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MEMÒRIA DE L' EXERCICI 2018 
 

(1) Activitat de la Fundació. 

Identificació: 

    NIF:  G-43576206 
    DENOMINACIÓ: FUNDACIÓ PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA 
    DOMICILI:  CTRA INSTITUT PERE MATA, S/N 
    CODI POSTAL:  43206 
    MUNICIPI:  REUS 
    PROVÍNCIA:  TARRAGONA 

a) Descripció específica de les activitats desenvolupades al llarg de l’exercici i la forma com s’han 

gestionat: 
 

Fundació Tutelar - Tutela i protecció jurídica. 
- Suport i assessorament a les famílies. 
- Col·laboracions amb associacions de familiars. 
- Ajuda econòmica al malalt mental. 

Serveis Laborals - Centre Especial de Treball: 
   - Muntatge Industrial. 
   - Restauració. 
   - Jardineria. 
   - Neteja. 
   - Bugaderia. 
- Servei de Teràpia Ocupacional. 
- Servei Prelaboral. 
- Inserció a l’empresa Ordinària. 
- Formació. 

Serveis d’Habitatges per a la Salut 

Mental 
- Llar Residència. 
- Llar amb suport. 
- Autonomia a la pròpia llar. 

Geriatria - Residències per a la 3a edat, Centres de Dia i Habitatges 
Tutelats. 

Servei d’assistència domiciliària i 

suport comunitari 
- Atenció domiciliària. 
- Acompanyaments hospitalaris. 
- Sortides programades i urgents. 
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- Servei de transport assistit. 

Activitats culturals, d’oci, pràctica de 

l’esport i voluntariat 

- Programa de voluntariat. 

- Activitats esportives. 

- Altres activitats d’oci. 

Formació i R+D - Projectes conjunts amb laboratoris i universitats. 

Sensibilització de l’opinió pública, 

campanyes informatives - Congressos, jornades divulgatives. 

Altres programes de rellevància - Banc d’Ajudes Tècniques 

 

A l’informe de gestió que s’adjunta en aquests comptes anuals es descriuen amb detall les activitats 

desenvolupades al llarg de l’exercici i la forma com s’han gestionat. 

 

b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les persones 

jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’ interès general i que 

incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament. 

 

A l’informe de gestió que s’adjunta en aquests comptes anuals es descriuen amb detall els ajuts 

atorgats, també se’n fa un desglossament en el punt 16 ”Ingressos i Despeses”  de l’apartat 2 

d’aquesta memòria econòmica. 

 

c) Identificació dels convenis de Col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant-ne l’impacte 

monetari i els drets i obligacions que se’n deriven per a la Fundació i, concretament, de quina 

manera el compliment de cada conveni ajuda al millor compliment de les finalitats estatutàries.  

 

A l’apartat 16 “Ingressos i Despeses” capítol 5 d’aquesta memòria queda abastament explicat. 

 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, indicant-ne els 

criteris utilitzats per a la seva selecció,  desglossada a la informació per sexes i detallada en 

l’impacte diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas dels ajuts, informem 

sobre la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat.  

 

A l’informe de gestió que s’adjunta en aquests comptes anuals es descriu amb detall la informació 

sobre les persones usuàries o beneficiàries, els criteris utilitzats per a la seva selecció i el 

desglossament per sexe. 

 

e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes durant l’any. 

 

A l’informe de gestió que s’adjunta en aquests comptes anuals es descriuen amb detall sobre les 

accions preses per l’entitat per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes. 

 

(2)  Bases de presentació dels comptes anuals. 
 

1. Imatge fidel: 

 

a) Declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels resultats de l’entitat, així com la veracitat dels fluxos incorporats en 

l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

 Els comptes anuals de l’exercici anterior, van ser aprovats pel patronat, el 21 de maig de 2018. 
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 Els actuals comptes anuals han estat elaborats pel Patronat de la Fundació Pere Mata a partir dels 

registres comptables de l’entitat, i es presenten d’acord amb al Decret 259/2008, de 23 de 

desembre de 2008, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i modificat pel decret 125/2010, de 14 de 

setembre, de modificacions del 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.  

L'objectiu és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de 

l’entitat i de la veracitat dels fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

 Els comptes anuals adjunts es sotmeten a l’aprovació del Patronat de la Fundació, estimant que 

seran aprovades sense modificació alguna.  

 

b) Raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions 

legals matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no aplicada, i influència 

qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es presenta informació d’aquesta 

manera d’actuar sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’entitat. 

 

 Per tal demostrar la imatge fidel de l’entitat no ha estat necessari deixar d’aplicar cap disposició 

legal en matèria comptable. 

 

c) Informacions complementàries, amb indicació de la seva ubicació en la memòria, que calgui 

incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge 

fidel. 
 

No ha estat necessària fer menció de cap no aplicació de disposicions legals per tal de demostrar 

la imatge fidel de l’entitat. 

 

2.  Principis comptables no obligatoris aplicats: 

 

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la confecció dels 

presents comptes anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a què es refereix la 

part primera del Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany 

de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya i modificat 

pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

a) Sense perjudici del que s’indica en cada nota específica , s’ha d’informar dels supòsits clau sobre 

el futur, així com altres dades rellevants sobre l’estimació de la incertesa en la data de 

tancament de l’exercici, sempre que portin associat un risc important que pugui suposar canvis 

significatius en el valor dels actius o dels passius en l’exercici següent. Respecte d’aquests actius 

i passius, s’ha d’incloure informació sobre la seva naturalesa i el seu valor comptable en la data 

de tancament. 
 

L’entitat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’entitat en funcionament i sobre la 

base de que no hi ha cap risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels 

actius o passius en l’exercici següent. 
 

b) S’ha d’indicar la naturalesa i l’import de qualsevol canvi en una estimació comptable que sigui 

significatiu i que afecti l’exercici actual o que s’espera que pugui afectar els exercicis futurs. 

Quan no sigui possible realitzar una estimació de l’efecte en exercicis futurs, aquest fet s’ha 

d’indicar. 
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Les estimacions utilitzades per quantificar els actius, passius, ingressos, despeses i compromisos 

que figuren registrats en els Comptes Anuals figuren indicades en cada una de les notes 

explicatives corresponents. 

 

Donat que és impossible descartar, tot i que les estimacions es van realitzar en funció de la millor 

informació disponible a la data de formulació dels comptes anuals, que es produeixin 

esdeveniments futurs que obliguin a modificar-les ( a l’alça o a la baixa) en propers exercicis, les 

possibles modificacions es farien reconeixent i explicant els canvis d’estimació i els seus efectes en 

els corresponents comptes anuals futurs. 
 

c) Quan l’òrgan de govern sigui conscient de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o 

condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi 

funcionant normalment, les ha de detallar en aquest apartat. En el cas que els comptes anuals 

no s’elaborin d’acord amb el principi d’entitat en funcionament, aquest fet s’ha de revelar de 

forma explícita, així com les raons per les quals l’entitat no pugui ser considerada com una 

entitat en funcionament. 
 

L’entitat elabora els seus comptes anuals basat en el principi de funcionament i el seu òrgan de 

govern no té cap informació que faci tenir incertesa a l’hora de la continuïtat de l’entitat. 

 

4. Comparació de la informació: 
 

Els Patrons de la Fundació presenten les xifres corresponents de l’exercici anterior, a efectes 

comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, de l’estat 

de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu a més de les xifres de l’exercici 2018, les 

corresponents a l’exercici anterior. 

 

a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del balanç, del compte de 

resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 

anterior. 

 

En l’exercici actual no hi ha cap raó excepcional que justifiqui les modificacions dels balanços que 

integren aquests comptes anuals i la seva comparativa amb l’exercici anterior. 

 

b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els 

comptes de l’exercici anterior. 

 

No hi ha cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici actual amb els 

comptes de l’exercici anterior. 

  

c) Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici anterior per facilitar-ne la comparació i, en cas 

contrari, de les raons excepcionals que impossibiliten efectuar aquesta adaptació. 

 

A l’exercici actual no s’ha realitzat cap adaptació dels imports de l’exercici anterior. 

 

5. Agrupació de partides: 

 

Els comptes anuals no tenen cap partida de les precedides de xifres àrabs que hagin estat objecte 

d’agrupació en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys, en l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net o 

en l’ Estat de fluxos d’efectiu. 
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6. Elements recollits en diverses partides: 

 

A continuació s’identifiquen les partides que figuren en dues o més partides en el Balanç: 
 

 

1. Préstec número 9620-313.349720-31 
 

 

Partida en què s’inclou Import 

PATRIMONI NET I PASSIU Epígraf B) II. Deutes a 

llarg Termini, punt 1. Deutes amb entitats de 

crèdit 

175.752,69 

PATRIMONI NET I PASSIU Epígraf C) III. Deutes a 

curt Termini, punt 1. Deutes amb entitats de 

crèdit 

259.277,62 

TOTAL 435.030,31 
 

 

2. Dues vivendes ubicades a Amposta. Escriptura de compra venda 09 d’agost de 2017 amb número 

de protocol 1.828  destinades  a Llar amb suport temporal o permanent per a persones amb 

problemàtica derivada de malaltia mental 

 

Partida en què s’inclou Import 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Terrenys i bens 

naturals 

22.832,00 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Construccions 

112.320,86 

TOTAL 135.152,86 

 

3. Immoble Cubelles. Escriptura d’acceptació d’herència de 06 de novembre de 2.008 amb número 

de protocol 603 

 

Partida en què s’inclou Import 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT III. 

Inversions immobiliàries, punt 1. Terrenys i bens 

naturals 

103.174,00 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT III. 

Inversions immobiliàries, punt 2. Construccions 

256.826,00 

TOTAL 360.000,00 

 

4. Tres vivendes ubicades al Vendrell. Escriptura de compra venda 17 d’agost de 2018 amb número 

de protocol 2.170  destinades  a Llar amb suport temporal o permanent per a persones amb 

problemàtica derivada de malaltia mental 

 

Partida en què s’inclou Import 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Terrenys i bens 

naturals 

29.772,00 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Construccions 

135.228,00 

TOTAL 165.000,00 
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7. Canvis en criteris comptables: 

 

Explicació detallada dels ajustaments per canvis de criteris comptables realitzats al llarg de l’exercici. 

En particular s’ha d’informar sobre: 

 

a) Naturalesa i descripció del canvi produït i les raons per les quals el canvi permet una informació 

més fiable i rellevant. 

No s’han realitzat durant l’exercici ajustos en els comptes anuals d’exercicis anteriors per canvis 

de criteris comptables de rellevància.  

b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin als documents que 

integren els comptes anuals, afectades en cadascun dels exercicis presentats a efectes 

comparatius. 

 No s’han realitzat durant l’exercici ajustos en els comptes anuals d’exercicis anteriors per canvis 

de criteris comptables. 

c) Si l’aplicació retroactiva és impracticable, s’ha d’informar d’aquest fet, de les circumstàncies 

que l’expliquen i des de quan s’ha aplicat el canvi en el criteri comptable. Quan el canvi de 

criteri sigui causat per l’aplicació d’una nova norma, s’ha d’indicar i s’ha d’informar del seu 

efecte sobre exercicis futurs. No cal incloure informació comparativa en aquest apartat. 

No s’han realitzat en l’exercici, ajustos en els comptes anuals d’exercicis anteriors per canvis de 

criteris comptables. 

8. Correcció d’errors: 

Explicació detallada dels ajustos per correcció d’errors realitzats en l’exercici. En particular, s’ha 

d’informar sobre: 

a) Naturalesa de l’error i l’exercici o exercicis en què es va produir. 

Aquests comptes anuals no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d’errors detectats en 

exercicis anteriors.  

b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin als documents que 

integren els comptes anuals afectats en cadascun dels exercicis presentats a efectes 

comparatius. 

Aquests comptes anuals no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d’errors detectats en 

exercicis anteriors.  

c) Si l’aplicació retroactiva és impracticable, s’ha d’informar sobre aquest fet, les circumstàncies 

que l’expliquen i des de quan s’ha corregit l’error. No és necessari incloure en aquest apartat 

informació comparativa. 

Aquests comptes anuals no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d’errors detectats en 

exercicis anteriors.  
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(3) Aplicació de resultats. 
 

Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que l’òrgan de 

govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacional o de fons socials i 

sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables, d’acord amb 

l’esquema següent: 

 

La distribució del resultat de l’exercici ha estat el següent: 

 

Bases de repartiment 
Exercici 

2018 

Exercici 

2017 
Excedent de l’exercici -92.546,00 58.403,28 

Total Base de repartiment = Total distribució -92.546,00 58.403,28 
   

Distribució a Exercici 2018 Exercici 2017 
Fons dotacionals o fons social 0,00 0,00 

Fons especials 0,00 0,00 

Romanent 0,00 58.403,28 

Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals 0,00 0,00 

Excedents negatius d’exercicis anteriors -92.546,00 0,00 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 0,00 0,00 

Total distribució = Total base de repartiment -92.546,00 58.403,28 

El resultat de l’exercici ha estat negatiu, per un import de 92.546,00 euros. No s’ha destinat cap import 

al fons especial. 

En el cas que s’hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial, d’acord 

amb la normativa aplicable i amb el títol de constitució del fons, cal informar sobre els criteris 

aplicats: 

L’entitat no ha destinat cap import a augmentar el saldo del fons especial. 

 

(4) Normes de registre i de valoració. 
 

S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 

1. Immobilitzat intangible: 

 

Es valora inicialment pel seu preu d’adquisició i també s’activa la part de l’IVA no recuperable. Després 

del seu reconeixement inicial, es valora el cost, menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, les 

correccions per deteriorament acumulades. Per a cada immobilitzat intangible s’analitza i determina si 

la seva vida útil és definida o indefinida. Els immobilitzats intangibles de vida definida s’amortitzen 

sistemàticament en funció de la seva vida útil estimada i del seu valor residual. Els mètodes i períodes 

d’amortització aplicats en cada cas són revisats en tots els cada tancaments d’exercici i, si és necessari, 

seran ajustats. 

 

Al menys durant el tancament de l’exercici, o sempre que hi hagi indicis de pèrdua, es revisa el valor en 

els llibres dels actius intangibles per determinar l’existència dels indicis de deteriorament, en el seu 

cas, s’estimen els import recuperables i se n’efectuen les correccions valoratives que siguin 

convenients. 

 

L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua per deteriorament en el valor registrat d’aquests 

actius, utilitzant com a contrapartida l’epígraf “Pèrdues netes per deteriorament” del compte de 

pèrdues i guanys. 
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A l’exercici 2018 no s’han registrat pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat intangible. 

 

A l’exercici 2018 no s’han registrat reversions de pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat 

intangible. 

1.1. Recerca: 

L’entitat no ha tingut cap tipus de despesa que hagués pogut estar activada com a intangible. 

 

1.2. Desenvolupament: 

L’entitat no ha tingut cap tipus de despesa que hagués pogut estar activada com a intangible. 

 

1.3. Concessions Administratives: 

L’entitat no té Concessions Administratives en l’actiu. 

 

1.4. Propietat industrial i intel·lectual: 

 

L’entitat no té aquesta tipologia de béns. 

1.5. Drets de traspàs: 

L’entitat no té aquesta tipologia de béns. 

 

1.6. Aplicacions informàtiques: 

Es valoren al preu d’adquisició o cost de producció. S’hi inclouen les despeses de desenvolupament de 

les pàgines web. Les despeses del personal propi que ha treballat en el desenvolupament de les 

aplicacions informàtiques s’hi inclouen com a més cost de les mateixes, amb abonament a “Treballs 

realitzats per l’entitat per al seu actiu” del  compte de pèrdues i guanys. La seva vida útil s’estima en 

quatre anys. 

 

Les reparacions que no amplien la seva vida útil i els costos de manteniment es carreguen a pèrdues i 

guanys a l’exercici en què es produeixen. 

 

1.7. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament: 

Es valora inicialment pel seu valor de cessió (valor de mercat en el moment de la cessió i/o valor 

escripturat) i també s’activa la part de l’IVA no recuperable. Després del seu reconeixement inicial es 

valora a preu de cost menys l’amortització acumulada i, si s’escau, en les correccions per 

deteriorament acumulades. Per a cada element cedit   s’analitza i determina si la seva vida útil és 

definida o indefinida. Els elements cedits de vida definida s’amortitzen sistemàticament en funció de la 

seva vida útil estimada i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són 

revisats en cada tancament d’exercici i,  si és oportú, són ajustats. 

 

Al menys durant el tancament de l’exercici, o sempre que hi hagi indicis de pèrdues, es revisen els 

valors en els llibres de les cessions per determinar l’existència dels indicis de deteriorament i, si és així, 

s’estimen els imports recuperables i se n’efectuen les correccions valoratives que siguin necessàries. 

 

L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua per deteriorament en el valor registrat en 

aquestes cessions, utilitzant com a contrapartida l’epígraf “Pèrdues netes per deteriorament” del 

compte de pèrdues i guanys. 

 

A l’exercici 2018 no s’han registrat pèrdues per deteriorament de les cessions gratuïtes de béns en ús.  
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1.8. Acomptes per a immobilitzacions intangibles: 

L’entitat no ha efectuat acomptes per immobilitzacions intangibles. 

 

2. Béns integrants del patrimoni cultural.  

En el present exercici no hi ha béns integrants del patrimoni cultural. 

 

3. Immobilitzat material 

 

3.1 Valoració inicial: 

 

Es valora inicialment pel seu preu d’adquisició incloent-hi la part d’ IVA no recuperable, així com, 

qualsevol descompte o rebaixa en el preu i totes les despeses addicionals i directament relacionades 

que es produeixin fins a la seva posada en funcionament; per exemple, a títol enunciatiu, podríem citar 

les despeses  d’explanació i d’enderrocament, de transport, d’assegurances, d’instal·lacions, de 

muntatge i altres de similars. 

 

L’entitat no ha realitzat treballs pel seu immobilitzat. 

 

Els impostos indirectes que graven la seva adquisició només s’inclouen en el preu d’adquisició o cost 

de producció si no són recuperables directament de la Hisenda Pública. 

