -             

IV. Periodificacions a curt termini 15 37,45 1.833,69

V. Efectiu i altres actius líquids equivalents 531.314,19 466.211,89

      1. Tresoreria 531.314,19 466.211,89

TOTAL ACTIU (A+B) 2.628.038,38 2.602.075,88 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B) 2.628.038,38 2.602.075,88

La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

2021 2021ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
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2020 2020

Notes de 

la 

memòria

FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures Alternatives)

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2021 i 2020
(Euros)

Notes de 

la 

memòria



1.  Ingressos per les activitats -                 62.029,94

    a) Donacions i altres ingressos per a les activitats 12.b -                 62.029,94

2. Ajuts concedits i altres despeses 14.a -24.936,78 -10.100,00

    a) Ajuts concedits -24.936,78 -10.100,00

3. Altres ingressos de les activitats 79.893,10 39.575,39

    a) Ingressos per arrendaments 6 i 8 79.893,10 39.575,39

4. Despeses de personal 14.c -                 -23.652,04

5. Altres despeses d'explotació -15.159,77 -45.596,77

    a) Serveis exteriors -35.020,76 -40.737,51

        a.1) Arrendaments i cànons 8.a -                 -262,20

        a.2) Reparacions i conservació -7.068,69 -8.516,30

        a.3) Serveis professionals independents -12.909,80 -11.454,96

        a.4) Transports -3.648,39 -2.325,66

        a.5) Primes d'assegurances -4.123,75 -2.371,01

        a.6) Serveis bancaris -1.141,42 -586,93

        a.7) Subministraments -589,54 -2.312,89

        a.8) Altres serveis -5.539,17 -12.907,56

    b) Tributs 1.860,99 -4.859,26

    c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 9.b 18.000,00 -                 

6. Amortització de l'immobilitzat 5, 6 i 7 -33.192,85 -25.641,81

7. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 12.a 8.084,35 240,00

8. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 5.d -2.830,17 13.599,04

    a) Resultats per alienacions i altres -2.830,17 13.599,04

9. Altres resultats 14.e -8.924,76 -5.514,25

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 2.933,12 4.939,50

10. Despeses financeres -1.728,24 -                 

11. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 9.b -100.450,00 -                 

    a) Resultats per alienacions i altres -100.450,00 -                 

II ) RESULTAT FINANCER (10+11) -102.178,24 -               

III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -99.245,12 4.939,50

12. Impostos sobre beneficis 13.b -                 -                 

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III+12) -99.245,12 4.939,50

La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

2021

FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures 

Alternatives)

Número de registre 2272   NIF: G 64263031

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre 

de 2021 i 2020

(Euros)

(Deure) Haver 2020
Notes de la 

memòria



30.000,00 2.097.208,32 -                  -11.062,10 1.379,95 2.117.526,17

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   

30.000,00 2.097.208,32 -                  -11.062,10 1.379,95 2.117.526,17

-                -                    -                   4.939,50 -                   4.939,50

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -                -                    -                   -                  457.560,00 457.560,00

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -11.062,10 -                   11.062,10 -                   -                       

30.000,00 2.086.146,22 -                  4.939,50 458.939,95 2.580.025,67

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   

30.000,00 2.086.146,22 -                  4.939,50 458.939,95 2.580.025,67

-                -                    -                   -99.245,12 -                   -99.245,12

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -                -                    -                   -                  -8.984,30 -8.984,30

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                -                    -                   -                  -                   -                       

-                4.511,85 427,65 -4.939,50 -                   -                       

30.000,00 2.090.658,07 427,65 -99.245,12 449.955,65 2.471.796,25

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

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

deutes)

      4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

E) SALDO, FINAL DE L' ANY 2021

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2020

II. Ajustaments per errors 2020

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

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

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

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

deutes)

      4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

C) SALDO, FINAL DE L' ANY 2020

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2019

II. Ajustaments per errors 2019

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

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

FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures Alternatives)

Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2021 i 

2020
(Euros)

Número de registre 2272   NIF: G 64263031

Excedent de 

l'exercici
TOTAL

Excedents 

d'exercicis 

anteriors

Excedents 

pendents d'aplicar 

a les finalitats

Dotació 

fundacional

Subvencions, 

donacions i llegats 

rebuts

A) SALDO, FINAL DE L' ANY 2019
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

La FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures 

Alternatives) (d’ara en endavant, l’Entitat), va ser constituïda el 4 de juliol de 2006 

per  “l’Associació per al Foment de les Mesures Alternatives”. Es troba inscrita en 

el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2272. 

 

L’Entitat es troba subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi 

Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que regula entre d’altres, les 

Fundacions que exerceixen majoritàriament a Catalunya i a la Llei 49/2002, de 23 

de desembre, de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo”. 
 

Els seus objectius són: 
 

▪ Promoure tot un conjunt de programes i iniciatives que afavoreixin el 

desenvolupament personal i social de col·lectius amb risc d’exclusió. 

 

▪ Col·laborar amb les Administracions per iniciar i portar a bon terme iniciatives 

destinades a facilitar la formació i l’adquisició d’hàbits laborals que permetin 

la inserció laboral de persones que han estat sotmeses a mides judicials. 

 

▪ Col·laborar i facilitar el treball d’entitats que sense ànim de lucre treballen per 

aconseguir la igualtat d’oportunitats pels col·lectius més marginats i 

especialment pels joves, homes i dones, que han estat penats. 

 

▪ Treballar amb altres iniciatives privades que facilitin la formació i la inserció 

d’acord amb la carta fundacional. 

 

▪ Participar i col·laborar en aquelles iniciatives que se signifiquin per 

conscienciar la societat sobre els drets humans en general, i els drets de les 

persones penades a tenir oportunitats per a la seva reinserció a la societat. 

 

▪ Qualsevol altra activitat que permeti un inserció laboral de persones amb 

poques possibilitats d’accés als circuits del mercat de treball. 

 

La Fundació exerceix les seves funcions, principalment, a Catalunya. 
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Són beneficiaris de la Fundació les persones amb risc d’exclusió social i  

preferentment persones sotmeses a mesures judicials a les quals s’adrecin els 

programes propis o els que la Fundació pugui desenvolupar en col·laboració amb 

altres associacions i entitats que desenvolupin programes coherents amb les finalitats 

de la Fundació. 

 

Durant l’any 2021 s’han donat suport a Entitats i persones per un total de 24.936,78 

euros (veure nota 14.a), en forma directa de donatius. 

 

En data 22 d’octubre de 2020, l’Entitat vinculada Associació per al Foment de les 

Mesures Alternatives va acordar la seva dissolució i destinar el seu patrimoni a la 

Fundació privada AFMA.  

 

El detall de tots els traspassos al balanç de l’Entitat per la dissolució està explicat a 

cadascuna de les notes de la present memòria (Veure nota 6, 9, 10, 12 i 16). 

 

Descripció de les activitats desenvolupades durant l’any 2021 

 

Sense activitat productiva des de 2019, Fundació Privada AFMA va continuar l’any 

2021 l’exploració de noves vies per donar suport a col·lectius vulnerables, ja sigui 

col·laborant amb altres entitats socials o amb ajuts econòmics puntuals a persones en 

risc d’exclusió. 

 

Pel que fa al suport a entitats socials, AFMA va donar a Conreu Sereny, S.C.C.L. 

de Badalona equipament agrícola (trituradora, estris i eines, i vestuari de treball) que 

conservava de l’època en què realitzava treballs forestals. Aquesta cooperativa 

produeix i comercialitza productes d’horta ecològics i de proximitat revitalitzant la 

pagesia en zones periurbanes i donant sortida a persones en situació social o laboral 

vulnerable.  
 

