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BALANÇOS DE SITUACIÓ 



Balanç abreujat
Exercici

ACTIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

A) ACTIU NO CORRENT 766.183,47 754.163,00

I. Immobilitzat intangible 10.285,00 0,00

2. Aplicacions informàtiques

10.285,00

II. Immobilitzat material

355.039,37
1. Terrenys i construccions 350.076,24 351.930,20

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 4.963,13 1.373,70

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació

4. Altre immobilitzat material

5.  Immobilizaciones materials en curs i acomptes

III. Inversions immobiliàries
0,00 0,00

1. Terrenys i béns naturals

0,00 0,00
2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural
0,00 0,00

1. Béns immobles

2. Arxius, biblioteques i museus

3. Béns mobles

4. Acomptes

V. Inversions en entitats del grup i associades a l larg termini

0,00 0,00
1. Instruments de patrimoni

2. Crèdits a entitats

3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

400.859,10 400.859,10
1. Instruments de patrimoni 400.859,10 400.859,10

2. Crèdits a tercers

3. Valors representatius de deute

4. Altres actius financers

VII. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT 343.845,75 291.114,78

I. Existències

1.318,44 1.200,00
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activit ats i altres comptes a cobrar

62.087,32 31.494,26
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

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

3. Patrocinadors

4. Altres deutors

2.055,00 2.055,00
5. Personal

11,94
6. Actius per impost corrent

7. Altres crèdits amb les administracions públiques

60.020,38 29.439,26
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a  curt termini

1. Instruments de patrimoni

0,00 0,00
2. Crèdits a entitats

3. Valors representatius de deute

4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

4.109,71 0,00
1. Instruments de patrimoni

2. Crèdits a tercers

3. Valors representatius de deute

4. Altres actius financers

4.109,71 0,00

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

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
276.330,28 258.420,52

1. Tresoreria 276.330,28 258.420,52

2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 1.110.029,22 1.045.277,78

353.303,90

0,00 0,00

B1



Balanç abreujat

PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

A) PATRIMONI NET 1.059.326,78 1.015.698,76

A-1) Fons propis 952.067,61 940.274,17

I. Fons dotacionals o fons socials 346.408,44 346.408,44

1. Fons dotacionals o fons socials 346.408,44 346.408,44

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

II. Fons especials

III. Reserves

0,00 632,56
IV. Excedents d'exercicis anteriors

593.865,73 530.466,32
1. Romanent 647.532,12 646.899,56

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -53.666,39 -116.433,24

V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estat utàries

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 11.793,44 62.766,85

VII. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altre s ajustaments

1. Subvencions oficials de capital 13.646,86

2. Donacions i llegats de capital 57.506,91 57.783,92

3. Altres subvencions, donacions i llegats 36.105,40 17.640,67

4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Creditors per arrendament financer

3. Altres deutes a llarg termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a ll arg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 50.702,44 29.579,02

I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Creditors per arrendament financer

3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a cu rt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a paga r

50.702,44 29.579,02
1. Proveïdors 7.757,61 5.286,43

2. Creditors varis 17.268,87 2.004,44

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 7.314,01 6.550,00

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les   administracions públiques 18.361,95 15.738,15

5. Acomptes d'usuaris

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.110.029,22 1.045.277,78

107.259,17 75.424,59

0,00 0,00

0,00 0,00

B2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES DE PERDUES I 

GUANYS 



Compte de resultats abreujat
Exercici

NOTES DE LA 
MEMÒRIA

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

1. Ingressos per les activitats 439.224,73 404.193,12

a) Vendes i prestacions de serveis
111.994,20 14.999,99

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 5.545,00 5.105,00
d) Subvencions oficials a les activitats 86.355,50 65.523,57
e) Donacions i altres ingressos per a activitats 235.330,03 318.564,56
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses -1.064,73 -2.423,23
a) Ajuts concedits -1.020,00 -2.380,00

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

-44,73 -43,23

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

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

5. Aprovisionaments

-1.413,68 -1.614,12
a) Consums i deteriorament d'existències -1.413,68 -1.614,12

b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

a) Ingressos per arrendaments

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7. Despeses de personal -331.453,05 -254.099,04

8. Altres despeses d'explotació -114.265,89 -108.985,24

a) Serveis exteriors -112.982,89 -106.958,30

a1) Recerca i desenvolupament

a2) Arrendaments i cànons -6.392,90 -14.493,74

a3) Reparacions i conservació -1.931,26 -4.029,14

a4) Serveis professionals independents -30.339,76 -26.677,72

a5) Transports -3.820,08 -3.790,93

a6) Primes d'assegurances -2.506,30 -2.544,92

a7) Serveis bancaris -2.394,84 -2.881,05

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -1.787,47

a9) Subministraments -8.951,07 -6.579,35

a10) Altres serveis -54.859,21 -45.961,45

b) Tributs -116,00 -44,94

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
-1.167,00 -1.982,00

d) Altres despeses de gestió corrent

9. Amortització de l'immobilitzat -3.012,01 -2.204,47

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al re sultat
915,15 277,01

11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immob ilitzat

a) Deterioraments i  pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres

13. Altres resultats -426,54 -80,81

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13) -11.496,02 35.063,22

14. Ingressos financers 0,00 4418,82

15. Despeses financeres

16. Variació de valor raonable en instruments financer s
17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instrumen ts financers
23.289,46 23.284,81

a) Deterioraments i  pèrdues

0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres
23.289,46 23.284,81

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 23.289,46 27.703,63

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 11.793,44 62.766,85

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 11.793,44 62.766,85

(Deure) Haver

0,00 0,00
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FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN-CATALUNYA  

 

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L’EXERCICI  2021 

 

 

1.  ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

a) Descripció de les activitats 

 

La Fundació privada AVISMÓN-CATALUNYA va ser inscrita el mes de març de 2010 a partir de la 

transformació en fundació de la fins llavors Associació Avismon Catalunya. 

 

L’Associació Avismon, que dona origen a la Fundació, va ésser creada al 1996, per un grup de persones 

de diferents àmbits professionals sensibilitzats per les problemàtiques de la gent gran, amb l’objectiu 

principal de pal·liar la solitud de persones grans que viuen soles al seu domicili, intentant vetllar 

perquè totes les necessitats que pugui tenir una persona gran estiguin cobertes  cercant per ella 

recursos adreçats a gent gran, ja sia públics o privats. 