L’entitat no ha realitzat cap permuta per el seu immobilitzat. 

 

L’entitat no ha rebut cap immobilitzat com aportació, donació, subvenció i llegat. 

 

L’entitat no ha realitzat cap incorporació al seu immobilitzat mitjançant combinacions de negocis. 

 

Al cost de l’immobilitzat material que necessita un termini superior a un any per estar en condicions 

d’ús, s’hi incorporen les despeses financeres relacionades amb el finançament específic o genèric 

directament atribuïble a la construcció. 

 

No és aplicable l’activació de provisions per a grans reparacions. 

 

No hi ha compromisos de desmantellaments, baixa o rehabilitació de béns d’actiu, pel que no s’han 

activat valors per a la cobertura d'aquest tipus d’obligacions. 

 

Es considera que el valor comptable dels immobilitzats materials no supera el seu valor raonable i/o 

recuperable dels mateixos. 

 

3.2 Valoració posterior: 

 

Després del seu reconeixement inicial, es valora a preu de cost menys l’amortització acumulada, i en el 

seu cas, les correccions per deteriorament acumulades. 

 

Les despeses realitzades al llarg de l’exercici amb motiu d’obres i treballs efectuats per l’entitat, es 

carreguen als comptes de despeses que corresponguin. 
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Els costos d’ampliació o millora, si donen lloc a un augment de la capacitat productiva o a un 

allargament/prolongació de la vida útil dels béns són activats com un major valor.  

 

Els comptes d’immobilitzat material en curs es valoren a preu de cost.  

 

No hi ha costos de grans reparacions al llarg de l’exercici 2018. 

 

Els arrendament financers es comptabilitzen pel menor dels imports entre el valor raonable de l’actiu 

arrendant i el valor liquidable pendent de l’arrendament. 

 

L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es practica des de la seva posada en marxa, en 

funció de la vida útil prevista i estimant-ne un valor residual nul. 

 

Els coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements, així com, els mètodes d’amortització 

empleats figuren a la nota 5. 

Els reconeixements de deteriorament de valor es produeixen quan el valor comptable supera l’import 

recuperable del bé, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys les despeses 

de venta i el seu valor en ús. 

A l’exercici en curs no s’han registrat pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material. 

3.3 Baixes: 

Els elements de l’immobilitzat material es donen de baixa en el moment de la seva alineació o 

disposició per una altra via o quan no s’espera obtenir-ne beneficis o rendiments econòmics futurs 

dels mateixos. 

La diferència entre l’import obtingut de l’element, net de les despeses inherents a l’operació, i el seu 

valor comptable, determinen el benefici o la pèrdua sorgida en donar-lo de baixa, imputant-lo  

pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixi. 

4. Inversions Immobiliàries: 

 

Figuren amb aquest epígraf els actius no corrents de naturalesa immobiliària adquirits per obtenir 

rendes, plusvàlues o ambdues coses. No s’hi  inclouen  aquells actius utilitzats en la producció o 

subministraments de béns o serveis, de finalitats administratives o per a la seva venda en el curs 

ordinari de les operacions. 

 

S’apliquen les mateixes normes de valoració inicial, valoració posterior i de tractament de les baixes 

indicades en l’apartat “immobilitzat material” (Nota 4.3), amb les següents especificacions: 

 

1.- Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d’adquisició més les despeses 

d’acondicionament, com tancaments, moviments de terra, obres de sanejament i drenatge, els 

enderrocs  de construccions quan sigui necessari per poder efectuar obres de nova planta, les 

despeses d’inspecció i aixecament de plànols quan s’efectuïn amb caràcter previ a la seva 

adquisició, així com, l’estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades 

dels costos de rehabilitació del solar. 

2.- Les construccions es valoren pel seu preu d’adquisició incloses aquelles instal·lacions i 

elements que tenen caràcter de permanència, les taxes inherents a la construcció i els 

honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra. 
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5. Arrendaments: 

S’entén com a arrendament qualsevol acord amb independència de la seva instrumentalització jurídica 

per mitjà de la qual l’arrendador cedeix a l’arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o 

una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat. 

 

5.1 Arrendaments operatius: 

 

En les operacions d’arrendaments operatius, la propietat del bé arrendada i substancialment tots els 

riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en l’arrendador. 

No es registren de manera comptable ni un actiu ni un passiu financer ja que aquest tipus d’acord  se 

caracteritza perquè l’arrendador acorda amb l’arrendatari el dret a gaudir d’un actiu durant un període 

de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense 

transferir substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del 

contracte. 

Els actius propietat de l’entitat, arrendats a tercers amb contractes d’arrendaments operatius es 

presenten d’acord a la seva pròpia naturalesa i s’hi apliquen les normes i principis mencionats en els 

apartats “immobilitzat intangible” (Nota 4.1) i/o “Immobilitzat material” (Nota 4.2). 

Els costos directes imputables al contracte s’inclouen com major valor de l’actiu arrendat i es 

reconeixen com despesa al llarg del termini, aplicant el mateix criteri utilitzat per el reconeixement 

dels ingressos de l’arrendament. 

Els ingressos procedents dels arrendaments operatius, nets dels incentius concedits, es reconeixen 

com ingrés de forma lineal al llarg del termini d’arrendament. Si es donés el cas que existís una altra 

base de càlcul més representativa de repartiment per reflectir el patró temporal del consum dels 

beneficis derivats de l’ús de l’actiu arrendat, s’aplicaria aquesta darrera. 

Quan és l’entitat qui actua com arrendatari ( en aquest règim d’arrendament operatiu), els costos i 

despeses de l’arrendament es carreguen a pèrdues i guanys en funció de l’import que resulti dels 

acords i de la vida del contracte. 

  

5.2 Arrendaments financers: 

 

L’entitat no té béns en règim d’arrendament financer. 

 

6. Permutes: 

L’entitat no ha realitzat cap tipus d’operació que es pugui qualificar com a permuta. 

7. Instruments financers: 

 

L’entitat els té registrats com a tals, aquells contractes que donen lloc a un actiu financer en una 

entitat, i simultàniament, com un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altre. Es 

consideren, per tant, instruments financers els següents: 

 

7.1 Actius financers: 

a) L’entitat no té contrets crèdits i partides per cobrar. 

b) Els crèdits per a operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 

d’interès establert contractualment – inclosos els crèdits amb l’Administració Pública – són valorats pel 

seu valor nominal, sempre i quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no siguin significatius. 

c) Els actius financers mantinguts per negociar es valoren inicialment pel seu valor raonable que, sense 
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prova del contrari, és el preu de la transacció, que és el valor raonable de la contraprestació 

entregada. 

També s’hi inclouen les despeses de transacció que els són directament imputables. Quan es tracti 

d’instruments de patrimoni també s’hi inclou l’import dels drets preferents de subscripció. 

Els possibles canvis que puguin produir-se en el valor raonable d’aquests actius s’imputen al compte 

de pèrdues i guanys de l’exercici. 
   

L’entitat, seguint la norma valorativa 10a “Instruments financers”, ha considerat els seus actius 

financers els ha considerat “mantinguts per a negociar” a exempció dels que es mencionen en l’apartat 

d’inversions financeres a llarg termini i inversions financeres fins al seu venciment. 

d) L’entitat té inversions financeres a llarg termini (detallades a l’apartat corresponent), que es 

registren pel seu cost amortitzat i que corresponen a l’efectiu entregat menys les devolucions del 

principal efectuades, més els interessos meritats no cobrats en el supòsit dels préstecs, i al valor actual 

de la contraprestació realitzada en el supòsit  dels comptes per cobrar. 

L’entitat registra les corresponents provisions per la diferència existent entre l’import per recuperar 

dels comptes per cobrar i el valor en llibres en què es troben registrades. 

e) L’entitat té inversions financeres mantingudes fins al seu venciment. Són valors representatius de 

deute, amb una  data de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable que es 

negocien en un mercat actiu i que l’entitat té intenció i capacitat de conservar fins al seu venciment. Es 

comptabilitzen al seu cost d’amortització. 

f) Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultat. L’entitat classifica els actius i 

passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys en el moment del seu 

reconeixement inicial, únicament si: 

a) Amb aquest fet s’elimina o redueix significativament la no correlació comptable entre actius i 

passius financers o 

b) El rendiment d’un grup d’actius financers, passius financers o d’ambdós casos, es gestiona i 

s’avalua segons el criteri del valor raonable, d’acord amb l’estratègia d’inversió o de gestió del 

risc de l’entitat.  

g) L’entitat no té contretes inversions financeres “híbrides”. 

h) L’entitat no té contretes inversions financeres disponibles per a la venda. 

i) L’entitat no té contretes inversions financeres de grup, multigrup ni associades. 

L’entitat té registrats els actius financers que figuren a la Nota 10. 
 

7.2 Passius financers. 

 

a) La valoració inicial de les obligacions econòmiques contretes amb passius financers (crèdits, 

obligacions i similars) en  derivar-se d’una relació contractual, es registren inicialment per un valor 

equivalent al de les partides monetàries rebudes o el conjunt de béns i serveis rebuts, sempre que 

aquesta es desenvolupi sota les condicions establertes en la definició de valor raonable (parts 

independents, interessades en la transacció i degudament informades, net de costos incorregudes en 

la transacció). A aquest valor haurà d’afegir-s’hi els costos de transacció, sempre que no es tracti de 

passius a valor raonable amb canvis en resultats, en què els costos de transacció hauran d’impurtar-se 

directament a resultats. 

Les despeses financeres, incloses les primes pagades en la liquidació o el reembossament i els costos 

de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de meritatge 

utilitzant el mètode de l’ interès efectiu. L’import meritat i no liquidat s’afegeix a l’import en els llibres 

de l’instrument en la mesura en què no es liquiden en el període durant el qual es produeix. 
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Els comptes per pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són valorats al 

cost amortitzat utilitzant el mètode de la taxa d’interès efectiu. 

b) La valoració posterior dels passius financers, si es cancel·len segons els pactes establerts en el 

contractes, es valoren a cost amortitzat. Es presenten els passius pel seu valor inicial més la part 

meritada, seguint el mètode de la taxa efectiva, de la diferència entre aquest i el seu valor reemborsat, 

menys els reemborsats de principal realitzats. 

L’entitat té registrats els passius financers que figuren a la Nota 10. 

7.3 Instruments de patrimoni propi: 

L’entitat no té registrats béns que puguin ser qualificats d’instruments de patrimoni. 

7.4 Efectiu i altres mitjans líquids equivalents: 

Amb aquest epígraf del balanç es registren l’efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres 

inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidament realitzables i que no tenen risc de canvis 

en el seu valor. 

7.5 Instruments financers compostos: 

L’entitat no té instruments financers compostos. 

7.6 Inversions empreses del grup, multigrup i associades: 

L’entitat no té contretes inversions amb empreses del grup, multigrup ni associades. 

7.7 Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures: 

L’entitat no té contrets instruments financers derivats ni comptabilització de cobertures. 

8. Cobertures: 

L’entitat no té contreta cap cobertura a l’exercici 2018.  

9. Existències: 

Els béns i serveis compresos en les existències es valoren pel preu d’adquisició o cost de producció. 
 

El preu d’adquisició és l’import facturat pel proveïdor, quan se n’han deduït els descomptes i els 

interessos incorporats al nominal dels dèbits més les despeses addicionals perquè les existències es 

trobin ubicades per a la seva venda (transports, aranzels, assegurances i altres atribuïbles a 

l’adquisició). 
 

Per assignar el valor de les existències s’utilitza el mètode FIFO, ja que es considera  el més adequat 

per a la seva gestió. 
 

Els impostos indirectes que graven les existències només s’incorporen al preu d’adquisició quan no són 

recuperables directament de la Hisenda Pública. 

 

Pel fet que les existències de l’entitat  no necessiten un període de temps superior a un any per estar 

en condicions de ser venudes, no s’inclouen despeses financeres en el preu d’adquisició. 
 

10.Transaccions en moneda estrangera: 

 

No hi ha saldos que s'hagin de fer efectius en aquesta classe de moneda.  

Pel que fa referència respecta a les inversions financeres en moneda estrangera s’han valorat al tipus 

de canvi corresponent a la data de tancament, quan aquest ha estat inferior al de la data d’adquisició 

s’ha realitzat el corresponent ajust per deteriorament. 
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11. Impost sobre beneficis: 
 

La despesa per impost corrent es determina mitjançant la suma de la despesa per impost corrent i 
l’impost diferit. 

La despesa de l’exercici per impost corrent es determina aplicant el tipus de engravamen vigent al 

benefici fiscal, això és, el resultat econòmic abans dels impostos modificat per les diferencies 
permanents. 

L’entitat té reconeguda l’exempció de la seva totalitat d’ingressos (i despeses) per estar acollida a la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre “règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius  
fiscals al mecenatge B.O.E. 24-12-2002” i complir amb els requisits que estableix la norma. 

L’entitat a l’exercici 2017 ha realitzat diferències permanents per la seva totalitat d’ingressos (se n’ha 

produït una disminució) i despeses (se n’ha produït un augment) per assolir una resultat fiscal de 0,00 
euros de base imposable. 

L’entitat no té contretes ni deduccions ni bonificacions fiscals. 

L’entitat no ha realitzat diferències de caràcter temporànies. 

L’entitat no té partides per compensar d’altres exercicis. 

12. Ingressos i despeses: 

Com s’ha fet menció a la nota 2.2: “Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de meritatge 

amb independència del moment en que es produeix la corrent monetària o financera que d’ells se’n 

deriva. 

Únicament es comptabilitzen els beneficis realitzats a la data del tancament, perquè  els riscos i les 
pèrdues previsibles, encara són  eventuals, es comptabilitzen tant aviat com són coneguts. 

Els ingressos per la venda de béns i serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida rebuda 
o a rebre que d’ells se’n deriva. Els descomptes, així com els interessos incorporats al nominal dels 

crèdits, es registren com una minoració dels mateixos. No obstant l’entitat inclou els interessos 

incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tenen tipus d’interès 

contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

Els descomptes concedits als clients es reconeixen en el moment en que és probable que es compleixin 
les condicions que determinen la seva concessió, com una reducció dels ingressos per vendes. 

Les bestretes a comptes de vendes futures figuren valorades pel valor rebut. 
 

13. Provisions i contingències: 

Les obligacions existents a la data del balanç de situació esdevingudes com a conseqüència de 
successos passats dels que poden derivar perjudicis patrimonials per l’Entitat on l’import i moment de 

cancel·lació són indeterminats es registren en el balanç com provisions pel valor actual del import més 
provable que s’estima que l’Entitat tindrà que desemborsar per cancel·lar l’obligació. 
 
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, no suposa una minoració de 

l’import de la deute, sense perjudici del reconeixement en l’actiu de l’Entitat del corresponent dret de 
cobro, sempre que no existeixi dubtes de que aquest reemborsament serà percebut, registrant l’actiu 

per un import no superior de l’obligació registrada comptablement. 
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Provisions 

 
1. Responsabilitat Subsidiària apropiació indeguda de treballadora Fundació Pere Mata. 

 
Possible responsabilitat civil subsidiària que es deriva de l’Instrucció del Jutjat número 1 de 
Balaguer amb diligències prèvies 743/2011 procediment abreujat 52/2014. Totalitzant un import de 
76.702,00 euros. 

 
2. Impagaments Usuaris dels diferents dispositius Assistencials Fundació Pere Mata. 

   
Fundació Pere Mata gestiona diferents dispositius residencials: Residències per a Gent Gran, Llar 
Residències de Salut Mental i Llar Residències amb Suport de Salut Mental inclosos en la Cartera de 
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Aquests dispositius estan finançats pel Departament 
de Treball, Afers Social i Família. Aquest finançament, l’entitat gestora té la gestió delegada del 

cobrament de la part que l’usuari ha de sufragar per percebre el servei (copagament).  En el context 
actual econòmic aquest fet a esdevingut en impagaments per parts dels usuaris, totalitzant 
39.951,42 euros dels diferents dispositius. 

 
Contingències 

 

1. Contractes Avals 

 

 Fundació Pere Mata gestiona diferents dispositius residencials i d’atenció a les persones: 

Residències per a Gent Gran, Llar Residències de Salut Mental, Llars Residències amb Suport de 
Salut Mental i Serveis Atenció domiciliària, tots aquestos han estat assolits a través de concurs 
públic dels quals en deriva, per donar compliment al plec de clàusules administraves, la 
contractació del corresponen aval. Aquest serà vigent fins a la finalització de l’adjudicació del 

contracte, transcorregut un període, des de la finalització del mateix, de 6 mesos i/o a devolució 
del mateix per part de l’Organisme Públic contractant. Aquest avals són vigents a la data de 
realització de la memòria. 
   

Número d’Aval Organisme Servei Import 

9340.03-0956896-94 CCN - NOGUERA SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 14.953,27 
9340.03-1010785-11 GENERALITAT DE CATALUNYA RESIDÈNCIA I CD JAUME BATLLE 1.064,44 
9340.03-1774702-23 GENERALITAT DE CATALUNYA RESIDÈNCIA I CD JAUME BATLLE 21.138,06 
9340.03-1787411-74 GENERALITAT DE CATALUNYA RESIDÈNCIA I CD JAUME BATLLE 66.894,47 
9340.03-1792256-91 GENERALITAT DE CATALUNYA RESIDÈNCIA I CD SANT BARTOMEU 

DE BELLPUIG 
60.090,75 

9340.03-1814027-82 GENERALITAT DE CATALUNYA LLAR TARRAGONA, AMPOSTA I LLAR 
AMB SUPORT 

28.852,97 

9340.03-1933423-96 GENERALITAT DE CATALUNYA RESIDÈNCIA I CD VALLBONA 37.273,80 
9340.03-1940505-67 AJUNTAMENT PINEDA DE MAR SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 39.754,72 
9340.03-2005673-82 CCN-NOGUERA SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 39.841,29 

TOTAL   309.863,77 

 

    
14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: 

 

L’entitat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
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15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal, en particular, els referits a 

compromisos per pensions: 

 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries o 

voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o 

variables i les seves despeses associades. 