Pel que fa a suport a col·lectius vulnerables, ja fa dos anys que la fundació 

s’orienta a cobrir llur necessitat bàsica d’habitatge. Conscient que les institucions que 

s’hi dediquen topen amb moltes dificultats per trobar lloguers assequibles i en 

condicions dignes, AFMA va decidir destinar a l’adquisició de pisos els ingressos 

dels arrendaments de les naus industrials que té en propietat. L’objectiu és 

col·laborar en l’ampliació del parc d’habitatges a disposició de les persones en risc 

d’exclusió per tal de contribuir a la seva recuperació personal i/o al seu procés 

d’inserció social. Així, els pisos que cerca s’ubiquen en barris no degradats i han de 

complir uns requisits d’espai i confort.  
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El dia 29 de juny, la fundació va adquirir el seu segon pis destinat a lloguer social, 

aquesta vegada a Sant Feliu de Llobregat. Després d’uns mesos de reformes per 

deixar-lo a punt, el dia 1 d’octubre el va arrendar a la comunitat laïcal solidària 

Associació Sunday per un termini de 8 anys i un preu mensual de 700 €. Així mateix, 

es va mantenir el lloguer (amb una carència de 50 mesos) a Fundació Mambré del pis 

que AFMA va comprar l’any 2020 al carrer Isard de Barcelona.  

 

Quant a individuals, la nostra entitat va atorgar diversos préstecs (amb un 0% 

d’interès) a persones sense recursos que requerien ajut per cobrir necessitats bàsiques 

o desenvolupar projectes laborals propis.  

 

Finalment, la fundació va vendre la totalitat de les participacions d’Eightt Tech 

Supplies, S.L., de la qual era sòcia única. Si bé l’empresa, que opera en el sector de 

la importació i venda a majoristes de carregadors i altres perifèrics informàtics, és 

viable econòmicament, no oferia un marge suficient per proporcionar ocupació a 

col·lectius en risc, la finalitat per a la qual havia estat creada. Per això, AFMA va 

decidir abandonar aquesta via i destinar l’import recuperat a cercar noves fórmules 

d’ocupació i integració social.  

 

 

L’Entitat  té el domicili al carrer Gran de Gràcia nº 167 pral. 2ª de Barcelona.  

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS  COMPTES ANUALS  

 

a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat, 

i es presenten d’acord amb l’establert en el 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 i en les disposicions 

legals en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat. 

 

b) Principis comptables 
 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes 

anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els 
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principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació 

financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 

 

c) Comptes anuals 
 

D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals 

segons el model abreujat. 

 

d) Comparació de la informació 
 

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici 

amb les del precedent. 

 

 

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS 

 

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 

2021, formulada pel Patronat, és la següent:  

 
 

Euros

2021

Base de repartiment:

Excedents pendents d'aplicar en les activitats 

estatutàries 427,65

Excedent de l'exercici -99.245,12

-98.817,47

Aplicació:

Excedents d'exercicis anteriors -98.817,47

-98.817,47

 
 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la 

preparació dels comptes anuals adjunts són els següents: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número de registre: 2272 
 

NIF: G 64263031 

 

FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures 

Alternatives) 
 

Memòria abreujada 
  

 

 5 

a) Immobilitzat intangible 
 

L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i, 

posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització 

acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per 

deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb 

vida útil indefinida no s’amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l’any a 

un test de deteriorament. 
 

- Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i 

s’amortitzen linealment durant el període de 2 anys en que es preveu la seva 

utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es 

consideren com a despesa en el moment que es produeixen. 

b) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 
 

L’immobilitzat material i les inversions immobiliàries es comptabilitzen al seu 

cost d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament 

relacionades amb els elements de l’immobilitzat adquirits, incloent-hi les 

despeses financeres que fossin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu, 

sempre que requereixin d’un període de temps superior a un any per a estar en 

condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització 

acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada. 

 

Les despeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment 

de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels 

béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les 

despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a  

resultats.  

 

L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials i les inversions 

immobiliàries es realitzen sobre valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant 

els següents coeficients en funció de la vida útil: 
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Coeficients

Construccions 2%

Altres instal·lacions 10%

Maquinària i utillatge 24%

Mobiliari 24%

Elements de transport 16%

 
 

c) Criteri per qualificar els terrenys i construccions com inversions 

immobiliàries. 

 

L’Entitat qualifica un terreny i/o construcció com inversió immobiliària en la 

mesura que es destini a l’obtenció d’ingressos per arrendament o el tingui amb la 

finalitat  d’obtenir beneficis mitjançant la seva transmissió. En referència a la 

seva valoració s’aplicaran les mateixes normes de l’immobilitzat material. 

 

d) Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible, material i inversions 

immobiliàries  
 

En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, 

l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials   per a determinar 

si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament 

de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a 

l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n’hi 

hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin 

independents d'altres actius, l’Entitat calcularà l'import recuperable de la Unitat 

Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu. 

  

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de 

venda i el valor en ús. 

 

Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de 

tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant 

tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la 

valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per  

aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, 

l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les 

quals pertanyen els actius valorats. 
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Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, 

per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor 

comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per 

deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, 

excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les 

estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una 

pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit 

que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import, 

net d’amortitzacions, que figuraria en llibres si no s’hagués reconegut 

prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament. 

 

e) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 

Arrendament operatiu 
 

Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendatari té el dret d’utilitzar un actiu 

durant un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una 

sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter 

financer, i es comptabilitzen com una despesa o ingrés del exercici en que es 

meriten. 

 

f) Actius financers i passius financers 
 

Actius financers 
 

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 

adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els 

costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a 

negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament 

atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l’exercici. 

 

Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com: 
  

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats 

per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el 

cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat 

reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu 

tipus d’interès efectiu. Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any 
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es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per 

deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles 

insolvències pel que fa al seu cobrament. 

 

També s’inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de 

constitució. 

 

- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a 

preu d’adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de ser 

necessari, es doten les oportunes provisions per a la depreciació dels valors 

mobiliaris. 

 

Deteriorament d’actius financers 
  

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels 

fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu 

original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per 

deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de 

resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable 

pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al 

moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda. 

 

Passius financers 
 

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 

costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, 

els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència 

entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el 

període de durada del préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu. 

 

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del 

balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior 

es classifiquen com passius no corrents. 
  

No obstant això assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 

comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 

d’interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es 

valoren pel seu valor nominal. 
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g) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 
 

L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs 

i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos 

des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a 

variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques. 

 

h) Impostos sobre beneficis 
 

L’Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002,  de 23 de desembre, de 

"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al 

Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l’Impost sobre 

Societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de 

l’exercici d’una activitat classificada com a econòmica aliena a l’objecte o 

finalitat de l'Entitat. En aquest cas la despesa per l’Impost sobre Societats de 

l’exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les esmentades 

activitats abans d’impostos i aquest s’incrementaria o disminuiria, segons 

correspongui, amb les diferències “permanents” o “temporals” a efectes de 

determinar l’impost meritat en l’exercici. El tipus de gravamen aplicable a les 

operacions no exemptes és del 10%. 

 

i) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 
 

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents 

i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions 

gravades per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat 

no deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la  prorrata definitiva, 

no modifiquen les valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d’inversió. 

 

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per 

aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en 

el cas de baixa de l’actiu no corrent. 

 

Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre 

impost indirecte suportat en l’adquisició de béns o serveis, que no siguin 

recuperables directament de la Hisenda Pública. 

  

Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte 

que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a 

través de la Hisenda Pública. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=prorrata
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j) Ingressos i despeses  
 

Els ingressos i despeses  es registren comptablement en funció del període de 

meritació amb independència de la data de cobrament o pagament. 

 

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a 

cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 

en el marc ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos. 
 

Les vendes de béns es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els 

riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. 

Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen 

igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del compte 

de resultats sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb 

fiabilitat. 
 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 

funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, 

que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 

de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import en llibres net de l’esmentat 

actiu. 

 

k) Despeses de personal 

 

Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als 

seus treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat 

previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions 

aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els 

pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el 

moment que es produeixen. 