 
La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA té com a objectius i finalitats: 
 

➢ Pal·liar la solitud de les persones grans que viuen soles al seu domicili, en situació de 
precarietat i exclusió social, per raons econòmiques, d’edat i de dificultats de mobilitat. 

 
➢ Posar els mitjans necessaris perquè la gent gran estigui atesa a casa i retardar el màxim 

possible el seu ingrés en residencia en el cas que fos necessari. 
 

➢ Realitzar activitats de participació grupal, per fer que les persones grans visquin aquesta fase 
vital amb més dignitat i així millorar la seva qualitat de vida, evitant així la seva exclusió social, 
promovent un envelliment actiu i participatiu. 

 
S’adjunta a aquests comptes anuals una memòria detallada de les activitats dutes a terme per la 
Fundació durant l’exercici 2021. 

 

L’exercici econòmic de l’entitat comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. 

 

La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA va acordar durant el patronat celebrat el 2 de maig de 2016, 

l’absorció de la Fundació Méndez Mateu, entitat sense ànim de lucre, que té per a objecte fundacional 

assistir a la gent gran, així com a persones amb disminució de les seves capacitats físiques i psíquiques, 

en especial en l’àmbit sanitari i social, per tal de procurar una millora de la seva qualitat de vida.  

  

El patrimoni de la Fundació Méndez Mateu es traspassa en bloc a Fundació Avismón-Catalunya, així com 

la totalitat dels seus béns, drets o deures i el conjunt de les posicions jurídiques.  

 
La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA va acordar durant el patronat celebrat el 28 de octubre de 2019, 
l’absorció de la FUNDACIÓ PRIVADA GLAM PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GERONTOLOGIA, entitat 
sense ànim de lucre, que té per a objecte l’aprofundiment en el desenvolupament dels coneixements 
en l’ambit de la gerontologia, així com la implementació practica dels mateixos mitjançant la prestació 
dels serveis necessaris.  
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El patrimoni de la FUNDACIÓ PRIVADA GLAM PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GERONTOLOGIA es 

traspassa en bloc a Fundació Avismón-Catalunya, així com la totalitat dels seus béns, drets o deures i el 

conjunt de les posicions jurídiques.  

 

b) Descripció del ajuts atorgats 

 
La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA ha atorgat ajuts durant l’exercici 2021 per import de 1.020,00 €. 

 

c) Informació dels usuaris o beneficiaris de les activitats descrites 

 

Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats són tots aquells participants de les activitats 

que realitza la Fundació. 

 
Les persones grans que es van acompanyar durant l’exercici 2021 van ser, majoritàriament dones i 
més grans de 65 anys: 
                    

Persones beneficiàries 
 Exercici 2021 

Persones beneficiàries 
 Exercici 2020 

  Persones beneficiàries 
                Exercici 2019 

886 735 738 

 

D’acord amb la finalitat de la Fundació, poden ser beneficiàries totes aquelles persones lligades 

directament o indirecta als objectius de la mateixa, d’acord amb les directrius i criteris que estableixi 

en cada moment el Patronat. Aquests criteris han estat definits en base als principis d’igualtat, 

objectivitat i no discriminació. 

 

No obstant això, si la Fundació ha realitzat alguna prestació més concreta, l’elecció d’aquests 

beneficiaris s’ha realitzat pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i sempre tenint en compte les 

finalitats de la Fundació. 

 

Aquest apartat queda recollit en la Memòria d’activitats que s’annexa a aquests comptes anuals. 

 

d) Informació d’accions per la igualtat de tracte i de sexe 

 

La Fundació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre homes i dones. 

 

La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA porta a terme un projecte, el qual disposa de mecanismes per 

incorporar la perspectiva de gènere i mesures d’inclusió de persones en risc d’exclusió social, 

persones amb discapacitat i voluntariat. 

 

Les persones grans ateses per Avismón-Catalunya (el 87% tenen 75 anys i més), són majoritàriament 

dones (85%) que pateixen o estan en risc de patir exclusió social, per la seva avançada edat, per la 

seva insuficiència de recursos econòmics, per la seva vulnerabilitat física al patir malalties cròniques 

i/o degeneratives i per la manca de suport familiar/social.  
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Durant l’any 2021, de les 10 persones contractades per a la gestió de l’entitat, 9 han estat dones. 

De les persones Amics/Padrins de la Fundació 580 persones), que han col·laborat amb les seves 

aportacions econòmiques, el 63% han estat també dones.  

 

Les mesures d’inclusió emprades a través d'aquest projecte, comprenen accions que fomenten i 

faciliten la participació social de persones grans amb limitacions de mobilitat i accions d'acollida, 

formació, dinamització i reconeixement de les persones voluntàries que volen donar el seu suport a 

les persones grans.  

 

AVISMÓN-CATALUNYA també contempla la inclusió social a través de l'acció voluntària, 524 

voluntaris i voluntàries durant el 2021, de col·lectius vulnerables (pateixen malaltia mental o 

qualsevol altra diversitat funcional). En aquest sentit, es fa un treball en xarxa amb les entitats: 

Associació ARAPDIS, Associació GRUP CALIU, Associació SEPTIMANIA, Fundació JOIA, els usuaris de 

les quals col·laboren en els projectes de la Fundació.  

 

Tot l'equip de l'Àrea Social d'AVISMON-CATALUNYA i en particular les treballadores socials de l’entitat 

que han fet l’atenció directa a l’usuari i la coordinació del voluntariat, han portat una estreta 

col·laboració, cooperació i coordinació amb tots els professionals (treball. socials) de Centres de 

Serveis Socials Municipals i dels CAP de Salut, que han fet derivació dels seus usuaris per ser atesos 

i/o rebre serveis a través de Fundació.  

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

1) Imatge fidel 

 

a) Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres 

comptables de la Fundació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis 

continguts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, 

amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels 

resultats de l’exercici. 

 

Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de situació 

simplificat, el compte de resultats simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net i 

aquesta memòria simplificada, el contingut conjunt dels quals forma una unitat. La 

Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda 

continguts al 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. 

 

b) Durant l’exercici, la Fundació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat d’aplicar 

disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la 

formulació dels comptes anuals han estat els que es recullen a les disposicions legals que 

són d’aplicació a la Fundació. 
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2) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

3) Comparació de la informació 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2010 van ser els primers després de la transformació de l’Associació a 

Fundació esmentada en el primer punt d’aquesta memòria.  

 

Als presents comptes anuals es presenten les xifres de l’exercici objecte de la rendició de comptes i el de 

l’immediatament anterior, no existint cap raó que impedeixi la comparació entre ambdues xifres. 