En no existir cap remuneració a llarg termini en forma de prestació definida gestionada internament 

no es reconeix passiu per aquest concepte. 

Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible de termini anormal dels contractes de treball i, ja 

que aquells treballadors que es jubilen o finalitzen voluntàriament els seus serveis no reben 

indemnitzacions, els pagaments per indemnitzacions, si n’hi haguessin,  es carregarien a despeses en el 

moment en què es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament. 

 

16. Subvencions, donacions i llegats: 

Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concedit i es reconeixen inicialment 

com ingrés directament imputats al patrimoni net i s’imputen a resultats en proporció de la 

depreciació experimentada durant el període de vida dels actius finançats per les subvencions, a no ser 

que es tracti d’actius no d’apreciables que en tot cas s’ imputen al resultat de l’exercici en què es 

produeixi l’alineació o baixa en el seu inventari. 

Les subvencions, donacions i llegats obtinguts pel manteniment de les activitats fundacionals es 

comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys. 

Les subvencions, donacions i llegats obtinguts pel manteniment d’activitats fundacionals per períodes 

superiors a un any es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys en funció de la imputació de 

despeses de l’activitat finançada.  

17. Negocis conjunts: 

L’entitat a l’exercici 2018 no ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa. 

18. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades, amb independència del grau de 

vinculació, es comptabilitzen d’acord amb les normes generals i a preus de mercat. 

Els elements objecte de les transaccions que es realitzen es comptabilitzaran en el moment inicial pel 

seu valor raonable. 

La valoració posterior es realitza d’acord amb el previst a les normes particulars pels comptes que 

correspongui. 

19. Actius no corrents mantinguts per a la venda: 
 

L’entitat no posseeix actius no corrents mantinguts per a la venda. 
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(5) Immobilitzat material. 
 

1 Anàlisi dels moviments de les partides de l’immobilitzat actiu al 2018:  
 

 
Co

n
st

ru
cc

io
n

s 

M
aq

u
in

àr
ia

 

A
lt

re
s 

In
st

al
·l

ac
io

n
s 

 i 
U

ti
lla

tg
e 

M
o

b
ili

ar
i 

E.
P

.I
 

E.
 T

ra
n

sp
o

rt
 

A
lt

re
 Im

m
. M

 

Im
m

.M
at

 e
n

 
Cu

rs
 i 

ac
o

m
p

te
s 

Total 

          

SALDO FINAL 
EXERCICI 2017 

2.330.688,48 282.010,32 296.339,82 307.050,46 104.910,19 390.257,32 2.928.620,55 326.398,12 6.966.275,26 

(+) Adquisicions 

mitjançant 

combinacions de 

negocis 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no 

monetàries 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i 

millores 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 165.000,00 11.096,72 47.157,06 51.823,81 32.238,81 39.831,36 34.150,49 0,00 381.298,25 

(-) sortides, baixes i 

reduccions 
0,00 18.716,58 16.751,20 10.053,79 7.989,15 27.077,20 0,00 0,00 80.587,92 

(-/+) Traspàs a/d’actius 

no corrents mantinguts 

per a la venta u 

operacions inter.  

 

 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a altres 

partides 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL 
EXERCICI 2018 

2.495.688,48 274.390,46 326.745,68 348.820,48 129.159,85 403.011,48 2.962.771,04 326.398,12 7.266.985,59 

          

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 
 FINAL 2017 

516.657,15 209.415,73 213.936,64 219.106,07 63.558,11 296.380,75 1.568.483,53 0,00 3.087.537,98 

(+) Dotació de 

l’amortització 
68.794,22 14.195,34 26.685,13 23.662,70 15.522,58 25.738,78 155.553,21 0,00 330.151,96 

(-) Disminució per 

sortides, baixes, 

reduccions o traspàs 

0,00 18.716,58 16.751,20 10.053,79 7.989,15 27.077,20 0,00 0,00 80.587,92 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 
 FINAL 2018 

585.451,37 204.894,49 223.870,57 232.714,98 71.091,54 295.042,33 1.724.036,74 0,00 3.337.102,02 

          

CORRECCIÓ VALOR 
DETRIORAMENT 

FINAL 2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions 

valoratives per 

deterioro reconeguts en 

el període 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de 

correccions valoratives 

per deteriorament 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Disminució per 

sortides, baixes, 

reduccions o traspassos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIÓ VALOR 
DETRIORAMENT 

FINAL 2018 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

VALOR NET 
IMMOBILITZAT 2017 

1.814.031,33 72.594,59 82.403,18 87.944,39 41.352,08 93.876,57 1.360.137,02 326.398,12 3.878.737,28 

          

VALOR NET 
IMMOBILITZAT 2018 

1.910.237,11 69.495,97 102.875,11 116.105,50 58.068,31 107.969,15 1.238.734,30 326.398,12 3.929.883,57 
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S’hi afegeix el quadre de l’immobilitzat material de 2017 per tal de reflectir la comparativa d’aquesta 

partida. 
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Total 

          

SALDO FINAL 
EXERCICI 2016 

2.195.535,62 258.396,93 287.452,90 304.977,90 114.506,53 356.739,81 2.907.536,30 326.398,12 6.751.544,11 

(+) Adquisicions 

mitjançant 

combinacions de 

negocis 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no 

monetàries 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i 

millores 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 135.152,86 23.613,39 9.742,31 17.699,04 7.365,38 33.517,51 21.084,25 0,00 248.174,74 

(-) sortides, baixes i 

reduccions 
0,00 0,00 855,39 15.626,48 16.961,72 0,00 0,00 0,00 33.443,59 

(-/+) Traspàs a/d’actius 

no corrents mantinguts 

per a la venta u 

operacions inter.  

 

 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a altres 

partides 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL 
EXERCICI 2017 

2.330.688,48 282.010,32 296.339,82 307.050,46 104.910,19 390.257,32 2.928.620,55 326.398,12 6.966.275,26 

          

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 
 FINAL 2016 

450.415,80 195.094,79 187.185,92 213.629,81 69.543,90 274.654,51 1.414.663,33 0,00 2.805.188,06 

(+) Dotació de 

l’amortització 
66.241,35 14.320,94 27.606,11 21.102,74 10.975,93 21.726,24 153.820,20 0,00 315.793,51 

(-) Disminució per 

sortides, baixes, 

reduccions o traspàs 

0,00 0,00 855,39 15.626,48 16.961,72 0,00 0,00 0,00 33.443,59 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 
 FINAL 2017 

516.657,15 209.415,73 213.936,64 219.106,07 63.558,11 296.380,75 1.568.483,53 0,00 3.087.537,98 

          

CORRECCIÓ VALOR 
DETRIORAMENT 

FINAL 2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions 

valoratives per 

deterioro reconeguts en 

el període 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de 

correccions valoratives 

per deteriorament 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Disminució per 

sortides, baixes, 

reduccions o traspassos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIÓ VALOR 
DETRIORAMENT 

FINAL 2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

VALOR NET 
IMMOBILITZAT 2016 

1.745.119,82 63.302,14 100.266,98 91.348,09 44.962,63 82.085,30 1.492.872,97 326.398,12 3.946.356,05 

          

VALOR NET 
IMMOBILITZAT 2017 

1.814.031,33 72.594,59 82.403,18 87.944,39 41.352,08 93.876,57 1.360.137,02 326.398,12 3.878.737,28 
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2. Informació sobre: 

 

a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major valor dels 

actius, especificant-ne les circumstàncies que s’han tingut en compte per a la seva valoració: 

 

L’entitat no té cap import per aquest concepte al llarg de l’exercici 2018. 

 

b) Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. Així com els mètodes 

d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i l’acumulada que 

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf. 

 

Quadre coeficients d’amortització: 

 

Descripció Mètode Anys % Anual 

       Terrenys No s’amortitzen N/A N/A 

Construccions Lineal 33/50 2/3 

Maquinaria Lineal 8/10/12 8/8,33/10/12/12,50 

Instal·lacions Tècniques Lineal 4/8/9/10/12 8/9//10/12/12,5/25 

Mobiliari Lineal 8/10 10/12,50 

Equips processar informació Lineal 4/8/10 10/12,50/25 

Elements de transport Lineal 7/8/10 10/12/14,29/16 

Altres immobilitzat material Lineal 4/10/20/21 4,76/5/5,26/6/6,67/10/25 

        

 

Quadre d’amortització: 

 

Descripció 
Amortització 

Acumulada Inicial 

Amortització 

Exercici 2018 

Baixa 

Amortització 

Amortització 

Acumulada Final 

        Terrenys 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construccions 516.657,15 68.794,22 0,00 585.451,37 

Maquinària 209.415,73 14.195,34 18.716,58 204.894,49 

Altres instal·lacions i 

utillatge 

213.936,64 26.685,13 16.751,20 223.870,57 

Mobiliari 219.106,07 23.662,70 10.053,79 232.714,98 

Equips processar informació 63.558,11 15.522,58 7.989,15 71.091,54 

Elements de transport 296.380,75 25.738,78 27.077,20 295.042,33 

Altre immobilitzat material 1.568.483,53 155.553,21 0,00 1.724.036,74 

     TOTAL 3.087.537,98 330.151,96 80.587,92 3.337.102,02 

 

c) Incidència significativa en el present exercici o en exercicis futurs, s’ha d’informar dels canvis 

d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de desmantellament, retirada o 

rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització. 

 

En aquest exercici no hi ha cap incidència significativa. 

 

d) Característiques de les inversions en l’immobilitzat material adquirides a entitats del grup i 

associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 

deteriorament. 

 

L’entitat no posseeix immobilitzat material d’entitats del grup i associades. 
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e) Característiques de les inversions en l’immobilitzat material situades fora del territori de 

Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 

deteriorament. 

 

L’entitat no posseeix immobilitzat material fora del territori de Catalunya. 

 

f) Import de les despeses financers capitalitzades a l’exercici, així com els criteris seguits per a la 

seva determinació. 

 

L’entitat no ha realitzat cap capitalització de despeses financers durant l’exercici 2018. 
 

g i h) Correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 

 

L’entitat no ha realitzat correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 
 

i) Import compensacions a tercers. 

 

L’entitat no ha realitzat compensacions a tercers. 
 

j)  Immobilitzat material que no afecta directament a les activitats. 

 

L’entitat té totalment destinat a les seves activitats el seu immobilitzat material. 

 

k) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre construccions i 

resta d’elements. 

 
Immobilitzat Material 

Totalment amortitzat al 

tancament 

Valor comptable 
Amortització 

Acumulada 

Correccions 

Valoratives 

acumulades 

Valor net comptable 

        Maquinària 128.523,30 128.523,30 0,00 0,00 

Altres instal·lacions i 

utillatge 
102.127,10 102.127,10 0,00 0,00 

Mobiliari 85.900,66 85.900,66 0,00 0,00 

Equips processar informació 35.235,33 35.235,33 0,00 0,00 

Elements de transport 233.829,64 233.829,64 0,00 0,00 

Altre immobilitzat material 73.613,08 73.613,08 0,00 0,00 

     TOTAL 659.229,11 659.229,11 0,00 0,00 

 

l) Béns afectats a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions a la 

         titularitat. 

 

No hi ha immobilitzats materials destinats a garantia ni a reversió durant el tancament de 

l’exercici. 

 

 

m) Subvenció, donació i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material, indicant-ne també 

l’import d’aquests actius. 

 

En el transcurs de l’exercici 2018 no s’ha rebut cap subvenció, donació ni llegat relacionat amb 

l’immobilitzat material. 
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n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos 

ferms de venda. 

 

No hi ha compromisos en ferm per la compra d’immobilitzat materials i conseqüentment no ha 

estat necessari determinar fonts previsibles per el seu finançament. 

 

No hi ha compromisos en ferm de venda d’immobilitzat material. 

 

o)  Qualsevol altre circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l’immobilitzat 

material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues. 

 

La política de l’entitat és formalitzar pòlisses per assegurar-ne els possibles riscos a què estan 

subjectes els diferents elements del seu immobilitzat material. Es revisen anualment, o quan 

alguna circumstància ho fa necessari, les cobertures i els riscos coberts i s’acorden per l’any 

següent. 

 

A continuació es detalla la distribució de les pòlisses contractades per la Fundació Pere Mata i 

quins elements de l’immobilitzat estan afectats: 

 

 Pòlisses d’elements de transport. 

 Pòlisses d’elements industrials de transport intern. 

 Pòlisses de béns immobiliaris. 

 Pòlisses Multindustria per la cobertura de tot l’immobilitzat material a excepció dels 

elements de transport i elements industrials de transport intern que tenen la seva pròpia i 

individualitzada cobertura. 

 

Les companyies d’assegurances contractades són: Catalana Occidente Seguros, Mapfre España,   

ALLIANZ, S.A, Reale Seguros i Liberty Seguros. 

 

p)  Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de l’immobilitzat 

material. 

 

No hi ha immobilitzats materials corresponents a béns en règim d’arrendaments financers. 

 

q)  En el cas d’immobles s’ha d’indicar de forma separada el valor de la construcció i del terreny.  

 

No hi ha construccions edificades en solars de propietat de la Fundació Pere Mata a l’exercici 

2018. 

 

Hi ha immobles comprats que alhora de comptabilitzar, seguin les normes del Pla General de 

Comptabilitat, es calcula l’efecte imputable de la part proporcional del valor del terreny seguint 

amb la fórmula següent: 

 

Valor de l’immoble (cost d’aquisició) X(Valor cadastral de l’Immoble adquirit/(Valor cadastral  de 

l’immoble adquirit + Valor cadastral del sol de l’immoble adquirit) 

 

A continuació es detalla els bens afectats: 

 

1. Dues vivendes ubicades a Amposta. Escriptura de compra venda 09 d’agost de 2017 amb 

número de protocol 1.828  destinades  a Llar amb suport temporal o permanent per a persones 

amb problemàtica derivada de malaltia mental 
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Partida en què s’inclou Import 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Terrenys i bens 

naturals 

22.832,00 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Construccions 

112.320,86 

TOTAL 135.152,86 

 

 

2. Tres vivendes ubicades al Vendrell. Escriptura de compra venda 17 d’agost de 2018 amb número 

de protocol 2.170  destinades  a Llar amb suport temporal o permanent per a persones amb 

problemàtica derivada de malaltia mental 

 

Partida en què s’inclou Import 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Terrenys i bens 

naturals 

29.772,00 

ACTIU Epígraf A) ACTIU NO CORRENT II. 

Immobilitzat material, punt 1. Construccions 

135.228,00 

TOTAL 165.000,00 

 

 

r)  El resultat de l’exercici derivat de l’alineació o disposició per altres mitjans d’elements de 

l’immobilitzat material. 

 

Com a conseqüència de l’alineació o disposició per altres mitjans d’elements de l’immobilitzat 

material, en el transcurs de l’exercici s’ha reconegut despeses/ingressos per import de 7.500,00 

euros en la compte de pèrdues i guanys. 
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(6) Inversions immobiliàries. 
 

Quadre de les inversions immobiliàries de l’exercici 2018:  
 

 Terrenys Construccions Total 

       Saldo Final de les inversions de l’exercici 2017 103.174,00 256.826,00 360.000,00 

(+) Adquisicions mitjançant combinacions de negocis 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no monetàries 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i millores 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides, baixes o reduccions 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a/ d’actius no corrents. Mantinguts per a la venda o 

operacions interru. 

0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a / d’altres partides 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DE LES INVERSIONS EXERCICI 2018 103.174,00 256.826,00 360.000,00 

    

Amortització Acumulada de les inversions al final de l’exercici 

2017 
0,00 95.881,45 95.881,45 

(+) Dotació amortització de l’exercici 0,00 10.273,01 10.273,01 

(+) Augments per adquisicions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE LES INVERSIONS AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2018 

0,00 106.154,46 106.154,46 

CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAMENT A l’INICI EXERCICI 
2017 

0,00 0,00 0,00 

Correcció valor per deteriorament final exercici 2016 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegut en el 

període 

0,00 0,00 0,00 

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

(-) disminucions pers sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 
2018 

0,00 0,00 0,00 

    

VALORS FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2017 103.174,00 160.944,55 264.118,55 

    

VALORS FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2018 103.174,00 150.671,54 253.845,54 

     

S’afegeix el quadre de les inversions immobiliàries de 2017 per tal de reflectir la comparativa 

d’aquesta partida.              

 

 Terrenys Construccions Total 

       Saldo Final de les inversions de l’exercici 2016 103.174,00 256.826,00 360.000,00 

(+) Adquisicions mitjançant combinacions de negocis 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no monetàries 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i millores 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides, baixes o reduccions 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a/ d’actius no corrents. Mantinguts per a la venda o 

operacions interru. 

0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a / d’altres partides 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DE LES INVERSIONS EXERCICI 2017 103.174,00 256.826,00 360.000,00 
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Amortització Acumulada de les inversions al final de l’exercici 

2016 
0,00 85.608,44 85.608,44 

(+) Dotació amortització de l’exercici 0,00 10.273,01 10.273,01 

(+) Augments per adquisicions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE LES INVERSIONS AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2017 

0,00 95.881,45 95.881,45 

    

Correcció valor per deteriorament final exercici 2016 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegut en el 

període 

0,00 0,00 0,00 

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

(-) disminucions pers sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 
2017 

0,00 0,00 0,00 

    

VALORS FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2016 103.174,00 171.217,56 274.391,56 

    

VALORS FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2017 103.174,00 160.944,55 264.118,55 

     
1. Tipus d’inversió immobiliàries i destinació que se’ls dona: 
 
Llegat rebut del senyor LUIS AVINYO SOCIAS amb escriptura d’herència amb número de protocol 444 
de data 5 d’agost de 2008 davant notari FCO JAVIER LÀZARO AYUSO.  
 