 

l) Transaccions entre parts vinculades 
 

A efectes de presentació dels comptes anuals, s’entendrà que una altra entitat 

forma part del grup quan totes dues estiguin vinculades per una relació de 

control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 de Codi de 

Comerç per als grups de societats o quan les empreses estiguin  controlades per 

qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques que actuïn 

conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. 
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Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de 

vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d’acord 

amb les normes generals. 

 

En conseqüència, amb caràcter general, els elements objecte de la transacció es 

comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el 

preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable,  la diferència haurà 

de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració 

posterior es realitzarà d’acord amb  allò previst en les corresponents normes. 

 

m)Subvencions donacions i llegats 
 

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en 

funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament. 

 

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 o servei rebut. 

 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables 
 

Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament 

imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 

seva finalitat: 
 

- Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar 

dèficit d’explotació s’imputen com ingressos de l’exercici en que es 

concedeixen. 
 

- Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputaren com 

ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin 

finançant. 
 

- Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica 

s’imputen com ingressos del l’exercici en que es reconeguin. 
 

- Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a 

ingressos de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte 

quan s’atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la 

imputació es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat. 
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- Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, 

material, i inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici 

en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per 

als esmentats elements o, en el cas de produir-se la seva venda, la correcció 

valorativa per deteriorament o baixa del balanç. 
 

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts 

directament per a incrementar el fons dotacional de l’Entitat o per a compensar 

dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren 

directament en els fons propis de l’Entitat, independentment del tipus de 

subvenció, donació o llegat que es tracti. 

 

Subvencions, donacions i llegats  reintegrables 
 

Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no 

reintegrable. A aquests efectes, es considera  no reintegrables quan existeixi un 

acord individualitzat de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les 

condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables 

sobre la recepció de subvenció, donació i llegat. 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a l’exercici 

anual acabat a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:  

Saldo a Saldo a

31.12.20 31.12.21

Cost:

Instal·lacions, maquinària i utillatge 262.821,23 -             -194.178,18 -           68.643,05

Mobiliari i Equips per a processament d'informació 23.881,50 -             -23.881,50 -           -             

Altre immobilitzat material 11.500,00 1.533,06 -             -           13.033,06

298.202,73 1.533,06 -218.059,68 -           81.676,11

Amortització acumulada:

Instal·lacions, maquinària i utillatge -252.174,90 -3.548,35 190.478,53 -           -65.244,72

Mobiliari i Equips per a processament d'informació -23.582,55 -268,48 23.851,03 -           -             

Altre immobilitzat material -11.500,00 -152,89 -             -           -11.652,89

-287.257,45 -3.969,72 214.329,56 -           -76.897,61

Saldo net 10.945,28 4.778,50

Euros

Altes Baixes Traspassos
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Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Cost:

Terrenys 66.430,00 -             -             -66.430,00 -             

Construccions 283.570,00 -             -             -283.570,00 -             

Instal·lacions, maquinària i utillatge 262.821,23 -             -             -           262.821,23

Mobiliari i Equips per a processament d'informació 23.881,50 -             -             -           23.881,50

Elements de transport 18.470,90 -             -6.970,90 -           11.500,00

655.173,63 -             -6.970,90 -350.000,00 298.202,73

Amortització acumulada:

Instal·lacions, maquinària i utillatge -247.610,07 -4.564,83 -             -           -252.174,90

Mobiliari i Equips per a processament d'informació -23.223,93 -358,62 -             -           -23.582,55

Elements de transport -16.801,70 -1.115,35 6.417,05 -           -11.500,00

-287.635,70 -6.038,80 6.417,05 -           -287.257,45

Saldo net 367.537,93 10.945,28

Euros

Altes Baixes Traspassos

 

 

La totalitat de l’immobilitzat material està afectat directament a les activitats de 

l’Entitat i està situat dins el territori de Catalunya. 
 

a) Béns adquirits mitjançant subvencions o donacions 

 

Una part de l’immobilitzat ha estat finançat en part o en la seva totalitat per 

subvencions i/o donacions (veure nota 12.a). 

 

b) Terrenys i construccions 

 

En l’exercici 2016, la nau industrial que l’Entitat va adquirir en el 2008, situada 

en el Polígon Industrial “Les Guixeres” de Badalona i per un import de 

715.000,00 euros més 1.720,47 euros de despeses d’adquisició, es va traspassar 

a Inversions immobiliàries, ja que l’Entitat va formalitzar un contracte 

d’arrendament de 5 anys de duració sobre aquest immoble amb la societat de 

capital Vanng Publicidad e Imagen, S.L. 

 

A 22 de desembre de 2015, l’Entitat va adquirir una nau industrial situada a 

Reus, adquisició valorada en un import de 300.000,00 euros, com a dació en 

pagament parcial del préstec concedit en l’exercici 2013 a l’Entitat Comercial 

Valira, S.A. El capital inicial d’aquest préstec ascendia a 400.000,00 euros, i es 

va reduir a 100.000 euros després d’aquesta operació (veure nota 9.b). La 
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valoració del terreny ascendeix a 184.290 euros, ascendint el valor total de 

l’adquisició a 300.000,00 euros. L’Entitat va iniciar durant el mes d’abril de 

2017, en aquest immoble, l’activitat de formació de noies en risc d’exclusió 

vinculada a l’activitat tèxtil. En el present exercici, degut a que ja no exerceix 

l’activitat de formació en aquesta nau, l’Entitat ha formalitzat un contracte 

d’arrendament de 5 anys de duració. Per aquest motiu, es va fer un traspàs 

comptable a inversions immobiliàries. 

 

c) Política d’assegurances 

 

La política d’assegurances de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per 

a cobrir els riscos que estan subjectes els elements de l’immobilitzat material. La 

cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient. 

 

d) Baixes immobilitzat 

 

En el present exercici s’han donat de baixa molts immobilitzats que l’Entitat 

tenia enregistrats però que ja no tenien valor 

 

En l’exercici 2020 es va vendre un vehicle, generant un resultat positiu de 

3.599,04 euros, registrat en l’epígraf del compte de resultats adjunt, “resultats 

per alienacions i altres”. 

 

e) Immobilitzat material adquirit a entitats del grup 
 

Un detall del valor net comptable a 31 de desembre de 2021 i 2020 de 

l’immobilitzat material adquirit a entitats del grup és el següent:  

Valor del bé
Amortització 

acumulada

Valor net 

comptable
Valor del bé

Amortització 

acumulada

Valor net 

comptable

Maquinària -             -             -             103.538,46 103.538,46 -             

Mobiliari -             -             -             12.754,27 12.754,27 -             

-             -             -             116.292,73 116.292,73 -             

Euros

2021 2020

 

 

En data 31 de desembre de 2008, l’entitat vinculada Associació  per al Foment 

de les Mesures Alternatives va realitzar una donació a l’Entitat per un valor de 

200.577,63 euros corresponent bàsicament a elements de transport i maquinària 
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necessària per a les seves activitats. En l’exercici 2020 hi havia 116.292,73 euros 

a l’actiu de l’Entitat de l’immobilitzat donat, totalment amortitzat, que al present 

exercici s’han donat de baixa. 

 

f) Immobilitzat material totalment amortitzat. 
 

 A 31 de desembre de 2021 i 2020, l'Entitat té un valor d'immobilitzat totalment 

amortitzat que ascendeix a 11.500,00 euros i 261.369,51 euros, respectivament. 