 

4) Agrupació de partides 

 

Les partides del balanç de situació i del compte de resultats no han estat objecte d’agrupació. 

 

5) Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació. 

  

6) Canvis de criteris comptables 

 

Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.  

 

7) Correcció d’errors 

 

Per l’exercici 2020 no s’ha corregit errors significatius. 

 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

La proposta que es presenta al Patronat de La Fundació és aplicar l’excedent de l’exercici 2021, de 

11.793,44 euros, a compensació d’Excedents negatius d’exercicis anteriors. 

 

Quadre explicatiu de l’aplicació de resultats: 

 
Bases de repartiment 2021 2020 

Excedent de l’exercici 11.793,44 62.766,85 

 Total base de repartiment = Total aplicació 11.793,44 62.766,85 

Aplicació a Import Import 

Fons dotacional o fons social   

Fons especials   

Romanent   

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries   

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 11.793,44 62.766,85 

 Total aplicació = Total base de repartiment 11.793,44 62.766,85 
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4.    NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

 

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord amb 

les establertes al pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les següents: 

 

1) Immobilitzat intangible 

  

La Fundació no té cap import comptabilitzat en aquesta partida. 

 

2) Béns integrants del patrimoni cultural 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

3) Immobilitzat material 

 

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició o 

cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva 

corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  

En el cas dels immobilitzats aportats com a dotació fundacional i que provenien parcialment de 

donacions, la valoració ha estat efectuada al seu valor venal per un expert independent. 

   

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada en 

funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables, l’estimació del valor 

actual de les obligacions de desmantellament o retirada i, pels béns que tardin més d’un any en estar en 

condicions de funcionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.  

 

Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva vida 

útil es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l’exercici en què 

es produeixen. 

 

La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada 

dels diversos béns. Els percentatges anuals d’amortització que s’apliquen són els següents: 

 

 
Tipus de béns 

Percentatge 

Construccions   2% 

Instal·lacions tècniques  10% 

Equips procés informació 25% 

Altre immobilitzat 20% 

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir de la seva posada en funcionament. 

 

 



 

  

6 

 

Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor 

raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat material i, 

eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues per 

deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici. 

   

El benefici o la pèrdua resultants de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es calcula 

per la diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de resultats 

de l’exercici de la baixa. 

 

4) Inversions immobiliàries 

 

No aplicable a la Fundació.  

 

5) Arrendaments 

 

La Fundació té un contracte d’arrendament de la centraleta telefònica que utilitza en la seva tasca 

habitual. Pel registre de les operacions relacionades amb aquest contracte, s’aplica el criteri específic per 

a les entitats de dimensió reduïda en matèria d’acords d’arrendament financer o altres de naturalesa 

similar que no tinguin per objecte: terrenys, solars o altres actius no amortitzables, comptabilitzant les 

quotes meritades en l’exercici com a despesa en el compte de resultats. Si s’escaigués, en el moment 

d’exercir l’opció de compra, s’haurà de registrar l’actiu pel preu d’adquisició de dita opció. 

 

6) Permutes 

 

No aplicable a La Fundació. 

 

7) Actius financers i passius financers 

 

a) Actius financers: 

 

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el seu 

venciment supera o no supera els dotze mesos comptats des de la data de tancament. 

 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una altra 

entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a intercanviar actius o 

passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 

 

L’entitat ha de reconèixer un actiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part obligada 

del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 

 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories següents: 

 

• Actius financers a cost amortitzat. 

• Actius financers mantinguts per a negociar. 

• Actius financers a cost. 
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Actius financers a cost amortitzat 

 

Actius financers inclosos: es classifiquen en aquesta categoria els crèdits per operacions de les activitats 

i per la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercat 

organitzat. 

 

Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 

lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden 

registrar en el compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. No obstant el que 

s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no 

superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al 

personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, 

fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu 

valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys 

els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol reducció per 

deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del tipus d’interès 

efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats. No obstant l’anterior, els actius amb 

venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar 

valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un 

instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al llarg 

de la seva vida romanent. 

Deteriorament del valor: al tancament, els crèdits es deterioren, contra resultats, sempre que existeixi 

una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos d’efectiu estimats futurs, que 

poden ser motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es quantifica en la diferència 

existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs d’efectiu estimats. 

 

Actius financers a cost 

 

En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup o 

associades, tal com aquestes queden definides en la norma 12a. d’elaboració dels comptes anuals, i 

la resta d’instruments de patrimoni llevat que a aquests últims els sigui aplicable allò que es disposa 

en l’apartat 2.2 anterior. 

 

Valoració inicial: Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren 

inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 

transacció directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de 

subscripció i similars que, si s’escau, s’hagin adquirit. 

 

Valoració posterior:  Les inversions en instruments de patrimoni incloses en aquesta categoria, es 

valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament. 
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Quan calgui assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o per altres motius, s’ha d’aplicar el 

mètode del cost mitjà ponderat per grups homogenis. S’entén per grup homogeni aquell en què els 

valors que l’integren tenen drets iguals. En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars 

o segregació d’aquests drets per exercitar-los, l’import del cost dels drets disminueix el valor 
comptable dels actius respectius. Aquest cost es determina aplicant alguna fórmula valorativa de 

acceptació general. 

 

Deteriorament del valor: Almenys al tancament de l’exercici, s’han d’efectuar les correccions 

valoratives necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió o 

grup d’inversions no serà recuperable. L’import de la correcció valorativa és la diferència entre el 

seu valor en llibres i l’import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor 

raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió, 

calculats, bé mitjançant l’estimació dels que s’espera rebre com a conseqüència del repartiment de 

dividends realitzat per l’entitat participada i de l’alienació o baixa en comptes de la inversió en la 

mateixa entitat, bé mitjançant l’estimació de la seva participació en els fluxos d’efectiu que s’espera 

que siguin generats per l’entitat participada, procedents tant de les seves activitats ordinàries com 

de la seva alienació o baixa en comptes. Llevat millor evidència de l’import recuperable de les 

inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades, en l’estimació del deteriorament 

d’aquesta classe d’actius s’ha de prendre en consideració el patrimoni net de l’entitat participada 
corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió, s’han de registrar com una 

despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament té com 

a límit el valor en llibres de la inversió que estaria reconeguda en la data de reversió si no s’hagués 

registrat el deteriorament del valor. 

 
b) Passius financers 

 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de si el 

seu venciment és, respectivament, inferior o superior a dotze mesos comptats des de la data del balanç 

de situació.  