A continuació es detalla l’immoble heretat: 
 

Casa composta de planta baixa i dos pisos, que a la planta baixa disposa d’un local comercial i una 
habitacle. En cada un dels dos pisos té dos habitatges, situats en el Passeig Vilanova, registrats amb el 

número 27, que avui estan numerats amb el 23. Aquest dos estatges fan cantonada amb el carrer 

Rocacrespa, al barri de la Creu de la Vila de Cubelles i ocupen en conjunt una superfície de cent 

seixanta dos metres quadrats. 

 

L’ús que se li ha donat a aquest immoble és el lloguer dels pisos a particulars, finalitat que ja tenien en 
data d’acceptació de l’herència. Aquestos recursos obtinguts són destinats a les finalitats fundacionals. 

 

2. Ingressos provinents d’aquestes inversions, així com les despeses per a la seva explotació: 
 

Concepte 
Ingressos 
Obtinguts 

Despeses 
Realitzades 

     Ingressos per arrendaments 2017 2.099,50 2.540,46 

Ingressos per arrendaments 2018 1.694,20 2.519,50 

      

 
3. L’existència i l’import de les restriccions en la realització d’inversions immobiliàries, al cobrament 

dels ingressos que d’elles se’n deriven o dels recursos obtinguts per la seva alienació o disposició per 
altres mitjans: 
 
No procedeix en aquest exercici. 
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4. Obligacions contractuals per a l’adquisició, construcció o desenvolupament d’inversions 

immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores: 

 

No procedeix en aquest exercici. 

 

Informació sobre: 

 

a)  Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major valor dels 

actius, especificant-ne les circumstàncies que s’han tingut en compte per a la seva valoració: 

 

L’entitat no té cap import per aquest concepte al llarg de l’exercici 2018. 

 

b)  Vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. Així com els mètodes 

d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i l’acumulada que 

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf. 

 

Quadre coeficients d’amortització: 

 

Descripció Mètode Anys % Anual 

       Inversions en terrenys i béns naturals No s’amortitzen N/A N/A 

Inversions en construccions Lineal 25 4 

        

Quadre d’amortització: 

Descripció 
Amortització 

Acumulada Inicial 

Amortització 

Exercici 2018 

Amortització 

Acumulada Final 

       Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 

Inversions en construccions 95.881,45 10.273,01 106.154,46 

    TOTAL 95.881,45 10.273,01 106.154,46 

 

c)  Incidència significativa en el present exercici o en exercicis futurs. S’ha d’informar dels canvis 

d’estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de desmantellament, retirada o 

rehabilitació, vides útils i mètodes d’amortització. 

 

No s’ha produït cap circumstància que hagi suposat una incidència significativa. 

 

d)  Característiques de les inversions immobiliàries adquirides a entitats del grup i associades, amb 

indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament. 

 

L’entitat no posseeix inversions immobiliàries d’entitats del grup ni associades. 

 

e)  Característiques de les inversions immobiliàries situades fora del territori de Catalunya, amb 

indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament. 

 

L’entitat no posseeix inversions immobiliàries fora del territori de Catalunya. 

 

f)  Import de les despeses financeres capitalitzades a l’exercici, així com els criteris seguits per a la 

seva determinació. 
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Al llarg de l’exercici, l’entitat no ha capitalitzat despeses financeres incorregudes en el 

finançament d’inversions immobiliàries. 

 

g i h) Correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 

 

L’entitat no ha realitzat correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 

 

i)  Import compensacions a tercers. 

 

L’entitat no ha realitzat compensacions a tercers. 

 

j)  Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre construccions i 

resta d’elements. 

 

No hi ha inversions immobiliàries totalment amortitzades al tancament de l’exercici. 

 

k)  Béns afectats a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions a la 

titularitat. 

 

No hi ha inversions immobiliàries afectades a garantia ni a reversió al tancament de l’exercici. 

 

l)  Subvenció, donació i llegats rebuts relacionats amb inversions immobiliàries, indicant-ne també 

l’import d’aquests actius. 

 

No hi ha subvencions, donacions ni llegats rebuts, relacionats amb les inversions immobiliàries al 

llarg de l’exercici 2018.   

 

o) Compromís ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos 

ferms de venda. 

 

No hi ha compromisos en ferm per la compra d’inversions immobiliàries i conseqüentment no és 

necessari determinar fonts previsibles per al seu finançament. 

 

No hi ha compromisos en ferm de venda d’inversions immobiliàries. 

 

n)  Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns d’inversions 

immobiliàries com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions 

anàlogues. 

 

La política de l’entitat es formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos a què 

estan subjectes els diferents elements de les serves inversions immobiliàries. Es revisen 

anualment, o quan alguna circumstància ho fa necessari, les cobertures i els riscos coberts i 

s’acorden per l’any següent. 

 

A continuació es detalla la distribució de les pòlisses contractades per la Fundació Pere Mata i 

quins elements de l’immobilitzat n’estan afectats. 

 

 Pòlisses Multindustria per la cobertura de tot l’Immobilitzat Material i Inversions Immobiliàries 

a excepció dels elements de transport i elements industrials de transport intern que tenen la seva 

cobertura pròpia i individualitzada. 
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Les companyies d’assegurances contractades són: Mapfre España, compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A.,  ALLIANZ, S.A, Plus Ultra Seguros, i Reale. 

 

o)  Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de les inversions 

immobiliàries. 

 

No hi ha inversions immobiliàries corresponents a béns en règim d’arrendaments financers. 

 

p)  En el cas d’immobles s’ha d’indicar de forma separada el valor de la construcció i del valor del 

terreny. 

 

 Terrenys Construccions Total 

       221000 Immoble Cubelles 103.174,00 256.826,00 360.000,00 

 

q)  El resultat de l’exercici derivat de l’alineació o disposició per altres mitjans d’elements de les 

inversions immobiliàries. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole. 

 

(7) Béns del patrimoni cultural. 
 

No hi ha partides d’aquesta índole al llarg de l'exercici econòmic de 2018. 
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(8) Immobilitzat intangible.  
 

1. Anàlisi dels moviments de les partides de l’immobilitzat intangible actiu 2018:  
 

 
Cessió  

de béns 
Aplicacions 

Informàtiques 
Total 

      Saldo Final de les inversions de l’exercici 2017 385.933,77 41.905,85 427.839,62 

(+) Adquisicions mitjançant combinacions de negocis 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no monetàries 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i millores 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 0,00 15.643,57 15.643,57 

(-) Sortides, baixes o reduccions 0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a/ d’actius no corrents. Mantinguts per a la venda o 

operacions interru. 

0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a / d’altres partides 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DE LES INVERSIONS EXERCICI 2018 385.933,77 57.549,42 443.483,19 

    

Amortització Acumulada de les inversions final de l’exercici 2017 62.901,28 35.390,50 98.291,78 

(+) Dotació amortització de l’exercici 7.718,67 4.616,76 12.335,43 

(+) Augments per adquisicions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE LES INVERSIONS FINAL EXERCICI 
2018 

70.619,95 40.007,26 110.627,21 

    

CORRECCIÓ VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 2017 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegut en el 

període 

0,00 0,00 0,00 

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

(-) disminucions pers sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 
2018 

0,00 0,00 0,00 

    

VALOR FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2017 323.032,49 6.515,35 329.547,84 

    

VALOR FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2018 315.313,82 17.542,16 332.855,98 
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S’afegeix quadre de l’immobilitzat intangible de 2017 per tal de reflectir la comparativa d’aquesta 

partida. 
 

 
Cessió  

de béns 
Aplicacions 

Informàtiques 
Total 

      Saldo Final de les inversions de l’exercici 2016 385.933,77 36.032,03 421.965,80 

(+) Adquisicions mitjançant combinacions de negocis 0,00 0,00 0,00 

(+) Aportacions no monetàries 0,00 0,00 0,00 

(+) Ampliacions i millores 0,00 0,00 0,00 

(+) Resta d’entrades 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides, baixes o reduccions 0,00 5.873,82 5.873,82 

(-/+) Traspàs a/ d’actius no corrents. Mantinguts per a la venda o 

operacions interru. 

0,00 0,00 0,00 

(-/+) Traspàs a / d’altres partides 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL DE LES INVERSIONS EXERCICI 2017 385.933,77 41.905,85 427.839,62 

    

Amortització Acumulada de les inversions final de l’exercici 2016 55.182,61 32.580,50 87.763,11 

(+) Dotació amortització de l’exercici 7.718,67 2.810,00 10.528,67 

(+) Augments per adquisicions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE LES INVERSIONS FINAL EXERCICI 
2017 

62.901,28 35.390,50 98.291,78 

    

CORRECCIÓ VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 2016 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegut en el 

període 

0,00 0,00 0,00 

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

(-) disminucions pers sortides, baixes, reduccions o traspàs 0,00 0,00 0,00 

CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAMENT AL FINAL EXERCICI 
2017 

0,00 0,00 0,00 

    

VALOR FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2016 330.751,16 3.451,13 334.202,69 

    

VALOR FINAL DE LES INVERSIONS MENYS A.A. EXERCICI 2017 323.032,49 6.515,35 329.547,84 

     

 

2. Informació sobre: 
 
a)  Actius afectats a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de restriccions a la 

titularitat. 
 
1.- Número compte comptable 208000: Constitució, a títol gratuït, d’un dret de superfície sobre 

l’immoble núm. 29/31 del c/Tolerància, Referència Cadastral: 2686802CF4528F0001JP, per a la 

construcció del Centre Especial de Treball amb número de registre T00231 al Departament de 

Treball, Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 

En la cessió del solar descrit anteriorment hi ha una clàusula que diu “Quan finalitzi el dret de 

superfície (50 anys des de la data de constitució de l’escriptura d’atorgament de la cessió 21 de 

març de 2007), la construcció revertirà gratuïtament a l’Ajuntament de Reus”. 

 

2.- Número compte comptable 208002: Constitució, a títol gratuït, d’un dret de superfície sobre 

la finca 33.853, inscrita al registre de la Propietat número tres del Vendrell, al volum 1.529, llibre 

554 del Vendrell, foli 198, situada a U.A “Can Conesa” davant del carrer A, avui carrer César 
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Martinell i Brunet, número 16-18 al terme municipal del Vendrell, amb una superfície de 2.088m2 

per a la construcció d’ una Llar Residència per a persones amb malaltia mental. 

 

Les garanties establertes per al compliment de la finalitat de la cessió de la finca esmentada 

anteriorment i tal com queda establert en la “Escriptura de segregació i constitució d’ un dret 

de superfície” amb data 25 de març de 2010 amb número de protocol 420/2010 davant notari 

ARGENTINA JARA RODENES, a l’apartat ESTIPULACIONS diu, que la construcció de l’ edifici 

s’haurà de realitzar en el termini de quatre anys, a comptar des de l’atorgament de l’escriptura 

i l’edifici que es construirà es destinarà  durant tot el temps de duració del dret de superfície a 

l’ús per al qual va ser constituït, la falta de compliment en un termini de sis anys, donarà lloc a 

la resolució d’ aquest contracte i el que s’hagi construït revertirà a l’ Ajuntament de El 

Vendrell. 

La durada del dret de superfície serà de cinquanta anys. 

 

El termini per la construcció de l’edifici, fixat en les condicions de cessió, ha finalitzat sense 

portar-se a terme. Actualment l’Ajuntament no ha executat l’opció que té per finalitzar la 

concessió del terreny i s’està amb negociacions per tal d’ampliar el termini i/o canviar de 

terreny cedit.  

 

3.- Número compte comptable 208003: Constitució, a títol gratuït, de la cessió de la finca 

urbana situada a Reus, carrer Badalona, número 9, amb una superfície de 2.837,86 m2, 

referència cadastral de la finca d’on precedeix, per no tenir assignada la seva individual 

0284205CF4508C0001HZ per a la construcció d’una residència i recursos assistencials per a 

persones amb trastorn mental i/o qualsevol altre tipus de discapacitat. 

 

Les garanties establertes pel compliment de la finalitat de la cessió de la finca esmentada 

anteriorment i tal i com queda establert a l’“Escriptura de constitució de dret de superfície” 

amb data 8 de Juliol de 2010 amb número de protocol 1.643 davant notari PEDRO CARRION 

GARCIA DE PARADA, a l’apartat ATORGUEN diu, “la durada d’ aquest dret de superfície serà de 

cinquanta anys i la construcció s’ haurà de realitzar en el termini de quatre anys, ambdós 

terminis a comptar des de l’ atorgament de l’ escriptura pública de constitució. Cas de no 

realitzar-se la construcció n’ hi haurà prou amb l’ acta notarial de constatació de fets. 

 

Quan finalitzi el dret de superfície la construcció revertirà gratuïtament a l’ Ajuntament de 

Reus. 

 

El termini per la construcció de l’edifici, fixat en les condicions de cessió, ha finalitzat sense 

portar-se a terme. Actualment l’Ajuntament no ha executat l’opció que té per finalitzar la 

concessió del terreny i s’està amb negociacions per tal d’ampliar el termini i/o canviar de 

terreny cedit.  

 

b)  Vides útils o coeficients d’amortitzacions utilitzats per classes d’elements, així com els mètodes 

d’amortització emprats, informant de l’amortització de l’exercici i l’acumulada que 

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf. 
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Quadre coeficients: 

 

Descripció Mètode   Anys  % Anual 

       Cessió de Béns en ús Lineal    50 2% 

Aplicacions informàtiques Lineal     4 33% 

        

 

 

Les dades referents al moviment d’amortització de l’exercici i les acumulades queden explicades i 

detallades en el punt 8 d’aquesta memòria.  

 

c)  Sempre que tingui incidència significativa en l’actual exercici o en exercicis futurs, s’ha 

d’informar dels canvis d’estimacions que afecten valors residuals, vides útils i mètodes 

d’amortitzacions. 

 

No s’ha produït cap circumstància que hagi suposat una incidència significativa que afecti a 

l’exercici present o a exercicis futurs que alteri les estimacions de vides útils i mètodes i 

coeficients d’amortització dels immobilitzat intangibles. 

d)  Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats del grup i 

associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 

deteriorament acumulades. 

 

L’entitat no posseeix inversions en immobilitzats intangibles adquirides a entitats del grup ni 

associades. 

 

e)  Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals es poden 

exercitar fora del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i 

correccions valoratives per deteriorament acumulades

L’entitat no posseeix inversions fora del territori de Catalunya. 

f)  Import de les despeses financers capitalitzades en l’exercici, així com els criteris seguits per a la 

seva determinació. 

 

L’entitat no ha incorregut en cap despesa financera referent a l’ immobilitzat intangible per tant 

no hi ha hagut cap capitalització. 

g)  Per cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o revertida 

durant l’exercici per a un immobilitzat intangible individual s’ha d’informar de diferents 

aspectes. 

 

L’entitat no ha procedit a realitzar cap correcció valorativa de l’immobilitzat intangible. 

 

h)  Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela la 

informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d’immobilitzats afectats per 

les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstàncies que han 

portat al reconeixement i la reversió d’aquestes correccions valoratives per deteriorament. 

 

L’entitat no ha obtingut cap pèrdua ni reversió per deteriorament de l’immobilitzat intangible. 
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i)  Característiques de l’immobilitzat intangible no destinat directament a les activitats, indicant-ne 

el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

 

 L’entitat té destinats tots els seus immobilitzats intangibles a les activitats fundacionals. 

 

j)  Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l’entitat, cal indicar-ne les característiques i l’ 

import d’aquests actius. 

 

Cessió de terrenys al municipi de Reus: 

 

Acord de l’Ajuntament de Reus amb data 15 de desembre de 2006 i elevació a acta notarial amb 

data 21 de març de 2007 davant el notari Diego Zozaya Irujo, de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, 

amb número de protocol 288. 

 

Constitució, a títol gratuït, un dret de superfície sobre l’immoble núm. 29/31 del c/Tolerància, 

Referència Cadastral: 2686802CF4528F0001JP amb les subjeccions següents: 

 

1.- La duració serà de 50 anys i la construcció s’haurà de realitzar en el termini de 4 anys, ambdós 

terminis a comptar des de l’atorgament  de l’escriptura pública de constitució.  

 

2.- El dret de superfície és personal i no serà transmissible, ni susceptible d’engrevir-se sense 

l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

 

3.- L’edifici a construir estarà destinat a la instal·lació d’un Centre Especial de Treball, tal i com ve 

regulat a la Llei 13/82, de 7 d’abril (art.41 i concordants) i el R.D.2273/85, de 4 de desembre. 

 

4.- Quan finalitzi el dret de superfície, la construcció revertirà gratuïtament a l’Ajuntament de 

Reus. 

 

5.- L’edifici a construir haurà de respectar les prescripcions constructives del PGOU, i estarà 

compost, a títol orientatiu, de diversos espais, industrials, terapèutics, de serveis i administratius. 
 

6.- Aquest dret de superfície ha de respectar la cessió d’ús realitzada mitjançant el Decret núm. 

427, de data 08 de març de 2005 a favor de “ENDESA Distribución Elèctrica SLU”, per a la 

instal·lació d’un centre de transformació. 
 

Superfície del terreny 2.485 m2, edificabilitat 2.460 m2, valor de repercussió de l’edificabilitat 225 

euros/m2, valors del terreny 553.500 euros, sostres edificable 2.460 m2, coeficient de depreciació 

0,54, valors de l’edificació amb depreciació 664.200 euros. 
 

Valor del dret de superfície 110.700,00, diferencial del valor del terreny/edificació 45 euros m2. 

 

Cessió de terrenys al municipi del Vendrell: 
 

Acord de l’Ajuntament del Vendrell amb data 25 de març de 2010 i elevació a acta notarial amb 

data 12 d’ Abril de 2010 davant el notari ARGENTINA JARA RODENES, de l’Il·lustre Col·legi Notarial 

de Catalunya. 