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a l’exercici 

anual acabat a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent: 

 

Saldo a Altes Traspassos Saldo a

31.12.20 (Dotaciones) Traspasos 31.12.21

Cost:

Terrenys 532.032,40 137.130,68 669.163,08

Construccions 1.429.211,37 66.169,99 1.495.381,36

1.961.243,77 203.300,67 2.164.544,44

Amortització acumulada:

Construccions -234.626,59 -29.223,13 -           -263.849,72

-234.626,59 -29.223,13 -           -263.849,72

Saldo net 1.726.617,18 1.900.694,72

Euros

 

Saldo a Altes Traspassos Saldo a

31.12.19 (Dotaciones) Traspasos 31.12.20

Cost:

Terrenys 320.140,00 145.462,40 66.430,00 532.032,40

Construccions 696.580,47 449.060,90 283.570,00 1.429.211,37

1.016.720,47 594.523,30 350.000,00 1.961.243,77

Amortització acumulada:

Construccions -215.023,58 -19.603,01 -           -234.626,59

-215.023,58 -19.603,01 -           -234.626,59

Saldo net 801.696,89 1.726.617,18

Euros
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Durant l’exercici 2008, l’Entitat va adquirir una nau industrial situada al Polígon 

Industrial “Les Guixeres” de Badalona  per un import de 715.000,00 euros. Les 

despeses d’adquisició van ascendir a 1.720,47 euros. L’import corresponent al 

terreny ascendeix a 135.850,00 euros.  

 

Amb l’objectiu d’obtenir recursos i optimitzar el seu patrimoni, l’Entitat va 

formalitzar en l’exercici 2016 un contracte d’arrendament de 5 anys de duració 

sobre aquest immoble amb la societat de capital Vanng Publicidad e Imagen, S.L. 

Per aquest motiu aquest immoble es va reclassificar a Inversions immobiliàries. 

 

Els ingressos per arrendament que ha generat aquest immoble han estat de 

24.400,00 euros i 24.000,00 euros, a l’exercici 2021 i 2020 respectivament. 

 

En l’exercici 2015, l’Entitat va adquirir una nau industrial situada a Reus per un 

import de 300.000,00 euros, com a dació en pagament parcial del préstec concedit 

en l’exercici 2013 a l’Entitat Comercial Valira, S.A.. L’import corresponent al 

terreny ascendeix a 184.290,00 euros. En el 2019 es va formalitzar un contracte 

d’arrendament de 5 anys de duració sobre aquest immoble, per aquest motiu es va 

reclassificar com a Inversions immobiliàries. 

 

Els ingressos per arrendament que ha generat l’immoble situat a Reus són de 

5.227,53 euros i 5.575,40 euros a l’exercici 2021 i 2020 respectivament. 

 

En l’exercici 2019, l’Entitat va adquirir un local situat a Badalona, Plaça Vapor, 

núm.12, per import de 350.000 euros. Al 2020, l’entitat va traspassar aquest 

immoble a inversions immobiliàries, ja que va signar un contracte de lloguer per un 

termini de 10 anys. 

 

Els ingressos per arrendament d’aquest immoble són de 24.404,70 euros i 

10.000,00 euros a l’exercici 2021 i 2020 respectivament. 

 

En l’exercici 2020, l’Entitat va adquirir un immoble al carrer Isard, 12 de 

Barcelona, per import de 136.723,30 euros, el qual va llogar a la Fundació Mambré 

per tal que l’habiliti com habitatges per a persones incloses en els seus Programes 

Socials. L’import del terreny ascendeix a 80.967,54 euros. El contracte és per una 

duració de set anys, i la part arrendatària es compromet a fer treballs de reforma i 

millores, motiu pel qual es fixa una carència de 48 mensualitats comptades a partir 

del juliol del 2020. 
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No s’han obtingut ingressos per arrendament d’aquest immoble degut a la carència 

pactada. 

 

En data 22 d’octubre de 2020, l’Entitat vinculada Associació per al Foment de les 

Mesures Alternatives va acordar la seva dissolució i destinar el seu patrimoni a la 

Fundació privada AFMA. L’Associació va donar un immoble al municipi de 

Badalona, carrer Xarol, número 20, per import de 457.800,00 euros, que tenia llogat 

a la societat Unkeep on air, SL. El valor de terreny és de 64.494,86 euros. 

 

S’ha comptabilitzat també una donació de capital pel mateix import. 

 

En l’exercici 2020, la Fundació no va obtenir ingressos per arrendament d’aquest 

immoble ja que totes les factures de l’any les va emetre l’Associació per al Foment 

de les Mesures Alternatives, però a l’exercici 2021 ha obtingut uns ingressos de 

23.760,87 euros. 

 

En el present exercici, l’Entitat ha adquirit un local situat a Sant Feliu de Llobregat, 

Carrer Sant Antoni, 26, per import de 203.300,67 euros, i ha signat un contracte de 

lloguer. 

 

Els ingressos per arrendament d’aquest immoble són de 2.100,00 euros en el 

present exercici. 

 

 

7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a l’exercici 

anual acabat a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:  
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Saldo a Saldo a

31.12.20 31.12.21

Cost:

Aplicacions informàtiques 4.099,00 -             -4.099,00 -             

4.099,00 -             -4.099,00 -             

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques -4.099,00 -             4.099,00 -             

-4.099,00 -             4.099,00 -             

Saldo net -            -             

Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Cost:

Aplicacions informàtiques 4.099,00 -             -             4.099,00

4.099,00 -             -             4.099,00

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques -4.099,00 -             -             -4.099,00

-4.099,00 -             -4.099,00

Saldo net -            -             

Euros

Altes Baixes 

Euros

Altes Baixes 

 

 

A 31 de desembre de 2021 l’entitat ha donat de baixa tot l’immobilitzat intangible. 

 

 

8. ARRENDAMENTS 
 

a) Arrendaments operatius 
 

Despeses per arrendaments: 

 

Dins de l’epígraf “Arrendaments i cànons” s’ha registrat la despesa per 

arrendament segons el següent detall:  

2021 2020

Lloguer pis Gran de Gràcia 167 -               262,20

-              262,20  
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Ingressos per arrendaments: 

 

Dins de l’epígraf “Ingressos per arrendaments” s’hi registren els ingressos per 

arrendaments segons el següent detall (veure nota 6). 

 

2021 2020

Lloguer nau Badalona 24.400,00 24.000,00

Lloguer nau Reus 5.227,53 5.575,40

Lloguer nau Vapor, 12 (Badalona) 24.404,70 10.000,00

Lloguer nau Xarol,  20 (Badalona) 23.760,87 -                

Lloguer local Sant Feliu 2.100,00 -                

79.893,10 39.575,40  
 

 

9. ACTIUS FINANCERS 

 

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos 

amb les administracions públiques i l’efectiu i altres actius líquids, dels balanços 

adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent: 

 

Classes

Categories 2021 2020 2021 2020 2021 2020

-             -             -             -             -               -               

173.000,00 14.000,00 18.213,52 382.467,84 191.213,52 396.467,84

173.000,00 14.000,00 18.213,52 382.467,84 191.213,52 396.467,84

Actius financers a cost 

Actius financers a cost amortitzat

Total

Instruments financers a llarg 

termini
Instruments financers a curt 

termini Total

Crèdits,  Derivats,  Altres Crèdits,  Derivats,  Altres

 

Durant el present exercici, no s’han produït traspassos o reclassificacions entre les 

diferents categories d’actius financers. 

 

a) Actius financers a cost 
 

Un detall de la composició i moviment d’aquesta categoria d’actius financers 

durant els exercicis 2021 i 2020 és el següent:  
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Saldo a Saldo a

31.12.20 31.12.21

Cost:

Instruments de patrimoni :

 - Eightt Tech Supplies, SLU 9.000,00 300.450,00 309.450,00 -             

 - Deteriorament de valor Eightt Tech Supplies, SLU -9.000,00 -             -9.000,00 -             

Saldo net -             300.450,00 300.450,00 -             

Saldo a Saldo a

31.12.19 31.12.20

Cost:

Instruments de patrimoni :

 - Eightt Tech Supplies, SLU 9.000,00 -             -             9.000,00

 - Deteriorament de valor Eightt Tech Supplies, SLU -9.000,00 -             -             -9.000,00

Saldo net -             -             -             -             

Euros

Altes Baixes 

Euros

Altes Baixes 

 

 

Els instruments de patrimoni corresponen a la inversió en 3.000 participacions 

d’un euro, registrades al seu valor de cost, que representen un percentatge del 

100% del total del seu capital. 