 

Els únics passius financers que afecten La Fundació són els de la categoria ”Passius financers a cost 

amortitzat”, i el seu tractament comptable és el següent: 

 

Passius financers a cost amortitzat 

 

Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions de les activitats i dèbits per operacions no 

derivades de les activitats. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb el 

preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. Els 

dèbits a pagar a curt termini i sense tipus d’interès contractual es valoren pel seu valor nominal sempre 

que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu  no sigui significatiu. 
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Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys 

els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats durant 

l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al compte de 

resultats. Els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor 

nominal, s’han de continuar valorant per aquest import. 

 

c) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 

 

A l’entitat no existeixen inversions en entitats del grup, multigrup o associades. 

 
Amb data 2 de maig de 2016, el Patronat aprova la fusió de les fundacions privades catalanes Fundació 

Avismon i Fundació Méndez, mitjançant l’absorció de la segona per part de la primera.  

La fusió per absorció suposarà igualment el traspàs en bloc del patrimoni de l’entitat absorbida a 

l’entitat absorbent, la Fundació Avismón-Catalunya integrarà dins el seu patrimoni, el patrimoni de la 

fundació absorbida i integrarà cada partida amb la mateixa condició substantiva, fiscal i comptable 

que actualment tingui als comptes de la Fundació Méndez Mateu.  

Aquest traspàs en bloc és més beneficiós per al compliment de les finalitats fundacionals a mig i llarg 

termini i per a la consolidació de l’entitat absorbent, que veurà reforçada la seva solidesa financera 

per prosseguir amb la seva activitat d’interès general.  

La Fundació Méndez Mateu no compta amb cap treballador contractat en règim laboral.  

Amb data 28 d’octubre de 2019, el Patronat aprova la fusió de les fundacions privades catalanes 

Fundació Avismon i Fundació Privada Glam per desenvolupament de la gerentologia, mitjançant 

l’absorció de la segona per part de la primera.  

La fusió per absorció suposarà igualment el traspàs en bloc del patrimoni de l’entitat absorbida a 

l’entitat absorbent, la Fundació Avismón-Catalunya integrarà dins el seu patrimoni, el patrimoni de la 

fundació absorbida i integrarà cada partida amb la mateixa condició substantiva, fiscal i comptable 

que actualment tingui als comptes de la Fundació Privada Glam per desenvolupament de la 

gerentologia.  

Aquest traspàs en bloc és més beneficiós per al compliment de les finalitats fundacionals a mig i llarg 

termini i per a la consolidació de l’entitat absorbent, que veurà reforçada la seva solidesa financera 

per prosseguir amb la seva activitat d’interès general.  

La Fundació Privada Glam per desenvolupament de la gerentologia no compta amb cap treballador 

contractat en règim laboral.  

8) Existències 

 

No aplicable a La Fundació. 
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9) Impostos sobre beneficis 

     

La Fundació, atès que ha exercit l’opció pel règim fiscal especial de les entitats sense ànim de lucre regulat 

a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, només ha d’incorporar a la base imposable del seu Impost sobre 

Societats, si s’escau, les rendes generades per les explotacions econòmiques que no estan declarades 

exemptes per la normativa tributària i les alienes al seu objecte o finalitat específica. 

 

 

10) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què 

es produeix el corrent monetari o financer de cobrament o pagament. Els ingressos es valoren pel  

valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos. 

 

11) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al patrimoni net i es 

traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb les despeses o l’amortització de la 

inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així: 

 

• Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació, s’imputen a 

ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 

 

• Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es meriten 

les despeses que financen. 

 

• Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a mesura que 

es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu adquirit, o bé a mesura que 

es cancel·la el passiu finançat. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins 

que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

12) Transaccions amb parts vinculades 

 

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoraran, generalment, pel seu valor raonable. Si 

excepcionalment el preu diferís del seu valor raonable, la diferència es registraria en funció de la realitat 

econòmica de l’operació. 

 

L’entitat no ha realitzat cap operació d’aquest tipus. 
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5.    IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

 

a) Immobilitzat Intangible: 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat intangible han estat els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Immobilitzat Material: 

 

Els moviments de l’exercici 2021 a l’immobilitzat material han estat els següents: 

 

 

 

 

 

 

Concepte Apl. Inf. total 

      

VALOR BRUT     

Saldo inicial 0,00 0,00 

Entrades per noves adquisicions 10.285,00 10.285,00 

Traspassos   

Sortides i baixes   

Saldo final 10.285,00 10.285,00 

AMORTITZACIÓ   

Saldo inicial 0,00 0,00 

Dotació a la amortització 0,00 0,00 

Disminucions per sortides, baixes o 
traspassos 

  

Saldo final 0,00 0,00 

VALOR NET INICIAL 0,00 0,00 

VALOR NET FINAL 10.285,00 10.285,00 

          Equips de    

Concepte Terrenys Construccions Instal·lacions mobliari procés de 
Altre 

immobilitzat 
total 

       Tècniques   informació    

VALOR BRUT              

Saldo inicial 269.304,07 92.697,59 25.801,78 1.360,99 16.738,99 279,90 406.183,32 

Entrades per noves adquisicions     4.000,00 747,48 4.747,48 

Traspassos        

Sortides i baixes        

Saldo final 269.304,07 92.697,59 25.801,78 1.360,99 20.738,99 1.027,38 410.930,80 

AMORTITZACIÓ        

Saldo inicial 0 -10.071,46 -25.801,78 -787,24 -16.111,19 -107,75 -52.879,42 

Dotació a la amortització  -1.853,96  -136,10 -831,74 -190,21 -3.012,01 

Disminucions per sortides, baixes o 
traspassos 

     
 

 

Saldo final 0 -11.925,42 -25.801,78 -923,34 -16.942,93 -297,96 -55.891,43 

VALOR NET INICIAL 269.304,07 82.626,13 0,00 573,75 4.627,80 172,15 353.303,90 

VALOR NET FINAL 269.304,07 80.772,17 0,00 437,65 3.796,06 729,42 355.039,37 
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Els moviments de l’exercici 2020 a l’immobilitzat material han estat els següents: 

 

 

No s’han fet altres correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat material.   

 

No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats materials, ni existeixen béns utilitzats en 

règim d’arrendament financer diferents de l’esmentat al punt 8 d’aquesta memòria. 