 

Constitució, a títol gratuït, d’un dret de superfície sobre la finca U.A.28 “Can Conesa” davant del 

carrer A, avui carrer César Martinell i Bruent, número 16-18 del terme municipal d’El Vendrell 

amb les subjeccions següents: 
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1.- La duració serà de cinquanta anys  i la construcció s’haurà de realitzar en el termini de 4 anys, 

termini a comptar des de l’atorgament  de l’escriptura pública de constitució. El  termini de 

construcció ha finalitzat. S’ha establert un pacte verbal  amb l’administració per ampliar aquest 

termini i no executar la clàusula. 
 

2.- La falta de compliment en un termini de 6 anys donarà lloc a la resolució d’ aquest contracte, i 

el que s’ hagi construït revertirà a l’ Ajuntament del Vendrell. 

 

3.- L’edifici a construir estarà destinat a la construcció d’una Llar Residència per a persones amb 

trastorns mentals. 

 

Superfície del terreny 1.560 m2, distribuïts en planta baixa i 3 plantes d’alçada més una planta 

coberta. 

 

Valor escriptura del terreny 31.182,91 euros. 

 

Cessió de terrenys al municipi de Reus: 

 

Acord de l’Ajuntament de Reus amb data 8 de març de 2010 i elevació a acta notarial amb data 06 

d’ Agost de 2010 davant el notari Pedro Carrión Garcia de Parada, de l’Il·lustre Col·legi Notarial de 

Catalunya. 

 

Constitució, a títol gratuït, d’un dret de superfície sobre la finca urbana situada a la ciutat de Reus, 

carrer Badalona, numero 9, amb referència cadastral 0284205CF4508C0001HZ de la finca on 

procedeix, per no tenir-ne assignada la seva individual. 
 

1.- La duració serà de cinquanta anys  i la construcció s’haurà de realitzar en el termini de 4 anys, 

termini a comptar des de l’atorgament  de l’escriptura pública de constitució. El  termini de 

construcció ha finalitzat. S’ha establert un pacte verbal  amb l’administració per ampliar aquest 

termini i no executar la clàusula.  

 

2.- Cas de no realitzar-se la construcció n’hi haurà prou amb l’acta notarial de constatació de fets, 

notificada de forma legal, perquè es procedeixi la cancel·lació del dret, amb les corresponents 

inscripcions registrals. 
 

3.- L’edifici a construir estarà destinat a la instal·lació d’una residència i recursos assistencials per 

a persones amb trastorn mental i/o qualsevol altre tipus de discapacitat. 

 

4.- Quan finalitzi el dret de superfície, la construcció revertirà gratuïtament a l’Ajuntament de 

Reus.  
 

Superfície del terreny 2.837,86 m2, limita al nord, amb el carrer Badalona, a l’est, i al sud, amb 

resta de finca matriu (registral 52.200), i a l’ oest amb el mateix carrer de la seva situació. 
 

Valor escripturat del terreny 244.050,80 euros.
 

 

k)  Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús. 
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Descripció Import Adquisició Import Amortitzat 

     Programa Logística Unit4 8.313,00 8.313,00 

Llicències Informàtiques JANO 18.431,22 18.431,22 

Llicències Informàtiques OFFICE 2010 6.171,58 6.171,58 

Llicències Informàtiques OFFICE 2013 3.116,23 3.116,23 

TOTAL 36.032,03 36.032,03 
 

 

l)  Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangibles, indicant 

també l’ import d’aquest actius. 

L’entitat no ha rebut cap subvenció, donació ni llegat relacionat amb immobilitzat intangible. 
 

 

m)  Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos 

ferms de venda. 
 

L’entitat no té cap compromís ferm de compra ni venda d’immobilitat intangible. 

 

 

n)  El resultat de l’exercici derivat de l’alineació o disposició per altres mitjans d’elements de 

l’immobilitzat intangible. 

 

L’entitat no ha realitzat cap alineació o disposició de l’immobilitzat intangible. 

 

o)  L’ import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s’hagin reconegut 

com a despeses durant l’exercici, així com la justificació de les circumstàncies que suporten la 

capitalització de despeses de recerca i desenvolupament. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole. 

 

p)  S’han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant-ne el seu import, 

naturalesa i les raons sobre les quals es recolza l’estimació d’aquesta vida útil indefinida. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole. 

 

q)  Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l’immobilitzat intangible com 

ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues. 

 

No hi ha cap altra informació de rellevància en aquest punt. 

 

 

(9) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  
 

9.1. Arrendaments financers. 

 

L’entitat no té operacions d’aquesta índole. 

 

9.2. Arrendaments operatius. 
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1. Informació de les operacions com arrendador. 
 

a)  Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici. 

 

Descripció 2018 2017 

    Lloguer d’immobles 1.694,20 2.099,50 

      

 

b)  Descripció dels béns i dels acords significatius d’arrendament. 

 

Casa composta de planta baixa i dos pisos, que disposa a la planta baixa un local comercial i d’un 

habitatge, i en cadascun dels dos pisos, hi ha dos habitatges, situats al Passeig Vilanova, abans 

número 27, avui amb número 23, fan cantonada amb el carrer Rocacrespa, al barri de la Creu, de 

la Vila de Cubelles i ocupen, en conjunt, una superfície de cent seixanta dos metres quadrats. 

 

No hi ha cap acord fora del legislatiu ni que tingui cap importància rellevant. 

 

c)  L’import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l’exercici. 

 

L’entitat no té reconegut cap ingrés per quotes de contingent. 

 

2. Informació de les operacions com arrendatari. 

 

a)  Les quotes d’arrendaments i sotsarrendaments operatius reconegudes com a despeses i 

ingressos de l’exercici, diferenciant entre: imports dels pagaments mínims per arrendament, 

quotes contingents i quotes de sotsarrendaments. 

 

Descripció 2018 2017 

    Lloguer d’immobles 314.701,84 285.715,18 

Sotsarrendaments d’immobles 0,00 29.209,40 

Lloguers de mobiliari, elements de transport i altres 3.086,68 525,80 

Contingents 0,00 0,00 

   Total 317.788,52 315.450,38 
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b)  Descripció dels acords significatius d’arrendament: 
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       Lloguer Oficines Seus Social Fundació No n’hi ha 31-12-2028 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Servei de Teràpia Ocupacional No n’hi ha 30-05-2023 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Centre Especial de Treball/Pretaller No n’hi ha 31-12-2028 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Llar Amposta destinat a l’activitat de Llar Residència 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 31-12-2025 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Llar Tarragona destinat a l’activitat de Llar 

Residència per persones amb problemàtica derivada de la 

salut mental 

No n’hi ha 01-10-2033 No n’hi ha IPC anual. En 

l’any 2023 

15% 

No n’hi ha 

Lloguer Local Balaguer destinat a l’activitat de Servei 

d’Atenció Domiciliària. 

No n’hi ha 31-12-2024 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Local Amposta destinat a l’activitat de Servei 

Prelaboral. 

No n’hi ha 30-09-2029 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Pis a Tarragona destinat a l’activitat de Llar Amb 

Suport per persones amb problemàtica derivada de la salut 

mental. 

No n’hi ha 14-07-2015 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Pis a Tortosa destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 12-04-2015 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Tortosa destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 12-04-2015 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Tortosa destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 12-04-2015 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Vilaseca destinat a l’activitat de Llar Amb 

Suport per persones amb problemàtica derivada de la salut 

mental. 

No n’hi ha 03-09-2010 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Reus destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 15-08-2012 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Reus destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 15-08-2012 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Reus destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 15-08-2012 

renovació 

anual 

No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Salou destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 01-06-2020 No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Salou destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 01-06-2020 No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Salou destinat a l’activitat de Llar Amb Suport 

per persones amb problemàtica derivada de la salut mental. 

No n’hi ha 01-06-2020 No n’hi ha IPC anual Solament es 

podrà destinar a 

habitatge. 

Lloguer Pis a Tarragona destinat a l’activitat de Llar Amb 

Suport per persones amb problemàtica derivada de la salut 

mental. 

No n’hi ha 30-03-2020 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

Lloguer Local Pineda de Mar destinat a l’activitat de Servei 

d’Atenció Domiciliària. 

No n’hi ha 31-07-2021 No n’hi ha IPC anual No n’hi ha 

            

*Tots els contractes amb data de termini seran renovables anualment en el supòsit que cap de les 

dues parts denunciï el contracte en els terminis preestablerts en el contracte. 
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(10) Instruments financers 
 

10.1 Consideracions generals. 

 

En funció de la política d’inversió s’ha considerat els seus actius financers com “mantinguts per a 

negociar” si l’objectiu inicial de la inversió no és la permanència fins al seu venciment, i 

alternativament si es produeix aquest requisit es classifiquen com “mantinguts al venciment”. 

  

Els actius financers classificats com “mantinguts per a negociar” dóna lloc a quantificar inicialment el 

seu valor pel preu d’adquisició més les despeses de transacció, i valorar-lo. També, al tancament de 

l’exercici a valor raonable (preu de mercat a 31 de desembre) i als canvis produïts i a traslladar-los al 

compte de resultats.  

 

Els actius financers classificats com “mantinguts al venciment” dóna lloc a quantificar el seu valor pel 

preu d’adquisició.  

 

10.2 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en els 

resultats de l’entitat. 

 

10.2.1 Informació relacionada amb el balanç. 

 

a)  Categories d’actius financers i passius financers 

 

a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 

associades. 

 

ACTIU: INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI. 

 

Classes de Categories 

INSTRUMENTS FINANCERS D’ACTIU A LLARG TERMINI 

Instruments de 

patrimoni 

Valors representatius de 

deute 

Crèdits, 

Derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       Actius a valor raonable amb 

canvis en P y G: 

50.600,00 50.600,00 0,00 0,00 75.359,39 66.851,95 

     - Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - Altres 50.600,00 50.600,00 0,00 0,00 75.359,39 66.851,95 

Inversions mantingudes fins el 

venciment 

0,00 0,00 0,00 1.042.977,56 0,00 0,00 

Crèdits i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius disponibles per a la 

venda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 50.600,00 50.600,00 0,00 1.042.977,56 75.359,39 66.851,95 
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ACTIU: INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI. En aquest apartat no es té en 

consideració l’efectiu i altres actius equivalents. 

 

Classes de 

Categories 

INSTRUMENTS FINANCERS D’ACTIU A CURT TERMINI 

Instruments de 

patrimoni 
Valors representatius de deute 

Crèdits, 

Derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       Actius a valor 

raonable amb canvis 

en P y G: 

0,00 0,00 4.198.647,19 3.330.581,02 0,00 0,00 

     - Mantinguts per 

negociar 

0,00 0,00 4.198.647,19 3.330.581,02 0,00 0,00 

     - Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions 

mantingudes fins el 

venciment 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crèdits i partides a 

cobrar 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.021,29 2.439.364,14 

Actius disponibles per 

a la venda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a valor 

raonable 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 0,00 0,00 4.198.647,19 3.330.581,02 2.624.021,29 2.439.364,14 

 

PASSIU: INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI. 

 

Classes de Categories 

PASSIU FINANCER A LLARG TERMINI 

Deutes amb entitats de crèdit 
Obligacions i altres 

valors negociables 
Derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       Dèbits i partides a pagar 175.752,69 435.030,31 0,00 0,00 262.514,94 238.195,47 

Passius a valor raonable 

amb canvis en pèrdues i 

guanys: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Mantinguts per 

negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 175.752,69 435.030,31 0,00 0,00 262.514,94 238.195,47 
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PASSIU: INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI. 

 

Classes de Categories 

PASSIU FINANCER A CURT TERMINI 

Deutes amb entitats de 

crèdit 

Obligacions i altres 

valors negociables 
Derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       Dèbits i partides a pagar 260.002,67 255.296,38 0,00 0,00 6.903.689,12 6.636.428,57 

Passius a valor raonable 

amb canvis en pèrdues i 

guanys: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Mantinguts per 

negociar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 260.002,67 255.296,38 0,00 0,00 6.903.689,12 6.636.428,57 

 

b)  Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar 

 

 
Actius a valor raonable 

amb canvis en p i g 

Passius a valor raonable 

en canvis en p i g 

     Variació valor raonable a l’exercici 2018 -173.737,81 0,00 

Variació del valor raonable acumulada des de la seva 

designació 

521.918,12 0,00 

Variació valor raonable a l’exercici 2017 113.594,32 0,00 

Variació del valor raonable acumulada des de la seva 

designació 

695.655,93 0,00 

 

       

 

Tal com hem mencionat anteriorment les inversions financeres a curt termini s’han quantificat 

a valor raonable, i tenint en compte les seves característiques s’han considerat com actius 

financers mantinguts per a negociar. 

 

Al tancament de l’exercici s’ha ajustat el valor d’aquests actius imputant les variacions en el 

compte de pèrdues i guanys. 

 

Les correccions valoratives dels actius financers s’han realitzat tenint en compte el preu real de 

mercat o cotitzacions oficials a tancament de l’exercici. 

 

c)  Reclassificacions 

 

L’import de les reclassificacions, en el transcurs de l’exercici per cada categoria dels actius 

financeres es el que es desprèn en el següent quadre.   

 

 

 



Informe Anual 2018 

NIF G43576206
80

Classes de Categories 

RECLASSIFICACIÓ 

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius de 
deute 

Crèdits, 
Derivats i altres 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       Actius a valor raonable amb 
canvis en P y G: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - Mantinguts per negociar 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

     - Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins el 
venciment 

0,00 0,00 0,00 1.042.977,56 0,00 0,00 

Crèdits i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius disponibles per a la 

venda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Valorats a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 0,00 0,00 1.100.000,00 1.042.977,56 0,00 0,00 

 
d) Classificació per venciments. 

 
 

INSTRUMENTS FINANCERS: ACTIU  
 

 Venciments en anys 

 1 2 3 4 5 Més 5 Total 

     Inversions empreses grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Crèdits a empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altres actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altres inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions financeres 4.198.647,19 0,00 0,00 0,00 0,00 125.959,39 4.324.606,58 

 - Crèdits a empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Valors representatius de deute 4.198.647,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.198.647,19 

 - Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altres actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.959,39 125.959,39 

 - Altres inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutes comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avançaments a proveïdors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 

2.624.021,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.021,29 

 - Clients x ventes i prestació de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -Clients,empreses grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Deutors varis 2.623.421,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623.421,29 

 - Personal 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

 -Accionistes/socis desemborsaments 

exigits 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.822.668,48 0,00 0,00 0,00 0,00 125.959,39 6.948.627,87 
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INSTRUMENTS FINANCERS: PASSIU  
 

 Venciments en anys 

 1 2 3 4 5 Més 5 Total 

     
Deutes 6.651.381,59 175.752,69 0,00 0,00 0,00 262.514,94 7.089.649,22 

 - Obligacions i altres valors 

negociables 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Deutes amb entitats de crèdit 260.002,67 175.752,69 0,00 0,00 0,00 0,00 435.755,36 

 

 - Creditors per arrendaments 

financer 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Altres passius financers 6.391.378,92 0,00 0,00 0,00 0,00 262.514,94 6.653.893,86 

Deutes amb empreses del grup i 

associades 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials i altres 

comptes a pagar 

512.310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.310,20 

 - Proveïdors 95.839,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.839,83 

 - Proveïdors empreses del grup i 

associades 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Creditors varis 432.519,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.519,65 

 - Personal -16.049,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.049,28 

Deute de característiques 

especials 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 7.163.691,79 175.752,69 0,00 0,00 0,00 262.514.94 7.601.959,42 

e) Transferències d’actius financers. 

 

L’entitat no ha realitzat transferències d’actius financers d’acord amb l’apartat 2.8 de la norma de 

registre i valoració relativa a instruments financers. 

 

f) Actius cedits i acceptats en garantia. 

 

L’entitat té els següents actius financers entregats com a garantía: 

 

 Import en llibres 

     Instruments de patrimoni 0,00 

Valors representatius de deute 1.100.000,00 

Crèdits, derivats i altres 0,00 

       

 

En concret els productes financers que estan entregats en garantia són: 

 

1. Préstec número 962031334972031 

 

1.- Número de contracte 961001387579373, OBLIGACIONS CRITERIA CAIXAHOLD amb número de 

títols 11 amb un valor a data 31-12-2018 de 1.100.000,00 euros. 

 

Capital concedit inicialment de: 1.500.000,00 euros. 

Saldo pendent a 31-12-2018: 435.030,31 euros.  

 

L’entitat, a mesura que s’amortitzi capital del préstec vinculat amb l’afectació de la garantia dels 

seus valors representatius de deute, podrà sol·licitar las modificacions de les quantitats 

establertes com a garantia sense haver d’esperar al termini del venciment. 
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g)  Correccions per deteriorament del valor originals pel risc de crèdit. 

 

No s’han produït correccions per deteriorament del valor. 

 

h)  Impagament i incompliment de condicions contractuals. 

 

No s’han produït impagaments ni incompliments de condicions contractuals. 

 

10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net. 

 

a i b) Pèrdues o guanys nets procedents de les diferents categories d’instruments financers definides 

en la norma de registre i valoració desena, així com els ingressos i despeses financers calculats 

per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu. 

 

ACTIU: 

 

Categories 

Pèrdues o guanys nets 
Ingressos financers per aplicacions 

del tipus interès efectius 

2018 2017 2018 2017 

      Actius a valor raonable amb 

canvis en P i G 

-179.954,03 113.594,32 26.169,55 30.545,23 

   - Mantinguts per negociar -179.954,03 113.594,32 0,00 0,00 

   - Altres 0,00 0,00 26.169,55 30.545,23 

Inversions mantingudes fins al 

venciment 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Crèdits i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius disponibles per a la 

venta 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- Valorats  valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - Valorats a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL -179.954,03 113.594,32 26.169,55 30.545,23 

 

 

PASSIU: 
 

Categories 

Pèrdues o guanys nets 
Despeses financers per aplicacions 

del tipus interès efectius 

2018 2017 2018 2017 

       Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 25.825,04 19.757,19 

Passius a valor raonable amb canvis en 

P i G 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 0,00 0,00 25.825,04 19.757,19 
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c)  Import de les correccions valoratives per deteriorament per a cada classe d’actius financers, així 

com l’import de qualsevol ingrés financer imputat en el compte de resultats relacionat amb 

aquest actius. 
 