 

En l’exercici 2015 es van realitzar unes aportacions de 6.000,00 euros per poder 

pagar les despeses de la societat, comptabilitzant-les com a més import dels 

instruments de patrimoni, tot i que no representen un augment dels fons propis 

de la societat participada. Igualment, es va comptabilitzar un deteriorament de 

les inversions degut a que no s’espera recuperar la inversió. 

 

Durant l’exercici 2021 es va fer una ampliació de capital per import de 

300.450,00 euros, mitjançant la condonació d’un deute existent, i posteriorment 

es va procedir a la venda de totes les participacions de l’Entitat. 
 

Aquesta societat es va constituir el 22 de setembre de 2014 i el seu objecte social 

ve determinat a l’article 2 dels seus estatuts, i diu així:  

 

“La societat que ara es constitueix desenvoluparà els següents fins socials:  
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- La realització de treballs agraris, ramaders, de jardineria i forestals a 

tercers. 

- La prestació de serveis professionals relacionats amb el disseny, 

edificació i construcció d’instal·lacions agrícoles i ramaderes, muntatge 

de malles anti-pedregada, tancats, sistemes de reg, càmeres de 

refrigeració, granges, sitges, basses de reg, preparació de noves finques, 

noves plantacions, canals de reg, muntatge d’aspersors. 

- Manteniment i construcció d’espais verds. 

- Construcció d’obres hidràuliques. 

- La compravenda, importació, exportació, distribució i comercialització 

de qualsevol material necessari per l’agricultura, jardineria, ramaderia i 

àmbit forestal, llavors, fertilitzants i demés productes agraris, 

agropecuaris, de la fusta i els seus derivats. 

- La compravenda i intermediació de tota classe de finques rústiques i 

urbanes. 

- L’explotació de l’activitat agrícola, agropecuària o forestal en qualsevol 

de les seves formes, inclosa la elaboració, producció, maneig, 

transformació, plantació.  

- Serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb 

l’assessorament tècnic. 

- La adquisició i venda de maquinaria i equips relacionats amb l’objecte. 

- Formació de personal en els àmbits relacionats amb l’objecte. 

- La importació, exportació, distribució i comercialització, realització i 

prestació en qualsevol forma, de tota classe de productes i serveis de la 

industria o del comerç. 

 

La societat pot fer tals activitats, totalment o parcial, de manera indirecta, 

mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg 

o idèntic.” 

 

La denominació social des del dia 17 de setembre de 2018, és el de “Eightt Tech 

Supplies, SL”. 

 

El domicili de l’Entitat es troba al carrer Gran de Gràcia, 167, principal 2a de 

Barcelona. 
 

Un detall del patrimoni net  d’aquesta  societat a 31 de desembre de 2020 és el 

següent: 
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Patrimoni net a 31 de desembre de 2020

Valor 

participació % Participació

Empreses del grup

 - Eightt Tech Supplies, SLU 3.000,00 100,0% 3.000,00 -13.192,26 -47.263,35

Euros

Capital Resultat

Resultats 

d'exercicis 

anteriors

 

 

b) Actius financers a cost amortitzat 
 

Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs del 

balanç adjunt: 

 

2021 2020 2021 2020

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis -            -            8.213,52 -            

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 

(veure nota 16) -            -            -            62.029,94

Inversions entitats del grup i associades

Compte corrent entitats del grup (veure nota 16) - -            -            300.437,90

Inversions financeres 

Crèdits a tercers 157.800,00 -            10.000,00 20.000,00

Dipòsits i fiances 15.200,00 14.000,00 -            -            

173.000,00 14.000,00 18.213,52 382.467,84

Euros

Instruments financers a llarg 

termini

Instruments financers a curt 

termini
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Usuaris patrocinadors i altres deutors de l’activitat 
 

Un detall del moviment d’aquest epígraf del balanç durant el present exercici i 

l’anterior és el següent: 

Saldo a Altes Baixes Saldo a

31.12.20 31.12.21

Deutors per vendes i prestació de serveis -             96.469,44 88.255,92 8.213,52

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 

vinculades (Veure nota 16)
62.029,94 -             62.029,94 -             

Usuaris i deutors de dubtós cobrament 54.019,14 -             18.000,00 36.019,14

Deteriorament de valors de crèdits per activitats -54.019,14 -             -18.000,00 -36.019,14

Saldo net 62.029,94 96.469,44 150.285,86 8.213,52

Euros

 

Saldo a Altes Baixes Saldo a

31.12.19 31.12.20

Deutors per vendes i prestació de serveis 5.735,71 65.011,24 70.746,95 -             

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts 

vinculades (Veure nota 16)
-             62.029,94 -             62.029,94

Usuaris i deutors de dubtós cobrament 54.019,14 -             -             54.019,14

Deteriorament de valors de crèdits per activitats -54.019,14 -             -             -54.019,14

Saldo net 5.735,71 127.041,18 70.746,95 62.029,94

Euros

 

Crèdits a tercers 
 

- Un detall dels crèdits a tercers a llarg termini és el següent: 

 

2021 2020

Crèdit Comercial Valira 100.000,00 100.000,00

Crèdit per venda de participacions Eightt 157.800,00 -               

Deteriorament crèdit Comercial Valira -100.000,00 -100.000,00

157.800,00 -               

Euros
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Aquest epígraf recull a l’exercici 2021 i 2020 l’import pendent de cobrar d’un 

préstec concedit el 9 d’octubre de 2013 a Comercial Valira, S.A., del que es va 

dotar un deteriorament per la possibilitat de no poder portar a terme el cobrament. 

 

A l’exercici 2021 també recull l’import pendent de cobrar per la venda de les 

participacions d’Eightt. 

 

- Un detall dels crèdits a curt termini a tercers és el següent: 

2021 2020

Préstec M.C.M.M. 10.000,00 20.000,00

Interessos crédit Comercial Valira 87.475,00 87.475,00

Deteriorament interessos crédit Comercial Valira -87.475,00 -87.475,00

10.000,00 20.000,00

Euros

 
 

Durant l’exercici 2016 i anteriors, es van meritar interessos corresponents al préstec 

concedit a Comercial Valira per import de acumulat de 87.475,00 euros. Per la 

mateixa motivació reflectida en l’apartat de Llarg termini, es va dotar un 

deteriorament per la totalitat de l’import. 

 

A l’exercici 2017 l’Entitat va formalitzar amb Comercial Valira, S.A. un acord de 

reconeixement de deute, segons el qual la Societat aniria liquidant el deute pendent 

durant els propers exercicis. No s’han meritat interessos dels deutes, com a 

conseqüència d’aquest acord. 

 

En l’exercici 2020 es va formalitzar un contracte de préstec per import de 

20.000,00 euros a una persona que forma part dels col·lectius vulnerables per tal 

que pugui atendre les seves necessitats. El termini màxim de devolució són 3 anys, 

encara que es preveu la seva devolució anticipada. Aquest préstec no merita 

interessos. Durant l’exercici 2021 ha tornat 10.000 euros d’aquest préstec. 
 