 

La titularitat jurídica dels elements que formen part de l’immobilitzat  és de la pròpia Fundació. 

 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

Amb data 8 de febrer de 2011 es va signar un contracte de “Renting” per a la instal·lació d’una centraleta 

telefònica i equips relacionats. El termini inicial de l’arrendament és de 60 mesos des de l’entrega o 

posada a disposició dels béns. El contracte inclou manteniment i assegurança de l’element. El preu de 

l’arrendament i serveis contractats amb els impostos representa una quota trimestral de 276,13€. 

 

No hi ha cap import dipositat com a fiança, i l’interès moratori en cas d’impagament és del 20,50% anual.  

 

 

9. ACTIUS FINANCERS 

 

Al tancament de 2021, els instruments financers no corrents i la seva classificació per categories és 

la següent: 

          Equips de    

Concepte Terrenys Construccions Instal·lacions mobliari procés de 
Altre 

immobilitzat 
total 

       Tècniques   informació    

VALOR BRUT              

Saldo inicial 291.606,12 102.935,89 25.801,78 1.360,99 16.273,14 279,90 438.257,82 

Entrades per noves adquisicions     465,85  465,85 

Traspassos        

Sortides i baixes 22.302,05 10.238,30     32.540,35 

Saldo final 269.304,07 92.697,59 25.801,78 1.360,99 16.738,99 279,90 406.183,32 

AMORTITZACIÓ        

Saldo inicial 0 -8.850,06 -25.801,78 -651,14 -15.966,76 -37,77 -51.307,51 

Dotació a la amortització  -1.853,96  -136,10 -144,43 -69,98 -2.204,47 

Disminucions per sortides, baixes o 
traspassos 

 632,56    
 

632,56 

Saldo final 0 -10.071,46 -25.801,78 -787,24 -16.111,19 -107,75 -52.879,42 

VALOR NET INICIAL 291.606,12 94.085,83 0,00 709,85 306,38 242,13 386.950,31 

VALOR NET FINAL 269.304,07 82.626,13 0,00 573,75 627,80 172,15 353.303,90 
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Exercici 2021 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Inversions Financeres a llarg termini 400.859,10   400.859,10 

Actius financers a cost amortitzat     

Actius financers mantinguts per a 
negociar     

Actius financers a cost     

Total 400.859,10   400.859,10 

 

A la data de tancament, els instruments financers no corrents i la seva classificació per categories és 

la següent: 

 

Exercici 2020 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Inversions Financeres a llarg termini 400.859,10   400.859,10 

Actius financers a cost amortitzat     

Actius financers mantinguts per a 
negociar     

Actius financers a cost     

Total 400.859,10   400.859,10 

 

Els imports anteriors corresponents a l’exercici 2021 es desglossen al balanç de situació de la 

manera següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Inversions financeres a llarg termini  400.859,10 400.859,10 

Total 400.859,10 400.859,10 

 

Al tancament de 2021, els instruments financers corrents i la seva classificació per categories és la 

següent: 

Exercici 2021 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat   66.197,03 66.197,03 

Actius financers mantinguts per a 
negociar     

Actius financers a cost   0,00 0,00 

Total   66.197,03 66.197,03 
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A la data de tancament els instruments financers corrents i la seva classificació per categories és la 

següent: 

 

Exercici 2020 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius financers a cost amortitzat   35.603,97 35.603,97 

Actius financers mantinguts per a 
negociar     

Actius financers a cost   0,00 0,00 

Total   35.603,97 35.603,97 

 

Els imports anteriors corresponents a 2021 es desglossen al balanç de situació de la manera 

següent: 

Concepte 2021 2020 

Patrocinadors i altres deutors de l’activitat 2.055,00 2.055,00 

Altres crèdits amb Administracions Públiques 60.020,38 29.439,26 

Altres actius financers 4.121,65 0,00 

Total 66.197,03 31.494,26 

 

Addicionalment, la Societat disposa de un efectiu i altres actius líquids equivalents per valor de 

276.330,28 euros (258.420,52 euros al 2020). 

La partida d’altres crèdits amb Administracions Públiques correspon a unes subvencions de la Generalitat 

de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona i Diputació 

de Tarragona dels quals queden pendents de cobrar 55.580,25 euros. 

 

El desglossament i el moviment de l’exercici 2021 de l’epígraf “Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar” és el següent:  

 

Partides Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 

Patrocinadors i altres deutors de l’activitat 2.055,00 136.587,20 136.587,20 2.055,00 

Personal 0,00 1.182,69 1.175,750 11,94 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 29.439,26 118.295,36 87.714,24 60.020,38 

Deposits constituïts a CP 0,00 4.109,71 0,00 4.109,71 

Total 31.494,26 260.174,96 225.477,19 66.197,03 
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A 2020 va ser: 

 

Partides Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 

Patrocinadors i altres deutors de l’activitat 3.950,00 20.910,00 22.805,00 2.055,00 

Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 64.386,19 51.190,46 86.137,39 29.439,26 

Total 68.336,19 72.100,46 108.942,39 31.494,26 

 

 

No han hagut moviments durant l’exercici en les correccions per deteriorament per insolvències de 

crèdits. 

 

Durant l’exercici no s’han produït correccions per deteriorament de la resta d’actius financers, ni 

traspassos o reclassificacions entre les diverses categories d’actius financers. A  la data de tancament 

no hi ha transferències ni cessions d’actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes 

amb característiques especials. No hi ha actius financers valorats a valor raonable. 

10. PASSIUS FINANCERS 

 

Els detall del passius financers, per tipus d’instrument financer, és el següent: 

 
a) Passius financers no corrents 

 

La Fundació no té cap partida registrada en aquesta categoria. 

 
b) Passius financers corrents 

 

Exercici 2021 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 50.702,44 50.702,44 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 50.7002,44 50.702,44 

 

Exercici 2020 

                                                    Classes   
 
 Categories 

Deutes amb 
entitats de crèdit Derivats, altres Total 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 29.579,02 29.579,02 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 29.579,02 29.579,02 

 

Els imports anteriors corresponents a l’exercici 2020 es desglossen al balanç de situació de la 

manera següent: 
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Concepte 2021 2020 

Proveïdors 7.757,61 5.286,43 

Creditors diversos 17.268,87 2.004,44 

Personal  7.314,01 6.550,00 

 Passius per impost corrent i altres deutes Administracions 
Públiques 

18.361,95 15.738,15 

Total 50.702,44 29.579,02 

 

“Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la manera següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Hisenda Pública creditora per IRPF 9.294,47 8.741,92 

Hisenda Pública creditora per IVA 1.842,75 2.587,62 

Organismes Seguretat Social creditors 7.224,73 4.408,91 

Total 18.361,95 15.738,15 

 

11.   FONS PROPIS 

 

Els moviments que s'han produït durant l'exercici 2021 en els diferents comptes de fons propis han 

estat els següents: 

 

Concepte 
Fons 

Dotacional 
Romanent i 

Reserves 
Excedent de  

l’exercici Total 

Saldo inicial 346.408,44 531.098,88 62.766,85 940.274,17 

Aplicació del resultat exercici anterior  62.766,85 -62.766,85 0,00 

Altres moviments   11.793,44 11.793,44 

Total 346.408,44 598.865,73 11.793,44 952.067,61 

 

A 2020: 

 

Concepte 
Fons 

Dotacional 
Romanent i 

Reserves 
Excedent de  

l’exercici Total 

Saldo inicial 346.408,44 623.170,16 -92.703,84 876.874,76 

Aplicació del resultat exercici anterior  -92.703,84 92.703,84 0,00 

Altres moviments  632,56 62.766,85 63.399,41 

Total 346.408,44 531.098,88 62.766,85 940.274,17 

 

La Fundació AVISMÓN-CATALUNYA va acordar durant el patronat celebrat el 28 de octubre de 

2019, l’absorció de la FUNDACIÓ PRIVADA GLAM PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GERONTOLOGIA, 

entitat sense ànim de lucre, que té per a objecte l’aprofundiment en el desenvolupament dels 

coneixements en l’ambit de la gerontologia, així com la implementació practica dels mateixos mitjançant 

la prestació dels serveis necessaris.  
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El patrimoni de la FUNDACIÓ PRIVADA GLAM PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA GERONTOLOGIA es 

traspassa en bloc a Fundació Avismón-Catalunya, així com la totalitat dels seus béns, drets o deures i el 

conjunt de les posicions jurídiques.  

 
La Fundació Avismon-Catalunya va acordar durant el patronat celebrat el 2 de maig de 2016, 
l’absorció de la Fundació Méndez Mateu, entitat sense ànim de lucre, que té per a objecte fundacional 
assistir a la gent gran, així com a persones amb disminució de les seves capacitats físiques i psíquiques, 
en especial en l’àmbit sanitari i social, per tal de procurar una millora de la seva qualitat de vida. 
 
El patrimoni de la Fundació Méndez Mateu es traspassa en bloc a Fundació Avismón-Catalunya, així 

com la totalitat dels seus béns, drets o deures i el conjunt de les posicions jurídiques. 

 

D’acord amb l’indicat a la nota 2.7, a l’exercici 2017 es van corregit errors per la comptabilització de la 

fusió realitzada a l’exercici 2016, modificant el fons dotacional i el romanent, sense produir cap efecte en 

el valor dels fons propis de la Fundació.  

 

12.   SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

 

Les donacions de capital rebudes, classificades per la seva procedència i, les seves respectives 

imputacions a resultats, són les següents (en euros): 

 

Entitat subvencionadora Saldo inicial Atorgades a l’any  
Traspàs al 

resultat 
Saldo Final 

Fundació Matias-Gomà per a adquis. local 57.783,92 0 277,01 57.506,91 

SUBV.PRIV.FUND.BANC.LA CAIXA PROJ.20-21 9.825,00 0,00 9.825,00 0,00 

SUBV.GENCAT LíniaE1-Proj.VOLUNTARIAT-21 7.815,67 0,00 7.815,67 0,00 

DONACIÓ FUND.MATIAS GOMÀ SERRA-
PROJ.'22 

0 15.000,00 0,00 15.000,00 

SUB.GENCAT-COSPE'22-G1.PROG.SERV.SOCIALS 0 21.105,40 0,00 21.105,40 

SUBV.AJ.BCN 2021-PROJ.DIGITALITZACIÓ 0 18.400,00 4.753,14 13.646,86 

SUBV.AJ.BCN 2021-PROJ.ACTIV.COMUNITÀRIES 0 2.500,00 2.500,00 0,00 

SUBV.GENCAT-COSPE'21-F2.FOMENT VOLUNT. 0 12.586,00 12.586,00 0,00 

SUB.GENCAT-COSPE'21-G1.PROG.SERV.SOCIALS 0 22.176,78 22.176,78 0,00 

SUB.GENCAT-COSPE'21-ACTV.ENVILLEM.ACTIU 0 2.467,31 2.467,31 0,00 

SUBV.DIPUTACIÓ BCN 2021-
ACOMP.PERS.GRANS 

0 3.482,74 3.482,74 0,00 

SUBV.'21-PORT TRG-P.ACOMP.-P.G.-VOLUNTAR 0 1.000,00 1.000,00 0,00 

SUBV.INST.CATALÀ DE LES DONES 2021 0 4.212,00 4.212,00 0,00 

SUBV.AJ.BCN 2021-INS.MPAL.SERV.SOCIALS 0 16.000,00 16.000,00 0,00 
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SUBV.DIPUTACIÓ TRG-PROJ.VOLUNTARIAT'21 0 10.000,00 10.000,00 0,00 

Altres donatius 0 119.768,02 119.768,02 0,00 

Llegats 0 5.127,01 5.127,01 0,00 

Apadrinaments 0 100.610,00 100.610,00 0,00 

Total 75.424,59 354.435,26 322.600,68 107.259,17 

 

 

Totes les subvencions i donacions han estat rebudes pel compliment de la finalitat social de la 

Fundació. 

 

La Fundació ha acomplert totes les condicions associades a aquestes. 

 

 

13.  SITUACIÓ FISCAL 

 

 13.1 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 

 

La Fundació ha exercit l’opció pel règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert 

a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

D’acord amb aquest règim, totes les rendes de La Fundació estan exemptes de l’Impost sobre 

Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per la 

normativa tributària i les derivades de les explotacions declarades exemptes però no incloses al seu 

objecte fundacional o finalitat específica. Durant l’exercici 2020, no s’ha rebut cap renda que no 

estigués exempta. 