No hi ha correccions valoratives per deteriorament dels instruments financers de l’Actiu. 

Categories 

Correccions valoratives per 

deteriorament 

Ingressos financers imputats en p i g 

relacionats amb aquest actius 

2018 2017 2018 2017 

       Instruments de patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crèdits, derivats i altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

      TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

10.2.3 Altra informació per incloure a la memòria. 
 

10.2.3.1 Comptabilitat de cobertures. 

 

No hi ha cobertures de flux d’efectiu ni de cap altre tipus al tancament de l’exercici. 
 

10.2.3.2 Valor raonable. 

 

Al llarg d’aquest exercici no hi ha casos, diferents dels actius financers descrits en l’apartat anterior 

10.2.1.b, en els quals sigui necessari revelar el valor raonable. 
 

El valor raonable dels actius a curt termini, considerats com actius financers mantinguts per negociar, 

s’han determinat en la seva totalitat, prenent com a referència els preus cotitzats en mercats actius. 
 

L'import total de la variació de valor raonable imputat al compte de pèrdues i guanys ha estat de -

179.954,03 €.  

El valor raonable dels instruments financers del Passiu constituïxen una aproximació acceptable del 

valor raonable. 

 

10.2.3.3 Entitats del grup, multigrup i associades. 

 

L’entitat no té operacions amb entintats del grup, multigrup ni associades. 

 

10.2.3.4 Usuaris i altres deutors. 

 

Desglossament de la partida B. III de l’actiu del balanç. 

Comptes Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final 

          

440. Usuaris, deutors 1.469.567,29 11.598.662,64 11.418.033,14 1.650.196,79 

460. Personal 830,00 18.974,32 19.204,32 600,00 

478. Administració pública 

deutora per serveis 

subvencionats 

968.966,85 3.211.268,94 3.207.011,29 973.224,50 

TOTAL 2.439.364,14 14.828.905,90 14.644.248,75 2.624.021,29 
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10.2.3.5 Altre tipus d’informació. 

 

a) Els compromisos ferms de compra d’actius financers i fonts previsibles de finançament, 

així com els compromisos ferms de venda. 

 

No hi ha compromisos ferms de compra d’actius financers. 

 

b)  Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com 

ara: litigis, embargaments, etc. 

 

No hi ha cap circumstància de rellevància. 

 

c)  L’ import disponible en les línies de descompte, així com les pòlisses de crèdit concedides a 

l’entitat amb els seus límits respectius, precisant la part disposada. 

 

No hi ha línies de descompte ni pòlisses de crèdit. 

 

d)  L’ import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa. 

 

Contracte de préstec número 962031334972031 amb l’entitat “La Caixa” per un import inicial de 

1.500.000,00 euros amb l’aportació de garantia real a través de l’empenyorament d’instruments 

financers de l’entitat explicat en el punt número 10.2.1 f d’aquesta memòria. A 31 de desembre 

de 2018 l’import del préstec pendent d’amortitzar és de 435.030,31 euros. 

 

(11) Existències. 
 

a)  Circumstàncies que han motivat les correccions valoratives per deteriorament de les 

existències i, si s’escau, la reversió d’aquestes correccions, reconegudes en l’exercici, 

així com el seu import. 

 

L’entitat no ha realitzat cap correcció valorativa a l’exercici 2018. 

 

b) L’ import de les despeses financeres capitalitzades durant l’exercici en les existències de 

cicle de producció superior a un any, així com els criteris seguits per a la seva 

determinació. 

 

L’entitat no ha realitzat cap despesa financera vinculada a les existències. 

 

c)  Compromisos ferms de compra i venda, així com informació sobre contractes de futur o 

d’opcions relatius a existències. 

 

L’entitat no té contret cap compromís en ferm de compra ni de venda. 

 

d)   Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, empenyoraments, 

fiances i altres raons anàlogues, indicant les partides a què afecten, el seu import i 

projecció temporal. 

 

L’entitat no té cap limitació pel que fa referència a les seves existències. 
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e)  Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a la titularitat, 

disponibilitat o valoració de les existències, com ara litigis, assegurances, 

embargaments, etc. 

 

L’entitat no considera cap fet de rellevància que no s’hagi comentat en els punts anteriors en 

referència a les seves existències. 

 

Import de les existències que figuren en l’actiu per una quantitat fixa. 

 

Comptes 
Saldo 

Inicial 
Entrades Sortides Saldo final 

          

300. Existències 45.598,81 43.408,79 45.598,81 43.408,79 

TOTAL 45.598,81 43.408,79 45.598,81 43.408,79 

 

(12) Moneda estrangera. 
 

No hi ha elements de l’actiu ni del passiu expressats en moneda estrangera. 

 

(13) Fons propis. 
 

1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta 

agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, com 

també els saldos inicials i finals. 

 

Comptes Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

          

100. Fons dotacional 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

101. Fons Especials 0,00 0,00 0,00 0,00 

111. Reserva de revaloració 0,00 0,00 0,00 0,00 

120. Romanent 1.719.549,52 58.403,28 0,00 1.777.952,80 

124. Excedents pendents d’aplicació 

en activitats fundacionals 

0,00 0,00 0,00 0,00 

129. Excedents de l’exercici (positius o 

negatius) 

58.403,28 -92.546,00 58.403,28 -92.546,00 

TOTAL 1.991.492,09 -34.142,72 58.403,28 1.898.946,09 

 

1. L’origen i disminució dels saldos de romanent i excedents de l’exercici venen donats per la 

distribució del resultat de l’exercici 2017 i el resultat de compte de pèrdues i guanys de l’exercici 

2018. 
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2. Informació sobre: 

 

Desemborsaments pendents, si n’hi ha, com també la data en què s’han de fer efectius. 

No hi ha partides d’aquesta índole al llarg de l'exercici econòmic de 2018. 

 

Aportacions no monetàries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole al llarg de l'exercici econòmic de 2018. 

 

Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, amb indicació dels criteris de 

valoració utilitzats. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole al llarg l'exercici econòmic de 2018. 

 

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció). 

 

No hi ha partides d’aquesta índole al llarg de l'exercici econòmic de 2018. 

 

(14) Subvencions, donacions i llegats 
 

1 i 2. Informació sobre l’import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts 

que figuren en les partides corresponents del balanç i del compte de resultats, amb distinció dels 

vinculats directament amb les activitats de la fundació i dels rebuts amb caràcter de capital. 

 

Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats. 

 

Característiques de les subvencions, donacions i llegats Import Vinculació 

Subvenció Programa de Tuteles amb número de registre S04690 2.034.226,78 Manteniment Activitat 

Subvenció  salari mínim interprofessional treballadors disminuïts del Centre Especial de 

Treball amb número de registre T00231 

 

403.115,32 Manteniment Activitat 

Subvenció - Conveni de col·laboració entre Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies per al desenvolupament dels serveis complementaris d’ajustament personal i 

social vinculat al Centre Especial de Treball amb número de registre T00231 

290.248,04 Manteniment Activitat 

Subvenció Programa de Servei Prelaboral amb número de registre S06599 276.570,00 Manteniment Activitat 

Subvenció Programa de Servei Prelaboral a Amposta amb número de registre S07879 102.726,00 Manteniment Activitat 

Subvenció per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i 

suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental 
45.000,00 Manteniment Activitat 

Subvenció Programa d’Habitatge i Inserció 25.100,00 Manteniment activitat 

Traspàs a resultat de l’ exercici subvenció cessió de terreny Ajuntament de Reus  7.095,00 Capital 

Traspàs a resultat de l’ exercici subvenció cessió de terreny Ajuntament del Vendrell 623,64 Capital 

Traspàs a resultat de l’ exercici subvenció per inversió  nova seu social de la Fundació 

Pere Mata. 
54.474,72 Capital 

Traspàs  a resultats creació 15 llocs de treball al Centre Especial de Treball  6.929,52 Capital 

Traspàs  a resultats creació 15 llocs de treball al Centre Especial de Treball  6.929,52 Capital 
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Traspàs  a resultats creació 15 llocs de treball al Centre Especial de Treball  6.929,52 Capital 

Traspàs a resultat de l’exercici subvenció finançament inversió Llar Residència de 

Tarragona 
28.451,40 Capital 

Donacions Monetàries persones físiques. 40.996,40 Manteniment Activitat 

Donacions per compliment del 2% de contractació disminuïts com a mesura alternativa. 

(Entitats privades) 
214.308,41 Manteniment Activitat 

Herència Immoble de Cubelles 10.273,08 Capital 

Formació bonificada Tripartita  29.485,97 Manteniment Activitat 

TOTAL 3.583.483,32  

 

Comptes Import 

    

724. Subvencions oficials de les activitats 3.206.472,11 

725/726. Subvenció, donacions i llegats traspassats al resultat 121.706,40 

728. Donacions i altres ingressos per a activitats 255.304,81 

TOTAL 3.583.483,32 

 

Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final 

com també dels augments i les disminucions. 

 

Comptes Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

       

130. Subvencions oficials de capital 1.706.664,84 0,00 111.433,32 1.595.231,52 

131. Donacions i llegats de capital 264.118,02 0,00 10.273,08 253.844,94 

132. Altres subvencions, donacions i 

llegats 

 

70.975,40 0,00 48.906,22 22.069,18 

TOTAL 2.041.758,26 0,00 170.612,62 1.871.145,64 

 

3. Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i llegats, amb especificació de si es reben 

del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens les concedeix i de si 

l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d’altres administracions públiques. En el cas que 

l’ atorgant sigui la Generalitat de Catalunya, cal concretar quin ha estat el departament o organisme 

vinculat que ha atorgat la subvenció o ajut. Si prové d’ una altra administració pública, cal 

especificar l’ ens concret atorgant. En qualsevol cas, cal especificar la finalitat per la qual ha estat 

rebuda o acceptada la subvenció, donació o llegat. 

 

Entitats 
Privat 

Públic 
Atorgant Departament Finalitat Import 

        
Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

Suport i promoció de la 

integració. Servei de Tuteles 

2.034.226,78 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

Manteniment dels llocs de 

treball ocupats per persones 

amb discapacitat 

403.115,32 
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Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

Realització d’ accions relatives a 

les unitats de suport a l’ activitat 

professional en el marc dels 

serveis d’ ajustament personal i 

social de les persones amb 

discapacitat 

290.248,04 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

Manteniment de serveis i 

establiments de serveis socials, 

Servei Prelaboral  

379.296,00 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

SIOAS 45.000,00 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Agència d’Habitatge 

de Catalunya 

Programa d’habitatge d’inserció 25.100,00 

Administració Local Públic Ajuntament de Reus  Construcció llar residència de 

salut mental amb la concessió de 

la cessió de terreny 

7.095,00 

Administració Local Públic Ajuntament del Vendrell  Construcció llar residència de 

salut mental amb la concessió de 

la cessió de terreny 

623,64 

Administració Local Públic Ajuntament de Reus  Finançament inversió nova seu 

social Fundació Pere Mata 

54.474,72 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Departament de 

Treball, Afers Social i 

Família 

Creació llocs de treball 20.788,56 

Administració 

Autonòmica 

Públic Generalitat de Catalunya Institut Català de 

finances 

Finançament inversió Llar 

Residència de Salut Mental de 

Tarragona 

28.451,40 

Entitats Privades Privat Privat Privat Donacions, 2% mesures 

alternatives i manteniment 

activitats 

214.308,41 

Persones físiques Privat Privat Privat Donacions, manteniment 

activitats 

40.996,40 

Administració Estatal Públic Administració Central Seguretat Social Subvenció Tripartita 29.485,97 

Privat Privat Privat Privat Capital 10.273,08 

TOTAL   3.583.483,32 

 

4. Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, 

donacions i llegats. 

 

Pel que fa referència a aquest punt la Fundació té complertes totes les condicions establertes 

relacionades amb les subvencions, donacions i llegats rebudes durant l’exercici 2018 i no en té cap de 

pendent en els darrers 4 exercicis. 

 

5. Detall dels béns o las activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i 

llegats. 

 

Aquest punt queda detallat en els punt 14.1,2 i 3 d’aquesta memòria. 
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(15) Situació fiscal. 
 

15.1 Impost sobre beneficis.  

 

La Fundació, d’acord amb la normativa fiscal que li és d’aplicació (“Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

(B.O.E. 24-12-2002)”) gaudeix de l’exempció per les rendes que es descriuen en l’article 6 i 7. La 

conciliació entre el Resultat Comptable i la Base Imposable de l’Impost de Societats és la següent: 

 

Conciliació de l’ import net d’ingressos i despeses 

de l’exercici amb la base imposable de l’impost sobre beneficis 

 Compte de resultat 
Ingressos i despeses imputats 

directament al patrimoni net 

Saldo d’ingressos i despeses 

de l’exercici 
14.862.282,61 14.954.828,61 -92.546,00 0,00 0,00 0,00 

 Augments Disminucions  Augments Disminucions  

Impost sobre benefici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferències permanents 14.954.828,61 14.862.282,61 92.546,00 0,00 0,00 0,00 

Diferències temporànies: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - amb origen en l’exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - amb origen en exercicis   

anteriors 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compensació de bases 

imposables negatives 

d’exercicis anteriors 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Base imposable (resultat fiscal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Detall, per volum de negocis, de les rendes exemptes de tributació 

 

Article Llei 49/2002 Import % 

Article 6.1.a Donatius i donacions rebuts para col·laborar amb les finalitats de 

l’entitat, inclosos les aportacions o donacions en concepte de dotació patrimonial, 

en el moment de la seva constitució o en un moment posterior, i las ajudes 

econòmiques rebudes en virtut dels convenis de col·laboració empresarial regulats 

en els articles 25 d’aquesta llei i en virtut dels contractes de patrocini publicitari a 

què es refereix la llei 34/1998, de 11 de novembre, General de Publicitat. 

255.304,81 1,72 

   

Article 6.1.c Subvencions, exceptuant les destinades a finançar la realització 

d’explotacions econòmiques no exemptes. 

3.578.416,03 24,08 

   

Article 6.2. Els procedents del patrimoni mobiliari e immobiliari de l’entitat, com 

són els dividends i participacions en beneficis de societats, interessos, cànons i 

lloguers. 

84.886,19 0,57 

   

Article 7.1.b Assistència a la tercera edat 6.246.507,42 42,03 

   Article 7.1.d. Asistencia a persones amb discapacitat, inclosa la formació 

ocupacional, inserció laboral, centres especial de treballs. 

4.579.396,74 30,81 
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Article 7.11 Explotacions econòmiques que tinguin un caràcter merament auxiliar o 

complementari de les explotacions econòmiques exemptes..... no superior a un 20 

% del volum de negoci general.... 

117.771,42 0,79 

TOTAL 14.862.282,61 100,00 

 

Altres informacions: 

 

a)  Desglossament de la despesa o ingrés per impostos sobre beneficis, diferenciant l’impost 

corrent i la variació d’impostos diferits, que s’imputa al resultat del compte de resultats, així 

com l’imputat directament al patrimoni net, diferenciant el que afecti a cada epígraf de l’estat 

d’ingressos i despeses reconeguts. 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no dóna lloc a realitzar cap despesa o 

ingrés per impostos sobre beneficis. 

 

b)  En relació am els impostos diferits, s’ha de desglossar aquesta diferència, distingint entre actius 

(diferències temporànies, crèdits per bases imposables negatives i altres crèdits) i passius 

(diferències temporànies) 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no dóna lloc a tenir impostos diferits. 

 

c)  L’import i termini d’aplicació de diferències temporànies deduïbles, bases imposables negatives 

i altres crèdits fiscals, quan no s’ha registrat en el balanç de l’actiu per impost diferit 

corresponent. 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no ha generat cap diferència temporània. 

 

 

d)  L’import de les diferències temporànies imposables per inversions en entitats dependents, 

associades i negocis conjunts quan no s’hagi registrat en el balanç el passiu per impost diferit 

corresponent, en els termes assenyalats en la norma de registre i valoració. 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no ha generat cap diferència temporània 

d’aquesta índole. 

 

e)  L’import dels actius per impost diferit, indicant la naturalesa de l’evidència utilitzada per al seu 

reconeixement, inclosa, si s’escau, la planificació fiscal, quan la realització de l’actiu depèn de 

guanys futurs superiors als que corresponen a la reversió de les diferències temporànies 

imposables, o quan l’entitat hagi experimentat una pèrdua, sigui en el present exercici o en 

l’anterior. 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no ha generat cap actiu per impost diferit. 

 

g) Naturalesa, import i compromisos adquirits en relació amb els incentius fiscals aplicats durant 

l’exercici, com ara beneficis, deduccions i determinades diferències permanents, així com els 

pendents de deduir. En particular, s’ha d’informar sobre incentius fiscals objecte de periodicitat, 

assenyalant l’import a l’exercici i el que resta per imputar. 

 

La liquidació de l’impost de societats d’aquest exercici no ha generat cap benefici fiscal diferent al 

de l’aplicació de la Llei 49/2002, que s’expliquen en el punt 15.1 d’aquesta memòria. 
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g)  S’han d’identificar la resta de diferències permanents assenyalant-ne el seu import i naturalesa. 

 

Aquest apartat està explicat en el punt 15.1 d’aquesta memòria. 

 

h)  Canvis en els tipus impositius aplicables respecte als de l’exercici anterior. S’ha d’indicar l’efecte 

en els impostos diferits registrats en exercicis anteriors. 

 

La liquidació de l’impost de societat d’aquest exercici no ha generat cap canvi en els tipus 

impositius aplicable respecte als exercicis anteriors. 

 

i)  Informació relativa a les provisions derivades de l’impost sobre beneficis així com sobre les 

contingències de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una 

modificació de la normativa fiscal que afecta als actius i passius fiscals registrats. En particular 

s’ha d’informar dels exercicis pendents de comprovació. 

 

No hi ha provisions derivades de l’impost sobre beneficis, contingències de caràcter fiscal ni cap 

altra informació referent a canvis posteriors al tancament referent a la normativa fiscal que afecti 

als actius i passius fiscals registrats. 