 

Dipòsits i fiances a llarg termini 
 

Un detall dels dipòsits i fiances a llarg termini que l’Entitat registra dins dels actius 

financers és el següent:  
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2021 2020

Fiances Ajuntament Reus -               1.200,00

Fiances Lloguers 15.200,00 12.800,00

15.200,00 14.000,00

Euros

 
 
 
 

10. PASSIUS FINANCERS 
 

Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldos 

amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons normes de registre 

i valoració, és el següent: 

 

Classes

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

121.908,33 -         15.200,00 13.300,00 7.732,56 284,37 7.563,99 6.922,34

Instruments financers a llarg termini

Deutes amb entitats de crèditDerivats, Altres   Derivats, Altres   

Categories

Passius financers a cost amortitzat

Deutes amb entitats de crèdit

Instruments financers a curt termini

 

a) Passius financers a cost amortitzat 

 

Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs dels 

balanços adjunts: 

2021 2020 2021 2020

Deutes

Deutes amb entitats de crèdit 121.908,33 -               7.732,56 284,37

Fiances 15.200,00 13.300,00 -               -               

137.108,33 13.300,00 7.732,56 284,37

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Creditors varis -               -               7.563,99 6.922,34

-               -               7.563,99 6.922,34

137.108,33 13.300,00 15.296,55 7.206,71

Euros Euros

Passiu no corrent Passiu corrent
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Deutes 

 

S’hi registra a llarg termini a l’exercici 2021 i 2020 un import de 15.200,00 euros i 

13.300,00 euros respectivament, corresponent a imports cobrats com a fiança dels 

lloguers que es retornarà als arrendataris, si correspon, en el moment de finalització 

del contracte. 

 

Al 2021 hi ha registrat també l’import del préstec hipotecari per la compra de 

l’immoble del carrer sant Antoni, 26, de Sant Feliu de Llobregat, la part a llarg 

termini i la part a curt termini. 

 

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

 

Dins de l’epígraf creditors varis s’hi registra el saldo amb creditors per compres i 

prestacions de serveis a 31 de desembre del 2021 i 2020. 

 

b) Venciment dels deutes 

 

El deute a llarg termini corresponent a les fiances rebudes derivades dels contractes 

de lloguer prorrogables mes a mes no s’incorporen a la taula de venciments per 

exercicis. 

 

Euros

2021

2023 7.638,19

2024 7.839,15

2025 8.045,41

2026 8.257,11

2027 8.474,36

2028 i següents 81.654,11

121.908,33  
 

11. FONS PROPIS 
 

Un detall del moviment dels fons propis de l’Entitat durant el present exercici i 

l’anterior ha estat el següent: 
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Dotació 

fundacional
Romanent

Excedent de 

l'exercici

Total

30.000,00 2.097.208,32 -11.062,10 2.116.146,22

Aplicació del resultat:

- Traspassos -          -11.062,10 11.062,10 -               

Resultat de l'exercici 2020 -          -           4.939,50 4.939,50

30.000,00 2.086.146,22 4.939,50 2.121.085,72

Aplicació del resultat:

- Traspassos -          4.939,50 -4.939,50 -               

Resultat de l'exercici 2021 -          -           -99.245,12 -99.245,12

30.000,00 2.091.085,72 -99.245,12 2.021.840,60

Euros

Saldo a 31 de desembre de 2019

Saldo a 31 de desembre de 2021

Saldo a 31 de desembre de 2020

 
 

 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

a) Subvencions, donacions i llegats de capital 
 

Un detall del moviment de les subvencions i donacions de capital són les 

següents: 
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Saldo a Saldo a

Entitat subvencionadora Béns finançats 31.12.20 31.12.21

Donacions de capital

Associació per al Foment de 

les Mesures Alternatives - 

Dissolució

Inversions immobiliàries

457.800,00 -         7.844,35

-           449.955,65

Fundació Roviralta Maquinaria 1.139,95 -         240,00 899,95 -         

458.939,95 8.084,35 899,95 449.955,65

Saldo a Saldo a

Entitat subvencionadora Béns finançats 31.12.19 31.12.20

Donacions de capital

Associació per al Foment de 

les Mesures Alternatives - 

Dissolució

Inversions immobiliàries -          457.800,00 -           -           457.800,00

Fundació Roviralta Maquinaria 1.379,95 -         240,00 -           1.139,95

1.379,95 457.800,00 240,00 -          458.939,95

Euros

Altes
Imputació a 

resultats
Baixes

Euros

Altes
Imputació a 

resultats
Baixes

 

En l’exercici 2020, l’Associació Foment de les Mesures Alternatives va decidir 

la seva dissolució, donant el seu patrimoni a la Fundació privada AFMA. Una 

part del patrimoni donat consisteix en un immoble, per tant, es va comptabilitzat 

el mateix import com a donacions de capital i es traspassarà a resultats a mesura 

que s’apliquin les amortitzacions corresponents. 

 
 

b) Donacions i altres ingressos per a les activitats 
 

Un detall del moviment de les donacions rebudes vinculades directament a les 

activitats de l’Entitat són les següents:  
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Entitat Programa

Saldo a 

31.12.19 Altes

Imputació a 

resultats

Saldo a 

31.12.20

Associació Foment de les 

Mesures Alternatives -       62.029,94 62.029,94 -         

-       62.029,94 62.029,94 -        

Euros

Manteniment de l'Entitat - 

Dissolució

 

 

En l’exercici 2020, l’Associació Foment de les Mesures Alternatives va decidir 

la seva dissolució, donant el seu patrimoni a la Fundació privada AFMA, la part 

imputada en el 2020 a resultats corresponia a la donació per la dissolució de 

l’Associació. 

 

En l’exercici 2021 no ha hagut ingressos per donacions. 

 

 

13. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

 

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 

2021 i 2020 són els següents: 

 

2021 2020

Impost sobre el Valor Afegit 3.837,25 1.509,72

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques -            33,78

530.837,25 1.543,50

Euros

Passiu Corrent

 
 

a)  Situació fiscal 
 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 

definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 

inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys.  
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b) Impost sobre Societats 
 

L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre 

Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan 

subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable. 

 

A continuació, s’inclou una conciliació entre el resultat comptable de l’exercici 

clos a 31 de desembre de 2021 i 2020 i la base imposable fiscal dels mateixos 

exercicis:  

Ingressos Despeses Resultat Ingressos Despeses Resultat

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 87.977,45 -187.222,57 -99.245,12 8.084,35 -          8.084,35 -91.160,77

Diferències permanents -87.977,45 187.222,57 99.245,12 -8.084,35 -          -8.084,35 91.160,77

Base Imponible fiscal -             -             -         -         -         -         -         

Ingressos Despeses Resultat Ingressos Despeses Resultat

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 115.444,37 -110.504,87 4.939,50 240,00 -          240,00 5.179,50

Diferències permanents -115.444,37 110.504,87 -4.939,50 -240,00 -          -240,00 -5.179,50

Base Imponible fiscal -             -             -         -         -         -         -         

Euros

Compte de Resultats 2021 Patrimoni net 2021

Total

Euros

Compte de Resultats 2020 Patrimoni net 2020

Total

 

Un detall del càlcul de la despesa per Impost sobre Societats i l’import a pagar és 

com segueix: 

 

2021 2020

Resultat comptable de l'exercici abans d'impostos -99.245,12 4.939,50

Diferències permanents Llei 49/2002 99.095,12 -12.518,07

Diferències permanents altres despeses no deduïbles 150,00 7.578,57

Resultat comptable ajustat -             -             

Base imposable de l'exercici -             -             

Quota al 10% -             -             

Quota líquida -             -             

Retencions i pagaments a compte -             -             

Hisenda Pública per Impost sobre societats -             -             

Euros
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c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10 

d’octubre  pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal 

de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 

 

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes. 
 

 Les rendes exemptes de l’entitat estan detallades en el quadre següent:  
 

NÚMERO LLETRA 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Donacions 6.1 a) 8.084,35 62.269,94

Procedents del patrimoni 6.2-3 79.893,10 53.174,43

TOTAL 87.977,45 115.444,37 -61.835,79 -100.404,87 26.141,66 15.039,50

TIPUS INGRÉS
LLEI 49/2002 INGRESSOS DESPESES INDIRECTES RENDA OBTINGUDA

-61.835,79 -100.404,87 26.141,66 15.039,50

 

 

En les despeses indirectes s’hi inclouen les despeses de personal, altres 

despeses d’explotació, l’amortització de l’immobilitzat i els altres resultats. 

(Veure detall en el punt 20). 

 

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o 

projecte, en compliment de les finalitats estatutàries.  