 

b) Conciliació del resultat comptable i fiscal 

   

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de Societats 

és la següent: 

 

Partida Euros 

Resultat comptable abans d’impostos 11.793,44 

Rendes exemptes 11.793,44 

Resultat no exempt ajustat    0,00 

Despeses no deduïbles  0,00 

Base imposable fiscal 0,00 

Quota al 10% 0,00 
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 13.2 ALTRES TRIBUTS 

a) Impost sobre el Valor Afegit 

   

La Fundació està exempta de l’impost sobre el valor afegit per les activitats relacionades amb la seva 

finalitat fundacional. Per aquest motiu, no pot recuperar l’IVA suportat de les despeses relacionades amb 

aquesta activitat, i registra aquest  import en el compte de despesa corresponent segons la seva 

naturalesa, augmentant aquesta.  

 

b) Altres 

 

A la data de formulació dels comptes anuals, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals 

els quatre últims exercicis per tots els impostos que li són aplicables. Ateses les diferents interpretacions 

possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a la Fundació passius addicionals com a 

resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, el Patronat de la Fundació estima que aquests passius, 

si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals. 

 

14. INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de La Fundació 

 

No hi ha despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de La Fundació durant l’exercici 

2021. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

El detall de l’epígraf d’ajuts concedits és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Compensació de despeses a voluntaris 44,73 43,23 

Ajuts individuals a avis 1.020 2.380 

Total 1.064,73 2.423,23 

   

 

El detall de l’epígraf del compte 629 de “altres serveis” es el següent: 

 
compte nom saldo 2020 saldo 2021 

6290001 DESPLAÇAMENTS   ADM. 171,20  386,16  

6290002 DESPLAÇAMENTS VOLUNT/AVIS GESTIÓ 395,70  832,20  

6290003 DESPLAÇAMENTS AVIS ASSIST. 50,30  215,75  

6290004 MATERIAL OFICINA 926,84  1.261,08  

6290005 MATERIAL INFORMÀTIC 2.051,12  1.293,17  

6290006 ASSESSORAMENT LABORAL 1.595,16  1.831,18  

6290007 SERVEI NETEJA AVIS 19.413,01  21.008,59  

6290008 NETEJA LOCALS 412,36  417,46  

6290009 SERVEIS  IMPRENTA 211,75  227,48  
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6290010 CORREUS VOLUNTARIS   70,00  

6290011 CORREUS  DESPATX 949,16  697,89  

6290012 DESPESES VARIES DESPATX 1.112,15  978,36  

6290013 CORREUS REVISTES I MEMÒRIES 557,76  806,45  

6290014 REPROGRAFIA 2.687,63  2.849,05  

6290015 SERVEIS IMPREMTA MEMÒRIES 1.603,25  1.274,10  

6290016 DESPESES RELACIONS EXTERIORS 183,05  122,84  

6290017 AUDITORIES 1.704,75  1.714,26  

6290018 ASSESSORAMENT COMPTABLE 4.848,84  4.716,64  

6290021 DESPESES SANT JORDI 78,00  672,63  

6290023 DESPESES CONCERT 2.868,42  2.236,65  

6290024 DESPESES CASTANYADA   2.443,99  

6290025 DESPESES GUARDIA URBANA 213,00  441,88  

6290033 DESPESES DINAR DE NADAL 1.355,73  164,50  

6290034 ALTRES SERVEIS AVIS 34,00    

6290038 DESPESES PROTECCIÓ DE DADES 406,25  404,21  

6290042 MANTENIMENT WEB (DISTRICTE DIGITAL) 100,00  100,00  

6290052 DESPESES REVISTA JUNY   1.971,84  

6290053 DESPESES REVISTA DESEMBRE ACTUAL 900,42  1.971,84  

6290054 DESPESES QUOTES ALTRES ENTITATS 575,00  927,86  

6290055 GASTOS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 556,60  580,80  

6290056 DESPESES PARTICIPACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA   183,35  

6290057 DESPESES SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO   2.057,00  

 

 

c) Aprovisionaments 

 

El detall de l’epígraf d’aprovisionaments és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Altres aprovisionaments 1.413,68 1.614,12 

Total 1.413,68 1.614,12 

 

d) Despeses de personal 

 

El detall de l’epígraf de despeses de personal és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Sous i salaris 244.475,05 194.231,26 

Seguretat social a càrrec de l’entitat 76.978,00 59.747,78 

Altres despeses socials  10.000,00 120,00 

Total 331.453,05 254.099,04 
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e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 

 

La Fundació ha registrat per  aquest concepte durant l’exercici 2021, pèrdues per 1.167 euros (1.982 

euros al 2020). 

 

f) Permutes 

 

No s’ha produït cap venda de béns ni prestació de serveis per permuta. 

 

g) Altres resultats 

 

Els resultats negatius que figuren en aquest epígraf al 2021 són 426,54. En concepte d’indemnitzacions 

80,81€ al 2020. 

 

h) Ingressos financers 

 

Els ingressos financers per un total de 23.289,46 euros (23.284,71 euros al 2020) han estat procedents 

d’abonament de dividends, principalment procedents de les inversions financeres.  

 

i) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

Els ingressos obtinguts per promocions de captació de recursos, per un total de 5.545,00€ han estat 

procedents de la organització d’un sopar solidari,  de la distribució de la revista que edita la Fundació i de 

donatius privats. 

 

j) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

 

La Fundació no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup o associades. 

 

k) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat cap transacció en moneda estrangera. 

 

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATURÀRIES 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 
Els fons dotacionals de la Fundació són de 346.408,44 €, composats pels béns següents: 
 

• Elements d’immobilitzat material i actius financers diversos ........................ 65.200,00 € 

 

• Del fons dotacional de l’absorció de la Fundació Méndez Mateu, entitat absorbida per la 

Fundació Avismón....................................................................................250.208,44 € 

 

• Del fons dotacional de l’absorció de la Fundació Glam, entitat absorbida per la Fundació 

Avismón....................................................................................31.000 € 



 

  

22 

 

b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 4/2008 de la 

Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense 
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afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit: 

Conceptes
(imports en euros)

Imports

Prestacions de serveis 111.994,20   

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 5.545,00      

Subvencions oficials a les activitats 86.355,50    

Donacions i altres ingressos per a activitats 235.330,03   

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

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

Ingressos per arrendaments

Ingressos per serveis al personal

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici 915,15         

Ingressos financers 23.289,46    

Variació de valor raonable en instruments financers

Diferències de canvis

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments (reversions)

Deterioraments i pèrdues (reversions)