 

j)  Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal. 

 

No hi ha cap altra informació rellevant referent a la situació fiscal. 

 

15.2 Altres tributs. 

 

Informació sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs; en 

particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents de comprovació. 

 

Per una banda, la Fundació té pendents d’inspecció per les autoritats fiscals els últims exercicis dels 

principals impostos que li són aplicables. No es preveuen obligacions addicionals significatives com a 

resultat de les possibles inspeccions. 

 

Per altra banda la Fundació Pere Mata té reconeguda, a efecte de l’Impost del Valor Afegit, la condició 

de caràcter social sempre i quan compleixi amb els requisits continguts en l’art. 20.3 de la Llei de l’IVA. 

Aquesta condició implica l’exempció en les operacions descrites en l’article 20.1 punt 8 de la Llei de 

l’IVA. La resta d’operacions efectuades per l’entitat no estaran emparades per l’exempció.  
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15.3 Saldos amb les Administracions Públiques 

 

La composició dels saldos amb les Administracions Públiques és: 

 

 

 
2018 2017 

    Deutor   

Hisenda Pública deutora per Iva 0,00 0,00 

Creditor   

Hisenda Pública creditora per Iva 8.508,15 9.235,45 

Hisenda Pública creditora per Interessos 1.274,30 65,59 

Hisenda Pública creditora per retencions practicades professionals 166,27 176,06 

Hisenda Pública creditora per retencions practicades assalariats 94.288,31 102.333,06 

Hisenda Pública creditora per retencions d’ immobles 2.085,86 2.062,80 

Hisenda Pública creditora per retencions practicades a altres 0,00 0,00 

Organismes de la Seguretat Social Creditor 230.836,01 236.592,93 

   
TOTAL 337.158,90 350.465,89 

 

(16) Ingressos i despeses. 
 

1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, amb 

indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat concepte. 

 

 

 
2018 2017 

   

629200 Despeses de viatge, locomoció i altres. 

Afegit en el punt 8.a.10) del Compte de Resultats   

0,00 0,00 

   
TOTAL 0,00 0,00 

 

 

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses”, amb 

indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats. 

 

Descripció 2018 2017 

    

Suport econòmic al malalt amb problemàtiques derivada de la salut mental dels 

diferents serveis prestats per la Fundació Pere Mata i altres entitats.  

( teràpies, ajudes individuals, acompanyaments, finançament dispositius 

residencials, etc) 

138.488,08 287.882,33 

Suport econòmic al malalt a través del taller ocupacional 36.952,21 40.835,52 

Suport econòmic per al desenvolupament d’activitats lúdiques, esportives i altres a 

altres entitats. 

2.522,59 3.631,74 

Ingressos per reintegrament d’ ajuts -65.117,84 -43.219,32 

TOTAL 112.845,04 289.130,27 
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Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments”. Cal detallar els imports 

corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres matèries i altres 

matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d’existències. 

 

Descripció 2018 2017 

Parament de la llar 10.238,29 10.016,04 

Consum de béns destinats a les activitats fundacionals 278.510,33 265.761,11 

Petit Immobilitzat 0,00 16.458,70 

Material manteniment 47.846,38 50.261,53 

Material activitats complementaries 11.281,12 14.064,69 

Queviures i begudes. Servei menjador extern 814.809,77 805.795,67 

Material sanitari 27.969,86 40.241,60 

Material neteja 69.994,34 86.904,07 

Compra de vestuari 15.917,35 23.133,21 

Combustible 35.607,97 29.993,97 

Material d’oficina 38.979,70 35.010,76 

Transport 45.097,48 47.446,18 

Serveis sanitaris 18.630,00 19.134,00 

Servei de prevenció de riscos i vigilància de la salut 28.613,96 28.988,60 

Servei de RRHH 114.228,05 106.081,81 

Serveis Informàtics 114.621,03 101.415,03 

Altres serveis: Material higiene personal + servei usuaris oci + servei bugaderia i neteja 126.553,77 113.399,04 

Servei de seguretat 44.515,44 33.703,14 

Variació d’ existències 2.190,02 1.980,04 

TOTAL 1.845.604,86 1.829.789,19 

 

Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, “Carregues Socials”, amb distinció entre 

aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials. 

 

 

Descripció 2018 2017 

Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 0,00 

Altres càrregues socials 17.462,70 15.593,81 

Seguretat social a càrrec de l’entitat 2.524.826,11 2.367.643,26 

TOTAL 2.542.288,81 2.383.597,07 
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Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de 

provisions per operacions de les activitats”, amb distinció entre variació de provisions d’existències, 

variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i variació de provisions per 

a altres operacions de les activitats. 
 

Descripció 2018 2017 

Pèrdues de crèdits incobrables -8.167,77 -1.710,91 

Provisió insolvència activitat 8.929,37 46.008,58 

TOTAL 761,60 44.297,67 

 

3. Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de bens no monetaris i 

serveis. 

 

L’entitat no ha realitzat cap operació d’aquesta índole. 
 

4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida “Altres 

resultats”. 
 

Descripció 2018 2017 

Ingressos extraordinaris 1.581,88 2.374,15 

Despeses extraordinàries 0,00 752,87 

TOTAL 1.581,88 1.621,28 

 

5. Informació sobre: 

 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a les quals es 

destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 
 

Descripció 2018 2017 

Col·laboració amb inversió en el Centre Especial de Treball  48.906,22 7.894,68 

Programa INCORPORA 40.000,00 23.400,00 

Conveni amb la Diputació de Tarragona a Amposta per desenvolupar el projecte 

d’actuació mediambiental de “Recuperació per a l’ús públic del camí de sirga al 
DELTA DE L’EBRE. (TRAM COMPRÉS ENTRE St. Jaume d’Enveja i l’Illa de Buda) 

30.000,00 40.000,00 

Col·laboració activitats fundacionals generals 54.000,00 64.185,80 

Col·laboracions empresarial en activitats de interès general dels previst en 

l’article 25 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de las Entitats 
sense afany de lucre i dels incentius Fiscal del mecenatge. 

24.000,00 0,00 

Banc d’Ajudes Tècniques Reus, programa de col·laboració per la millora de la 

qualitat de vida de les persones amb dependència, ja sigui transitòria o bé 

permanent, promocionant la seva autonomia, a més de facilitar la tasca a les 

famílies 

46.343,30 40.500,00 

R+D 6.988,00 0,00 

TOTAL 250.237,52 175.980,48 
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Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole a l’exercici 2018. 
 

(17) Provisions i contingències 

 
Els comptes anuals de l’Entitat recullen totes les provisions significatives en les quals és més gran la 

probabilitat que s’hagi d’atendre una obligació. 
 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generen 
obligacions futures. 
 
Se quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del 
succés que les motiven i són calculades en cada tancament comptable. 
 
S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals es van reconèixer inicialment.  
 
Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o 

disminueixen.  
 
Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l’exercici:  

 

Estat de moviments de les provisions 
Altres 

Provisions 
Provisions a 

curt termini 

SALDO INICIAL EXERCICI 2018 76.702,00 32.863,24 

(+) Dotacions 0,00 8.929,37 

(-) Aplicacions 0,00 1.841,19 

(+/-) Altres ajustos realitzats dels quals: 0,00 0,00 

       (+/-) Combinacions de negocis 0,00 0,00 

       (+/-) Variacions per canvis de valoració 0,00 0,00 

           (-) Excessos  0,00 0,00 

(+/-) Traspassos de llarg termini a curt termini 0,00 0,00 

SALDO FINAL EXERCICI 2018 76.702,00 39.951,42 

 
Informació de l’augment, durant l’exercici, en els saldos actualitzats al tipus de descompte per causa 

del pas del temps, així com l’efecte que hagi pogut tenir qualsevol canvi en el tipus de descompte: 

 
No hi ha partides d’aquesta índole a l’exercici 2018. 
 
Una descripció de la naturalesa de l’obligació assumida. 

 
Altres Provisions: 

 

 

Responsabilitat Subsidiària apropiació indeguda de treballadora Fundació Pere Mata. 

 
El Jutjat d’Instrucció 1 de Balaguer amb diligències prèvies 743/2011 procediment abreujat 52/2014 

sobre demanda interposada per FUNDACIÓ PERE MATA contra treballadora de Fundació Pere Mata 
per apropiació indeguda de 76.702,00 euros  procedents de diferents comptes corrents d’almenys 12 

usuaris de serveis residencials gestionats per Fundació,  i per via de responsabilitat civil, l’acusada, així 
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com l’entitat Fundació Pere Mata, conjunta i solidàriament, indemnitzarà a cada un dels usuaris o als 

seus hereus per les quantitats que totalitzen la demanda. 

 

Provisions a curt termini: 

 

Impagaments Usuaris dels diferents dispositius Assistencials Fundació Pere Mata. 

   

Fundació Pere Mata gestiona diferents dispositius residencials: Residències per a Gent Gran, Llar 

Residències de Salut Mental i Llar Residències amb Suport de Salut Mental inclosos en la Cartera de 

Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Aquests dispositius estan finançats pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Família. Aquest finançament, l’entitat gestora té la gestió delegada del 

cobrament de la part que l’usuari ha de sufragar per percebre el servei (copagament).  En el context 

actual econòmic aquest fet a esdevingut en innumerables impagaments per parts dels usuaris, 

totalitzant 39.951,42 euros dels diferents dispositius.    

 

Una descripció de les estimacions i procediments de càlcul aplicats per a la valoració dels imports 

corresponents, així com de les incerteses que puguin aparèixer en aquestes estimacions. Si s’escau, 

s’han de justificar els ajustaments que hagi calgut realitzar. 

 

Les estimacions i procediments en el càlcul de les provisions aplicades han estat: 

 

1. Altres provisions, el que ve determinat per les diligències emeses pel jutjat d’Instrucció 1 de 

Balaguer. 

2. Provisions a curt termini, per l’import de deute contret pels usuaris a data 31 de desembre de 

2018, aquest queda justificat amb els documents de devolució de cada deutor. 

 

No es produeix cap incertesa en les estimacions de càlcul. 

 

Indicació dels imports de qualsevol dret de reemborsament, assenyalant les quantitats que, si 

s’escau, s’hagin reconegut en l’actiu del balanç per aquests drets. 

 

No s’han reconegut en l’actiu del balanç cap dret de reemborsament. 
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(18) Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals 
 

1. Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament  vinculats al compliment 

de les finalitats estatutàries. Cal concretar si són o no són de la dotació fundacional o del fons social, 

i detallar-ne els elements més significatius. De la mateixa manera, s’ha d’especificar l’activitat que 

s’hi desenvolupa. 

 

La Fundació Pere Mata té afectats directament o indirectament tots els seus actius corrents i no 

corrents a les finalitats estatutàries. A continuació es detalla per epígraf els  Balanços de Situació 

l’afectació de cadascun d’ells. 

1. A) Actiu no corrent: 

I. Immobilitzat intangible: 

Tot l’immobilitzat intangible està vinculat directament a les finalitats 

estatutàries de la Fundació i les partides més destacades són les cessions de 

diversos terrenys pel desenvolupament de Centre Especial de Treball, Servei 

Prelaboral, Llar Residències de Salut Mental per a persones amb problemàtica 

derivada de la salut mental. Tots ells s’expliquen en el punt 8 d’aquesta 

memòria. 

II. Immobilitzat material: 

Tot l’immobilitzat material està vinculat directament a les finalitats estatutàries 

de la Fundació i les partides més destacades són construccions en els quals es 

desenvolupa l’activitat de Centre Especial de Treball i Servei Prelaboral. Altres 

immobilitzats són les destinades, principalment, a la rehabilitació de la Llar 

Residència de Tarragona per a persones amb problemàtica derivada de la salut 

mental, seu social de la Fundació Pere Mata on es desenvolupa principalment 

l’activitat de Tuteles i administració general de la Fundació. La resta 

d’immobilitzat material pertany a totes les activitats realitzades per la Fundació 

Pere Mata que, en  resum estan descrites en l’apartat 1 d’aquesta memòria i 

més desenvolupades en l’informe de gestió adjunt a aquesta memòria. 

 II. Inversions immobiliàries: 

Les inversions immobiliàries no estan vinculades directament a les finalitats 

estatutàries de la Fundació però sí al producte que d’ells se n’obté, és a dir, les 

rendes que s’obtenen del lloguers de les inversions immobiliàries són 

destinades a les finalitats de la nostra entitat. 

 VI. Inversions financeres a llarg termini: 

Les inversions financeres a llarg termini no estan vinculades directament a les 

finalitats estatutàries de la Fundació però sí al  producte que d’elles se n’obté, 

és a dir, les rendes que s’obtenen dels ingressos financeres són destinades a les 

finalitats de la nostra entitat. 

 

2. B) Actiu corrent: 

 II. Existències 

Les existències estan vinculades directament a les finalitats estatutàries de la 

Fundació perquè pertanyen directament a les activitats que desenvolupa. 

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar. 
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Aquest apartat està directament vinculat a les finalitats estatutàries de la 

Fundació perquè el seu origen es produeix de les activitats que desenvolupa la 

Fundació, i totes elles són considerades activitats estatutàries. 

V. Inversions financeres a curt termini. 

Les inversions financeres a curt termini no estan vinculades directament a les 

finalitats estatutàries de la Fundació però sí al  producte que d’elles se n’obté, 

és a dir, les rendes que s’obtenen dels ingressos financeres són destinades a les 

finalitats de la nostra entitat. 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 

L’efectiu i altres actius líquids equivalents no estan vinculats directament a les 

finalitats estatutàries de la Fundació però sí al  producte que d’elles se n’obté, 

és a dir, els ingressos financers que s’obtenen són destinats a les finalitats de la 

nostra entitat. 
 

Tots els actius corrents i no corrents mencionats anteriorment no formen part de la dotació 

fundacional a excepció del que a continuació es detalla:  

La dotació fundacional totalitza 213.539,29 euros i està formada al 100% per tresoreria reflectida al 

compte comptable 572001 “La Caixa” número de compte corrent 2100-0394-09-0200208937.  

 

FONS DOTACIONAL – Evolució 

Es detalla l’evolució dels últims 10 anys. 

Exercici Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

          2008 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2009 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2010 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2011 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2012 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2013 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2014 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2015 213.539,29 0,00 0,00 213.539,29 

2016 213.539,29 0,00 0,00 213.529,29 

2017 213.539,29 0,00 0,00 213.529,29 

2018 213.539,29 0,00 0,00 213.529,29 

 

Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alineació de béns i drets de la fundació i 

sobre la reinversió del producte obtinguts. 

 

No hi ha partides d’aquesta índole a l’exercici 2018. 

 

2. Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment 

establert. Quan escaigui, s’ha de presentar un pla que sigui aprovat per l’òrgan de govern per aplicar 

els recursos pendents de destinar. Quan escaigui, s’ha de presentar l’estat de compliment del pla 

aprovat per l’òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de compliment 

de les obligacions establertes en la legislació vigent. 

 

Evolució de l’aplicació dels ingressos a les finalitats fundacionals. (últims 10 anys) 
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Exercici 
Ingressos Bruts 

Computables 

Despeses 

Computables 

Aplicació Legal/sobre 

Ingressos Bruts 
Aplicació Real 

          2008 11.176.290,79 11.095.594,95 70% 99,28% 

2009 13.635.506,63 13.453.214,36 70% 98,66% 

2010 14.974.752,21 14.930.853,61 70% 99,71% 

2011 15.808.226,21 15.749.109,75 70% 99,63% 

2012 15.874.961,67 15.711.413,69 70% 98,97% 

2013 15.959.365,56 15.816.118,99 70% 99,10% 

2014 16.123.195,38 15.945.211,98 70% 98,90% 

2015 16.122.438,27 16.101.144,36 70% 99,87% 

2016 14.841.834,57 14.809.324,91 70% 99,78% 

2017 14.234.346,46 14.175.943,18 70% 99,59% 

2018 14.862.282,61 14.954.828,62 70% 100,62% 

 

No hi ha recursos pendents de destinar ni cap pla pendent de compliment. 

 

 

3. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el 

compliment de les finalitat. 

 

Les despeses aplicades a les finalitats fundacionals compleixen amb escreix el límit establert per la Llei 

4/2008, del 24 d’abril, el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i 

concretament amb l’article 333-2 “Aplicació obligatòria”, i en l’informe de gestió queda àmpliament 

justificat el compliment d’aquest límit amb menció de totes les activitats realitzades per la Fundació 

Pere Mata i el seu desenvolupament. 

 

(19) Informació sobre medi ambient 
 

A causa de l’activitat de l’entitat, aquesta no té responsabilitat, despeses, actius, ni provisions i 

contingències de naturalesa mediambiental que suposi ser significativa en relació amb el seu 

patrimoni, situació financera i resultat. Per aquest motiu no s’inclou el desglossament  específic en la 

present memòria respecte a informació de qüestions mediambientals. 

 

La Fundació Pere Mata no ha incorregut en cap despesa d’ efecte hivernacle. 

 

(20) Retribucions a llarg termini al personal 
 

No s’han atorgat retribucions d’aquesta tipologia. 

 

(21) Negocis conjunts 

 
No s’ha efectuat operacions d’aquesta tipologia. 

 

(22) Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 

L’entitat no ha classificat actius ni passius, constitutius de segments del negoci separat, com a 

mantinguts per a la venda. 

 

(23) Fets posteriors al tancament 
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No s'han produït esdeveniments rellevants que afectin els comptes anuals, el coneixement dels quals 

siguin útils a usuaris dels estats financers, així com tampoc a l'aplicació del principi d'empresa en 

funcionament. 

 

(24) Operacions amb parts vinculades 
 

Informació sobre operacions amb parts vinculades s’ha de presentar separadament per a cadascuna 

de les categories a qui pertany.   

 

La informació sobre operacions en parts vinculades es detalla per la categoria “altres parts vinculades” 

i “personal clau de la direcció de l’entitat”. 