AJUTS PERSONAL
ALTRES 

DESPESES INVERSIONS
TOTAL

Reinserció de persones amb risc 

d'exclusió social
87.977,45 24.936,78 -            59.005,62 -                83.942,40

TOTAL 87.977,45 24.936,78 0,00 59.005,62 -                83.942,40

ACTIVITAT

2021
INGRESSOS

DESPESES I INVERSIONS

AJUTS PERSONAL
ALTRES 

DESPESES INVERSIONS
TOTAL

Reinserció de persones amb risc 

d'exclusió social
115.444,37 10.100,00 23.652,04 76.752,83 -                110.504,87

TOTAL 115.444,37 10.100,00 23.652,04 76.752,83 -                110.504,87

ACTIVITAT

2020
INGRESSOS

DESPESES I INVERSIONS
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3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.  

2021 2020 2021 2020

Donacions 8.084,35 62.269,94

Procedents del patrimoni 79.893,10 53.174,43

Despeses indirectes -61.835,79 -100.404,87

TOTAL 26.141,66 15.039,50 TOTAL 22.106,61 10.100,00

-        427,65

21.678,96 10.527,65

83% 70%
PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES DE 

L'ENTITAT EN EL PROPI EXERCICI

IMPORT PENDENT DE DESTINAR A FINALITATS 2020 I APLICAT EN EXERCICI 2021

TOTAL IMPORT DESTINAT A FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT

TIPUS INGRÉS
RENDA OBTINGUDA DESTÍ DE LES RENDES

Reinserció de persones amb risc 

d'exclusió social
22.106,61 10.100,00

 

4. Remuneracions membres del Patronat de l’Entitat. 
 

Els membres del Patronat de l’Entitat no reben cap mena de compensació 

per raó del seu càrrec. 

 

5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils. 

 

A 31 de desembre de 2021, l’Entitat no té participacions de cap societat 

mercantil. 

 

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat 

en les societats mercantils en que participen. 

 

No correspon. 

 

7. Convenis de col·laboració empresarial. 

 

No correspon. 
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8. Activitats prioritàries de mecenatge. 

 

No correspon. 

 

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de                                                                                     

dissolució. 

 

“Article 20. La modificació d’aquests estatuts, l’extinció de la Fundació, o 

bé la fusió o agregació d’aquesta a una altra, requeriran que el Patronat en 

justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat 

fundacional. Donat el cas de l’extinció de la Fundació, els seus actius i 

passius seran cedits globalment pel patronat, amb l’autorització prèvia del 

Protectorat, a una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat 

sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la fundació, amb 

preferència per les del seu mateix municipi o, si n’hi ha, per les de la 

comarca, amb finalitats anàlogues, sempre que siguin beneficiàries del 

mecenatge previst en la legislació fiscal aplicable. En tot cas es procedirà 

segons estableix l’article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 

fundacions.” 

 

14. INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Ajuts concedits i altres despeses 

 

Un detall d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent:  

 

2021 2020

Ajuts Fundació Banc de Recursos (Veure nota 16) 4.150,00 8.300,00

Ajuts Fundació Mambre 16.000,00 -             

Ajuts varis individuals 4.786,78 1.800,00

24.936,78 10.100,00

Euros

 
 

 

b) Despeses de personal 

 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:  
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2021 2020

Sous i salaris -             -             

Càrregues socials -             23.652,04

-             23.652,04

Euros

 
 

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a 

aportacions i dotacions per pensions.  

 

En l’exercici 2020, l’Entitat no tenia treballadors, però va rebre un requeriment 

de la Seguretat Social mitjançant el quan va haver de pagar un import de 

23.652,04 euros en concepte de recàrrec de prestacions per un accident laboral 

en l’exercici 2017. Aquest expedient va generar també un import de 4.578,57 

euros en concepte de recàrrec, enregistrat a l’epígraf d’altres resultats (veure 

nota 14.c.) 

 

c) Altres resultats 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats dels exercicis 2021 i 2020 és 

el següent: 

2021 2020

Regularitzacions comptables -8.924,76 -935,68

Recàrrec seguretat social -          -4.578,57

-8.924,76 -5.514,25

Euros

 
 

 

15. PERIODIFICACIONS 

 

Les periodificacions que es reflecteixen en l'actiu del balanç són despeses que han 

estat pagades en el present exercici, però que corresponen a l'exercici posterior. 
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16. OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 

 

Les transaccions i saldos entre l’Entitat i altres entitats del grup al que pertany són 

un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i han estat 

realitzades a preus i condicions de mercat. 

 

L’any 2006 l’Entitat va ser fundada per  l’Associació per al Foment de les Mesures 

Alternatives. Aquesta entitat té com a finalitat fomentar i afavorir tots aquells 

mecanismes i recursos que possibilitin el desenvolupament integral de la persona i 

facin possible la seva inserció en un entorn social i cultural favorable. 

Principalment actuacions al suport en la inserció social de persones que estan o han 

estat en situacions de mesura judicial. El seu domicili radica Gran de Gràcia nº 167 

pral. 2ª de Barcelona. 

 

Una altra entitat vinculada és la Fundació Banc de Recursos, que comparteix unitat 

de decisió amb l’Entitat. Aquesta entitat té com a finalitat aconseguir el millor 

aprofitament dels recursos materials i humans del planeta. El seu domicili radica a 

Barcelona. 

 

I la darrera entitat vinculada és la societat mercantil “Eightt Tech Supplies, SL”, de 

qui l’Entitat té el 100% del capital social (veure nota 9.a). 

 

El domicili de l’Entitat es troba al carrer Gran de Gràcia, 167, principal 2a de 

Barcelona. 

 

Un detall dels saldos i transaccions amb entitats del grup a 31 de desembre de 2021 i 

2020 és el següent:  

2021 2020 2021 2020

              -       62.029,94              -                    -       

              -       300.437,90              -                    -       

364.487,84              -       

Eightt Tech Supplies, SLU

Compte corrent 

Totals

Euros

Saldo Deutor Saldo Creditor

Associació per al Foment de les Mesures Alternatives

Deutors entitats del grup, associades i altres parts vinculades
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2021 2020 2021 2020

-                          -       4.150,00 8.300,00

Donatiu -            62.029,94 -           -           

-            62.029,94 4.150,00 8.300,00

Associació per al Foment de les Mesures Alternatives

Totals

Euros

Ingressos Despeses

Fundació Banc de Recursos

Ajut a la Fundació Banc de Recursos

 

 

Presentació de declaració responsable. 

 

El 13 de desembre de 2021, es va aprovar declaració responsable de venda de totes 

les participacions de la societat Eightt Tech Supplies. 

 

L’import de la venda és de 200.000,00 euros en els següents terminis: 

• 20.000,00 euros, cada comprador, en el moment de l’atorgament de l’escriptura 

pública de compravenda de participacions socials. 

• 1.100,00 euros mensuals, cada comprador, el dia 1 de cada mes, a comptar des 

de l’1 de gener a l’1 de desembre de 2022, ambdós inclosos. 

• 2.200,00 euros mensuals, cada comprador, el dia 1 de cada mes, a comptar des 

de l’1 de gener a l’1 de desembre de 2023, ambdós inclosos. 

• 3.000,00 euros mensuals, cada comprador, el dia 1 de cada mes, a comptar des 

de l’1 de gener a l’1 de desembre de 2024, ambdós inclosos. 

 

 

17. ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Remuneracions als membres del Patronat 
 

Els membres del Patronat no reben cap compensació econòmica per raó del seu 

càrrec ni han rebut cap import en concepte de sous i salaris ni per prestació de 

serveis. 

 

b) Canvis en els òrgans de govern 
 

En l’exercici actual no ha hagut canvis en el patronat de l’Entitat. 
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c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 
 

En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a 

proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley 

15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2021 i 2020 el període mig de 

pagament a proveïdors  és el següent: 

 

2021 2020

Dies Dies

Període mig de pagament 60,00 59,31

Període mig de pagament a 

proveïdors

 
 

d) Compliment del Codi de conducta d’inversions financeres 

 

Durant l’exercici 2021, l’Entitat ha realitzat totes les inversions financeres que 

es troben reflectides en els presents comptes conforme als principis i 

recomanacions indicats en el codi de conducta aprovat pel Patronat  per al 

compliment de la disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de 

novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, no havent-se produït  

desviacions respecte dels criteris continguts en els codis esmentats. 