Resultats per alienacions i altres

Altres resultats 0,80            

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

Reintegrament d'ajuts i assignacions

Excés de provisions

Ingressos (1) 463.430,14     

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el 

millorament d’altres béns (2.1)
0

    - 

    - 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de 

l'exercici (2.2)
915,15

    - Donacions 277,01

    - subvencions 638,14

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, 

destinats a incrementar la dotació (2.3)
0

    - 

    - 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 915,15

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4) -                 

    - -                 

    - 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) -                 

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 462.514,99     
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Conceptes
(imports en euros)

Despeses

directes (a)

Despeses

indirectes (b)

Total

despeses

Ajuts concedits 1.020,00 0,00 1.020,00

Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 44,73 0,00 44,73

Consum de béns destinats a les activitats 1.413,68 0,00 1.413,68

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 0,00

Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00 0,00

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 206.348,73 125.104,32 331.453,05

Provisions personal 0,00

Recerca i desenvolupament 0,00

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00

Arrendaments i cànons 0,00 6.392,90 6.392,90

Reparacions i conservació 357,67 1.573,59 1.931,26

Serveis professionals independents 26.844,30 3.495,46 30.339,76

Transports 3.820,08 3.820,08

Primes d'assegurances 1.163,79 1.342,51 2.506,30

Serveis bancaris 2.394,84 2.394,84

Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.210,00 577,47 1.787,47

Subministraments 8.951,07 8.951,07

Altres serveis 31.926,87 22.932,34 54.859,21

Tributs 0,00 116,00 116,00

Altres despeses de gestió corrent 0,00

Resultats per alienacions i altres 0,00

Altres resultats 427,34 427,34

Despeses financeres 0,00

Variació de valor raonable en instruments financers 0,00

Diferències de canvis 0,00

Amortització de l'immobilitzat 3.012,01 0,00 3.012,01

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments 0,00

Deterioraments i pèrdues 1.167,00 1.167,00

Resultats per alienacions i altres 0,00

Impost sobre beneficis 0,00

Despeses (7) 286.112,93 165.523,77 451.636,70

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments associats a les inversions

vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en

l'exercici) (8.1)

0,00 0,00

    - 0,00

    - 0,00

Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i llegats, no reintegrables i 

amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb l'ajust 

extracomptable realitzat en els ingressos (8.2)

0,00 915,15 0,00

    - 0,00

    - 0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8) 0,00 915,15 0,00

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a

l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)
0,00 0,00

    - 0,00

    - 0,00

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció 

d'errades (11) 
0,00 0,00 0,00

    - 0,00

    - 0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 0,00 0,00 0,00

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 286.112,93 164.608,62 451.636,70
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S’han considerat despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es poden considerar 

directament aplicables a la finalitat fundacional. 

 

Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals: 

 

 

Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals, en base a la Llei 4/2008 

de la Generalitat de Catalunya, del 24 d’abril, i a l’article 3.2 de la llei 49/2002, del règim fiscal de les 

entitats sense afany de lucre, es proposa aplicar a “Compensar Excedents d’exercicis anteriors” 

l’excedent de l’exercici, per import de 11.793,44 euros, segons s’exposa a la nota 3 de la memòria. 

 

c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats 

 

Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de les finalitats fundacionals, 

les partides on s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici es poden apreciar al compte de resultats. 

 

 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

La Fundació no ha realitzat cap operació amb entitats o altres parts vinculades. 

 

 

 

Conceptes
(imports en euros)

Imports

Ingressos ajustats (6) 462.514,99     

Despeses indirectes ajustades (13b) 164.608,62     

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 297.906,37     

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals

(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 208.534,46     

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 286.112,93     

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 77.578,47       

Exercici

Ingressos 

nets ajustats 

(14)

Import 

aplicació 

obligatòria 

(15)

Imports executats 

al compliment 

directe 

en l'exercici

(S13a)

Import 

pendent

2017 2018 2019 2020 2021 Total % compliment

2017 351.299,45   245.909,62   364.053,00                 364.053,00  364.053,00     148,0% 0

2018 423.526,10   296.468,27   384.870,61                 131.177,89     384.870,61     129,8% 0

2019 305.437,80   213.806,46   398.141,64                 398.141,64      0 0 398.141,64     186,2% 0

2020 288.384,03   201.868,82   225.617,18                 225.617,18      0 225.617,18     111,8% 0

2021 297.906,37   208.534,46   286.112,93                 286.112,93  286.112,93     137,2% -                  

Total 1166587,625 1658795,36 364.053,00   131.177,89     398.141,64      225.617,18      286.112,93  1.658.795,36  -                  

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
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17. ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici 2021, ha estat el següent: 

 

Exercici 2021 

Fixos Eventuals 

6,88 0,02 

 

Exercici 2020 

Fixos Eventuals 

6,31 2,58 

 

 

La seva distribució per categories i sexes és la següent: 

 

Exercici 2021 

Categoria Sexe Nombre persones 

Gerència Home 1 

Aux. Administrativa Dona 1 

Administrativa Dona 1 

Treballadora Social Dona 6 

Netejadora Dona 1 

 

 

b) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 

 

La composició actual del Patronat és la següent: 

 

- President: Martí Garriga i Brunet 

-  Sots President: Fundació Privada Matias Gomà Serra, representada pel Sr. Ignasi Gomà 

i Segur. 

- Secretari: Àngel Rubio i Viver 

- Sotssecretari: Josep Caba i Gusi 

- Vocal: Jaume Farré i Rius 

-  Vocal: Antoni Massague i Sole 

- Vocal: Josep Maria López i Fumat 

- Vocal: Josep Miquel Guardiet i Gil 

- Vocal: Magdalena Blasco Legaz 

- Vocal: Antoni Vallverdú i Avellí 

- Vocal: Carles Velasco i González 

- Vocal: Isabel Mendez i Mateu  

- Vocal: Joan Torres i Picamol 

 



 

  

27 

 

c) Operacions amb garantia 

 

No hi ha operacions amb garantia. 

 

d) Fets posteriors al tancament 

 

No s’han produït fets posteriors al tancament que, tot i no afectar els comptes anuals, puguin ser d’utilitat 

per a l’usuari dels estats financers. 

 

Tampoc s’han produït fets posteriors al tancament que afectin a l’aplicació del principi d’entitat en 

funcionament.  

 

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball 

 

No aplicable a La Fundació. 

 

b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 

 

No aplicable a La Fundació. 

 

Els presents comptes anuals han estat formulats pel President del Patronat de la Fundació AVISMÓN-

CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA  en data 11 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Sr. Martí Garriga i Brunet 

 

PRESIDENT DEL PATRONAT 

 