 

Identificació de les persones o entitats amb les quals s’han realitzat les operacions vinculades, 

expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada amb el detall de l’operació i la seva 

quantificació, expressant-ne la política de preus seguida, posant-la en relació amb les que l’entitat 

utilitza respecte d’operacions anàlogues realitzades amb parts que no tinguin la consideració de 

vinculades, els criteris o mètodes seguits per a determinar la quantificació de l’operació. 

L’any 1999 l’Institut Pere Mata, entitat que gestiona tota la xarxa pública sanitària de salut Mental de 

la província de Tarragona impulsen la Fundació Pere Mata amb l’objectiu de crear un xarxa social de 

suport a la malaltia mental que complementi els serveis sanitaris, i amb la finalitat última de crear una 

assistència integrada que s’adapti a l’evolució de la malaltia. 

 

Els àmbits d’actuació de la Fundació Pere Mata són la inserció laboral, els serveis d’habitatge i l’exercici 

de càrrecs tutelars principalment enfocats a persones amb trastorn mental sever.  

 

Dins del desenvolupament de la seva finalitat fundacional la Fundació Pere Mata ha establit acords 

amb les entitats del Grup Pere Mata amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles, i en paral·lel 

les entitats del Grup Pere Mata contracten al Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata la 

provisió de determinats  serveis per crear ocupació protegida per persones amb malaltia mental.  En 

concret els principals àmbits de col·laboració :  

 

 Compra de serveis al Centre Especial de Treball de Fundació Pere Mata  (bàsicament 

jardineria i neteja) i donacions de diferents entitats del Grup Pere Mata a Fundació Pere 

Mata per promocionar la inserció laboral de treballadors amb discapacitat per raó de 

malaltia mental.  

   

 Suport financer de l’Institut Pere Mata a Fundació Pere Mata per finançar els retards en els 

pagaments per part diferents Administracions davant la dificultat d’obtenir finançament 

bancari per la totalitat del deute generat.  

 

 Serveis d’estructura:  

Fundació Pere Mata subcontracta els serveis d’informàtica i els serveis de RRHH segons 

contractes.  

 

 Lloguer d’espais físics Fundació Pere Mata desenvolupa alguna de les seves activitats.   

 

Totes les operacions establertes en els acords amb les entitats del Grup Pere Mata al llarg de l’exercici 

2018  , són pròpies del tràfic ordinari de l’entitat i han estat realitzades en condicions de mercat. 
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La política de preus seguida per l’entitat  ha estat valorar les diferents transaccions aplicant preus de 

mercat. Cal afegir que no s’han efectuat operacions anàlogues amb parts que no tinguin la 

consideració de vinculades. 

 

Desglossament de les operacions vinculades. 

 

Nom entitat Vinculada Tipus Operació 2018 2017 

         Institut Pere Mata, S.A Prestació de Servei:  Manteniment de les zones 

enjardinades. 

94.614,24 97.019,55 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental. 

 

56.396,95 67.676,31 

Recepció Instruments Financers: Pagaments 

interessos 

14.786,33 2.202,74 

Recepció de Servei de: 94.980,00 117.992,00 

    - Lloguer d’immobles. 94.980,00 93.852,00 

    - Subarrendaments 0,00 24.140,00 

Recepció de Servei de Recursos humans 

(elaboració nòmina, contractes, baixes, altres, 

etc). 

98.323,66 91.260,42 

Recepció de Servei de Serveis informàtics. 70.161,00 63.501,00 

Recepció de Serveis d’estructura compartits 

(Psiquiatria, manteniment i subministraments) 

34.956,00 34.590,00 

Villablanca Serveis 

Assistencials, S.A 

Prestació de Servei: Manteniment de les zones 

enjardinades i altres. 

46.625,64 46.072,80 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

   

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental.. 

56.396,95 44.730,84 

   

Recepció de Servei: 19.635,24 19.402,43 

    - Lloguer d’immobles. 19.635,24 19.402,44 

Fundació Pere Mata Terres de 

l’Ebre 

Prestació de Serveis: Neteja i manteniment. 65.412,00 33.139,56 

Vinculació: Personal clau de la 

direcció de l’entitat 

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental. 

22.558,78 22.365,42 

Fundació Villablanca 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

Prestació de Serveis: Neteja / Bugaderia. 86.259,12 85.236,24 

   

Agrupació de serveis sanitaris, 

S.A 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

 

Recepció de Servei: Lloguer immoble. 63.972,00 63.276,00 

    

Villablanca Social, SAU Prestació de Serveis: Manteniment de les zones 

enjardinades. 

8.317,08 8.218,44 
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Vinculació: altres parts 

vinculades 

   

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental. 

22.558,78 22.365,42 

Pere Mata Social, S.A 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental. 

45.117,56 33.548,13 

 Altres operacions: Servei de Manteniment 

Infraestructures 

0,00 5.721,52 

Residència Llinars del Vallès 

Vinculació: altres parts 

vinculades 

Donació rebuda pel suport a la inserció laboral a 

les persones amb discapacitat per raó de 

malaltia mental. 

11.279,39 0,00 

 

Benefici o pèrdua que l’operació hagi originat a l’entitat i descripció de les funcions i riscos assumits 

per cada part vinculada respecte de l’operació. 

 

No s’han obtingut cap benefici ni pèrdua per a l’entitat en les diferents operacions i tampoc s’han 

assumit riscos per les diferents parts vinculades. 

 

Import dels saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i condicions, naturalesa de la 

contraprestació establerta per a la seva liquidació, agrupant els actius i passius per tipus 

d’instruments financer (amb l’estructura que apareix en el balanç de l’entitat) i garanties atorgades 

o rebudes. 

 

Nom entitat Vinculada Tipus Operació Tipus Vinculació 
Situació 

Balanç 

Saldo 

2018 

Saldo 

2017 

       1 1 Institut Pere Mata, S.A Recepció de 

Serveis 

Altres parts 

vinculades 

Passiu Corrent 

Punt V.3 

95.003,97 79.051,36 

Villablanca Serveis 

Assistencials, S.A 

Recepció de 

Serveis 

Altres parts 

vinculades 

Passiu Corrent 

Punt V.3 
6.468,58 6.567,60 

Villablanca Serveis 

Assistencials, S.A 

Prestació de 

serveis 

Altres parts 

vinculades 

Actiu Corrent 

Punt III 

9.402,84 9.291,34 

Pere Mata Social, S.A Prestació de 

Serveis 

Altres parts 

vinculades 

Actiu Corrent 

Punt III 

0,00 5.721,52 

Fundació Villablanca Prestació de 

serveis 

Altres parts 

vinculades 

Actiu Corrent 

Punt III 

17.395,58 17.819,30 

Institut Pere Mata, S.A Prestació de 

serveis 

Altres parts 

vinculades 

Actiu Corrent 

Punt III 

9.540,27 9.427,14 

Villablanca Social, SAU Prestació de 

serveis 

Altres parts 

vinculades 

Actiu Corrent 

Punt III 

1.677,28 1.657,38 

Fundació Pere Mata Terres de 

l’Ebre 

Prestació de 

serveis 

Personal clau de la 

direcció de la 

Fundació 

Actiu Corrent 

Punt III 

6.716,71 6.584,59 

Institut Pere Mata, S.A Crèdits concedits Altres parts 

vinculades 

Passiu Corrent 

Punt III.3 

1.050.000,00 0,00 
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Els terminis establerts són els habituals amb altres creditors prestadors de serveis i altres deutors 

receptors de serveis rebuts i oferts per la Fundació Pere Mata i no superior en cap cas a l’any. 

 No hi ha cap garantia atorgada ni rebuda a l’exercici 2018. 

Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos pendents 

anteriors. 

 

No s’han donat  correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos 

pendents anteriors. 

 

Despeses reconegudes en l’exercici com a conseqüència de deutes incobrables o de cobrament 
dubtós de parts vinculades. 

 

No s’han donat despeses incobrables o de cobrament dubtós de parts vinculades. 

 

Informació sobre l’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs 
de l’exercici pel personal d’alta direcció i pels membre de l’Òrgan de govern, qualsevol que sigui la 

seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes 

d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan i personal d’alta direcció. 
Així mateix, s’ha d’incloure informació sobre indemnitzacions per cessament. Quan els membre de 

l’òrgan de govern siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors s’han de referir a les 
persones físiques que els representen.  

 

Al llarg de l’exercici no s’han meritat imports de sous, dietes ni remuneracions de cap altra classe a cap 

membre de  l’òrgan de govern de l’entitat. 

 

L’entitat no té contreta cap mena d’obligació en matèria de pensions ni d’assegurances de vida respecte 

dels membres antics i actuals de l’òrgan de govern i alta direcció. 

 

Al llarg de l’exercici 2018 no hi ha hagut cap indemnització per cessament. 

 

Informació sobre l’import de les bestretes i crèdits concedits al personal d’alta direcció i als 
membres de l’òrgan de govern, amb indicació del tipus d’interès, les seves característiques 

essencials i els imports eventualment tornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a 
títol de garantia. Quan els membres de l’òrgan de govern siguin persones jurídiques els 
requeriments anteriors s’han de referir a les persones físiques que els representen. 

 

L’entitat no té cap bestreta ni crèdit concedit a cap membre d’alta direcció ni de l’òrgan de govern. 

 

En el cas de pertànyer a un grup d’entitats, s’ha de descriure l’estructura financera del grup. 
 

L’entitat no pertany a cap grup d’empreses. 
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(25) Altra informació 
 

1. El nombre mitja de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i desglossat 

per sexes. 

 

Categories 

2018 

Mitja 

Anual 

2017 

Mitja 

Anual 

 
Tipus de 

Contracte 
2018 2017 

    Fixos 345,84 330,88 

Advocat 1,30 1,20  Temporals 151,72 137,94 

Ajudant Cuina 0,75 0,75     

Ajudant Oficis Varis 1,66 1,66     

Altres 10,02 8,23  TOTAL 497,56 468,82 

Animador/Educador Social 2,74 2,94     

Aprenen - Peó 95,79 88,34  Per Sexe   

Auxiliar Administratiu 9,51 8,70  Dones 356,70- 71% 341,78- 73% 

Auxiliar de Tuteles 17,08 15,63  Homes 140,86 -29% 126,84-27% 

Auxiliar de la llar 11,27 11,92     

Auxiliars - Gerocultors 114,86 109,82  TOTAL 497,56 468,82 

Biòleg 1,00 1,00     

Cap de Taller 1,00 1,00     

Coordinació Gestió 2,41 1,13     

Coordinació Tècnica 2,95 2,51     

Curadors 2,80 3,17     

Direcció Centre Residencials 5,00 5,00     

Direcció Administrativa 1,00 1,00     

Direcció Tècnica 1,00 1,00     

DUI 12,40 12,97     

Especialista 1ª 1,31 1,25     

Fisioterapeuta 4,50 4,18     

Gerència 0,65 0,65     

Gobernante 0,00 0,28     

Metge 0,97 0,98     

Monitor 18,23 34,87     

Monitor Ocupacional 15,36 14,15     

Netejador/a 16,78 17,04     

Oficial Administratiu 11,34 11,75     

Oficial Manteniment 2,86 2,06     

Oficial Serveis Generals 11,74 12,88     

Oficial Tuteles 12,64 12,31     

Psicòleg 7,33 6,12     

Tècnic Administratiu 1,95 2,73     

Terapeuta Ocupacional 3,34 3,13     

Treballadora Familiar 78,07 52,97     

Treballadora Social 14,24 11,70     

Xofer 1,71 1,80     

TOTAL 497,56 468,82     
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2. Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a la 

seva inscripció en el Registre de Fundacions. 

 
President/a:  Maria Glòria Salvador Sedó  Renovació: 21-05-2022 
Secretari/a:  Joan Amigó Ferrater   Renovació: 18-05-2019 
Vocal:   Joan Josa Llaberia   Renovació: 18-05-2019 
Vocal:   Creu Saiz Ruiz    Renovació: 18-05-2019 
Vocal:   Antonio Labad Alquezar  Renovació: 18-05-2019 
Vocal:   Rosa Raga i Chimeno   Renovació: 18-05-2019 
Vocal:    Josep Mercadé Gil   Renovació: 18-12-2021 
 
A la reunió del Patronat de la Fundació Pere Mata celebrada el dia 21 de maig de 2018 es va informar, 
per part del Sr. Joan Amigo Ferrater, que caducava el càrrec de patró de la Sra. Gloria Salvador Sedó. 
També comunica el Sr. Amigó que en reunió celebrada pel Consell d’Administració de l’Institut Pere 

Mata, S.A (entitat fundadora) el dia 16 d’abril de 2018, comunicada prèviament aquesta vacant s’ha 

designat novament a la Sra. Gloria Salvador Sedó com a Patró de la Fundació Pere Mata, tot això 
d’acord amb el que disposen els Estatuts de la Fundació, designació que es comunica en aquest acte. A 
continuació el Patró designat, present a l’acte de la reunió, accepta de forma expressa el càrrec de 
Patró i la designació efectuada per l’Institut Pere Mata, S.A, prometen exercir el càrrec de forma lleial. 

A continuació el Patronat reunit acorda novament per unanimitat proposar la continuïtat de la Sra. 
Gloria Salvador Sedó com a Presidenta de la Fundació, càrrec que accepta en aquest acte de forma 
expressa prometent exercir el càrrec de forma lleial elevant a escriptura pública aquest acte. Amb data 
02 d’octubre de 2018 s’ha rebut l’inscripció registral d’aquest acte a la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. 
 

3. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) per a 

les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les resolucions 

corresponents. 

 
La Fundació no té cap tràmit pendent d’autoritzar pel Protectorat ni cap resolució pendent 

d’acompliment. 
 
4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a aquestes 

operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal assenyalar les 

limitacions de disponibilitat existents. 

 

No s’han portat a terme cap tipus d’operacions que impliquin l’existència de garanties a càrrec de 

l’entitat a excepció de les que s’hagin informat en punts anteriors de la memòria. 
 
5. L’ import dels honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de 

comptes. 

 

Els honoraris de l’auditoria dels estats financers de l’any 2018 ascendeixen a 5.202,96 €. 
 

6. Informació relativa al compliment del codi de conducta sobre inversions financeres temporals. 

 

Durant l’exercici 2018, al que corresponen els comptes anuals que es presenten, la FUNDACIÓ PERE 
MATA ha realitzat totes les inversions financeres temporals que es troben reflectides en aquests 
comptes, en el punt número 10 d’aquesta memòria i explicades amb més detall en el punt 2.2.3. de 

l’informe de gestió, conforme als principis i recomanacions indicats en el Codi de Conducta aprovats en 
el desenvolupament 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 
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continguts en els codis citats. Especialment, s’han tingut en compte els següents principis per 
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’ha valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les diferents possibilitats d’inversió, vigilant 

l’equilibri entre aquest tres principis, atenent a les condicions del mercat en el moment de la 
contractació. 
 
S’han diversificat els riscos, i a fi de preservar la liquidat 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 un ús merament especulatiu dels 

recursos financers, especialment la venda de valors presos en préstec a aquest efecte, les 
operacions intradia i les operacions en mercats de futurs i opcions. 

 

 
Qualsevol altre qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria, i que ajudi a justificar el 

compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de l’entitat. 

 

Aquest apartat queda àmpliament explicat a l’informe de gestió que s’adjunta en aquesta memòria 

econòmica. 
 

(26) Informació segmentada.  

 
L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves 

activitats ordinàries, per categories d’activitats, per centres de treball i, si escau, per àrees 

geogràfiques d’actuació. 

 

Quadre de volum de negocis de les principals activitats ordinàries de la Fundació Pere Mata per 

activitats/centres de treball realitzades en el transcurs de l’exercici 2018. 

 

Quadre d’ingressos agrupades per les activitats més rellevants: 

 

Activitats 2018 2017 

    Serveis per a la Gent Gran 4.858.257,65 4.824.766,20 

Serveis Laborals 2.492.915,25 2.354.697,12 

Àrea Tutelar i Serveis Comunitaris 3.762.182,89 3.564.154,05 

Serveis Residencials Salut Mental 2.244.420,61 2.090.997,71 

Altres Serveis 1.504.506,21 1.399.731,38 

TOTAL 14.862.282,61 14.234.346,46 
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Quadre de despeses agrupades per les activitats més rellevants: 
 

Activitats 2018 2017 

Serveis per a la Gent Gran 4.759.340,45 4.682.317,33 

Serveis Laborals 2.599.323,65 2.437.015,14 

Àrea Tutelar i Serveis Comunitaris 3.606.614,16 3.439.011,95 

Serveis Residencials Salut Mental 2.100.329,56 1.767.893,50 

Altres Serveis 1.889.220,79 1.849.705,26 

TOTAL 14.954.828,61 14.175.943,18 

 

Quadre de volum de negocis de les principals activitats ordinàries de la Fundació Pere Mata per 

zones geogràfiques on es realitzen en el transcurs de l’exercici 2018. 
 

Província 
Volum de negoci 

2018 

Volum de negoci 

2017 

      Barcelona 4.180.535,44 4.240.264,91 

Lleida 2.078.058,29 2.012.537,07 

Tarragona 8.603.688,88 7.981.544,48 

TOTAL 14.862.282,61 14.234.346,46 

 

(27) Ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
 

Informació relativa als ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera 
“Deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol”: 
 

Pagaments realitzats i pendents de pagament 

en la data de tancament del balanç 

 2018 2017 

 
Import %* Import %* 

**Dins del termini legal 1.950.687,82 55,81 1.857.113,44 55,81 

Resta 1.544.542,10 44,19 1.470.450,51 44,19 

Total pagaments exercici 3.495.229,92 100,00% 3.327.563,95 100,00% 

PMPE (dies) de pagament 48,19 dies  23,14 dies  

Ajornament que a la data de tancament 
sobrepassa el termini de màxim legal 

227.666,97  216.744,85  

*Percentatge sobre el total 

** El termini màxim legal de pagament serà, en cada supòsit el que correspongui en funció de la naturalesa del bé o 
servei rebut per l’entitat d’acord amb el que disposa en la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la que s’estableix. 

 