 

En especial, s’han tingut en compte els següents principis per a seleccionar les 

diferents inversions financeres: 

 

▪ S’han establert sistemes de selecció i gestió proporcionats al volum i 

naturalesa de les inversions financeres temporals realitzades. 

 

▪ Les persones que han realitzat les inversions compten amb els suficients 

coneixements tècnics i ofereixen suficients garanties de competència 

professional i independència. 

 

▪  S’han valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les diferents 

possibilitats d’inversió, vigilant l’equilibri entre aquests tres principis. 
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▪ S’han diversificat els riscos, i l’objecte de preservar la liquiditat de les 

inversions, s’han efectuat les inversions temporals en valors o 

instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 

 

▪ No s’han realitzat operacions que responguin en ús merament 

especulatiu dels recursos financers, en especial la venda de valors presos 

en préstec a aquest efecte, les operacions intradia i las operacions en 

mercats de futurs i opcions. 

 

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

En l’exercici 2021 i 2020, l’entitat només ha tingut ingressos per l’activitat 

d’arrendaments d’immobles. 
 

 

19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No existeixen fets posteriors addicionals al tancament de l’exercici. 
 

 

20. APLICACIÓ D’INGRESSOS A LES FINALITATS PRÒPIES 
 

Un detall de les rendes positives derivades d’explotacions econòmiques i ingressos 

nets aplicats a les finalitats pròpies és el següent:  

Exercici

Destinat al 

2017

Destinat al 

2018

Destinat al 

2019

Destinat al 

2020

Destinat al 

2021 Total %

2017 468.234,55 327.764,19 607.492,05 607.492,05 -          -          -          -          607.492,05 129,74% -          

2018 70.483,70 49.338,59 103.691,65 -          103.691,65 -          -          -          103.691,65 147,11% -          

2019 6.068,50 4.247,95 17.130,60 -          -          17.130,60 17.130,60 282,29% -          

2020 15.039,50 10.527,65 10.527,65 -          -          10.527,65 427,65 10.955,30 70,00% -          
2021 26.141,66 18.299,16 21.678,96 -          -          21.678,96 21.678,96 82,93% -          

Ingressos nets 

ajustats

Import 

aplicació 

obligatòria

Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals

Import 

pendent

Imports executats 

al compliment 

directe de l'exercici
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Un detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries 

per l’obtenció dels ingressos i les d’aplicació a  les finalitats de l’Entitat, així com 

les partides dels compte de resultats que ho composen i la seva explicació és el 

següent: 

2021 2020 2019 2018 2017

Total Ingressos: 87.977,45 115.444,37 88.213,21 110.613,30 484.104,05

Despeses indirectes ajustades: -61.835,79 -100.404,87 82.144,71 -40.129,60 -15.869,50

Ingressos nets ajustats: 26.141,66 15.039,50 170.357,92 70.483,70 468.234,55

18.299,16 10.527,65 119.250,54 49.338,59 327.764,19

22.106,61 10.100,00 17.130,60 103.691,65 607.492,05

Imports pendents aplicar anys anteriors 427,65

Imports aplicats exercici: 22.106,61 10.100,00 17.130,60 103.691,65 607.492,05

% Rendes Aplicades 84,6% 67,2% 100,0% 100,0% 129,7%

Compliment (+) o Incompliment (-) -3.807,45 427,65 -            -            -            

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les 

finalitats fundacionals

Imports executats al compliment directe de les finalitats 

fundacionals

 

 

Les despeses aplicades a les finalitats es corresponen a les despeses incorregudes per al 

desenvolupament de la finalitat d’inserció laboral de persones que han estat sotmeses a 

mides judicials. 
 

Els ajuts concedits a Entitats es corresponen a ajuts econòmics per promoure tot un 

conjunt de programes i iniciatives que afavoreixin el desenvolupament personal i social 

de col·lectius amb risc d’exclusió. 

 

El detall dels ajustos en ingressos i despeses, així com la distribució entre despeses 

directes i indirectes dels exercicis 2021 i 2020 és el següent: 
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Donacions i altres ingressos -               62.029,94

Ingressos per arrendaments 79.893,10 39.575,39

Subvencions i donacions de 

capital traspassades a resultats
8.084,35 240,00

Resultats per alienacions i 

altres
-               13.599,04

TOTAL INGRESSOS 87.977,45 115.444,37

Ingressos extracomptables 

negatius
-               -               

INGRESSOS AJUSTATS 87.977,45 115.444,37

INGRESSOS 2021 2020
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2021 2020 2021 2020 2021 2020

Ajuts concedits -24.936,78 -10.100,00 -                  -                  -24.936,78 -10.100,00

Sous, salaris, càrregues 

socials i assimilats
-               -               

-                  
-23.652,04 -               -23.652,04

Arrendaments i cànons -               -               -                  -262,20 -               -262,20

Reparacions i conservació -               -               -7.068,69 -8.516,30 -7.068,69 -8.516,30

Serveis professionals 

independents
-               -               -12.909,80 -11.454,96 -12.909,80 -11.454,96

Transports -               -               -3.648,39 -2.325,66 -3.648,39 -2.325,66

Primes d'assegurances -               -               -4.123,75 -2.371,01 -4.123,75 -2.371,01

Serveis bancaris -               -               -1.141,42 -586,93 -1.141,42 -586,93

Subministraments -               -               -589,54 -2.312,89 -589,54 -2.312,89

Altres serveis -5.539,17 -12.907,56 -5.539,17 -12.907,56

Tributs -               -               1.860,99 -4.859,26 1.860,99 -4.859,26

Pèrdues, deteriorament i 

variació de provisions
-               -               18.000,00

-                  
18.000,00 -               

Resultats per alienacions i 

altres
-               -               -103.280,17

-                  
-103.280,17 -               

Altres resultats -               -               -8.924,76 -5.514,25 -8.924,76 -5.514,25

Despeses financeres -               -               -1.728,24 -                  -1.728,24

Amortització de l'immobilitzat -               -               -33.192,85 -25.641,81 -33.192,85 -25.641,81

TOTAL DESPESES -24.936,78 -10.100,00 -162.285,79 -100.404,87 -187.222,57 -110.504,87

Imports de les dotacions 

anuals de l’amortització i 

deterioraments associats a les 

inversions vinculades 

directament a l’activitat 

fundacional 

-                  -                  -                  -                  -               -               

Resultats per alienacions i 

altres
-                  -                  100.450,00 -                  100.450,00 -               

Ajustos negatius -               -               100.450,00 -               100.450,00 -               

DESPESES AJUSTADES -24.936,78 -10.100,00 -61.835,79 -100.404,87 -86.772,57 -110.504,87

TOTAL DESPESA
TIPUS DESPESA

DESPESA DIRECTA DESPESA INDIRECTA
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FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les Mesures 

Alternatives) 

 

Formulació dels Comptes Anuals 

 

 

 

El Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA AFMA (Accions per al Foment de les 

Mesures Alternatives), amb data 27 de maig de 2022 i en compliment de la legislació 

vigent, formulen els presents comptes anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 

2021 i el 31 de desembre de 2021, els quals venen constituïts per: 

 

- Balanç abreujat a 31 de desembre de 2021. 

 

- Compte de resultats abreujat corresponent a l’exercici acabat el 31 de 

desembre de 2021. 

 

- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici 

acabat el 31 de desembre de 2021. 

 

- Memòria abreujada de l’exercici 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOSEP RICART OLLER 

 Secretari 

 

 

 

 

 

 

  Vist-i-plau 

  JESÚS LANAO CLAVERA 

  President 
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