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NOTA 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
1.1. Dades de la fundació
NIF:
Raó social:
Domicili:
Codi postal:
Municipi:
Província:

G4354968
FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ PLA
CR TORTOSA-ALDEA KM 7
43897
CAMPREDÓ-TORTOSA
TARRAGONA

La Fundació Privada Mercè Pla, té caràcter d’entitat privada, d’interès general i sense afany de lucre, subjecta
a la legislació de Catalunya.
1.2. Constitució i modificacions dels estatuts
La Fundació és va constituir en escriptura pública en data 09/06/1998, autoritzada per la Notaria Mª de la
Concepció Alonso Vasallo, i inscrita per Resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya
de data 18/11/1999 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.341.
Fins el 28 d’abril de 2011, la Fundació s’ha regit pels Estatuts adaptats a la Llei 5/2001 de 2 de maig, de
Fundacions, inscrits en el Registre de Fundacions en virtut de l’escriptura pública de data 5/5/2004,
autoritzada pel Notari de Tortosa, Sr. Pedro Carpena Sofio amb el número 180 del seu protocol.
En data 28 d’abril de 2011 la Fundació va passar a regir-se pels estatuts modificats i adaptats a la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. El nou text estatutari
és va aprovar en la reunió del Patronat de data 12 d’abril de 2011, i formalitzat en document públic
mitjançant escriptura pública de data 28/04/2011, autoritzada pel Notari de Tortosa, Sr. Pedro Carpena Sofio
amb el número 654 del seu protocol; escriptura que fou esmenada mitjançant un altra escriptura pública
atorgada en data 29 de juliol de 2011, i autoritzada pel mateix Notari, amb número de protocol 1.216.
En virtut de resolució de data 22 de setembre de 2011 emesa pel “Director general de Dret i d’Entitats
Jurídiques”, van ser inscrites al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, les esmentades
escriptures públiques de modificació i adaptació dels estatuts de la Fundació a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
La Fundació es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i , d’una manera especial
pels seus estatuts.
1.3. Finalitat i Objecte
La Fundació té per finalitat l’atenció social de les persones amb discapacitat i de les persones amb situació de
dependència, mitjançant la defensa i l’exercici dels seus drets. Desenvoluparà les activitats, serveis,
programes, projectes i equipaments, en el marc d’uns criteris i estàndards de qualitat òptims, que facin
possible la plena participació i inclusió de les persones a les quals atén en la comunitat, mitjançant la seva
atenció, formació educació, ensenyament, prevenció, inserció i promoció laboral.
1.4. Activitats desenvolupades durant l’any 2016
Les activitats desenvolupades, es concreten amb els serveis, que es relacionen a continuació:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Centre Escolar.
Centre Ocupacional.
Servei d’Acolliment Residencial.
Centre Especial de Treball Itaca.
Unitat Suport a l’Activitat Professional

Per a l’acompliment de les seves finalitats, la Fundació utilitzarà tots els mitjans que directa o indirectament
comportin la promoció i el desenvolupament personal, social i laboral de les persones a les quals atén. El
contingut d’aquest article no té caràcter limitatiu; per tant, la Fundació podrà realitzar totes aquelles
actuacions i activitats que es dirigeixen a l’assoliment dels seus fins, poden crear i gestionar els centres,
establiments i serveis i utilitzar les denominacions comercials considerades convenients aquests fins.
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La Fundació podrà assolir directament o bé participant o col·laborant amb altres entitats públiques o privades,
d’acord amb el que estableixi la normativa sobre fundacions.
1.5. Ajuts atorgats
La Fundació en el l’actual exercici, no ha rebut cap subvenció o donació, que tingui la consideració de llarg
termini, per finançar inversions de la Fundació.
1.6. Informació sobre les persones usuàries o beneficiaries de les activitats descrites, per sexes
2016
Centre Escolar
Servei d'Atenció Precoç (CIPBEM)
Servei Residencial
Servei Ocupacional
Centre Especial de Treball

Dones
27
137
23
69
13

2015
Homes
58
291
35
77
9

Dones
27
146
24
65
14

Homes
68
309
34
75
10

L’entitat considera que promou les mateixes condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitat, per sexes en totes
les activitats realitzades i desenvolupades.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1.

Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

Aquest comptes anuals abreujats han estat formulades pel Patronat d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a la Fundació, que és l’establer en:
Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, en el qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de las
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Aquest decret ha estat
modificat posteriorment pel Reial Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de
Comptabilitat de les fundacions i les associacions.
Llei 49/2002, de 23 de desembre, desenvolupada en el Reial Decret 1270/2003, que aprova el Reglament per
a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en
desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.
La resta de normativa autonòmica i estatal que resulti d’aplicació.
2.2.

Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’entitat, es presenten d’acord amb la
legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat a fi de mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, en tot allò no regulat per Pla
específic de fundacions i associacions.
S’han seguit sense excepcions les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat vigents en el
moment de la formulació d’aquests comptes, no hi ha motius excepcionals pels quals l’empresa hagi
incomplert alguna disposició legal en matèria comptable per mostrar la imatge fidel.
No cal incloure informacions complementaries, que siguin necessàries incloure en la memòria, que per
l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel.
2.3.
Principis comptables no obligatoris
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en la presentació dels presents comptes anuals.

2

FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ PLA

C.I.F. G43542968

Memòria exercici anual, a 31 de desembre de 2016

Exercici 2016

2.4.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No existeixen supòsits clau que puguin afectar al futur de l’empresa, així com d’altres dades rellevant sobre
l’estimació de la incertesa a la data de tancament de l’exercici, que puguin suposar canvis significatius en el
valor dels actius o passius en l’exercici següent.
No existeixen per naturalesa i import de qualsevol canvi en la estimació comptable, que sigui significativa i
que afecte actual o que s’espera pugui afectar als exercicis futurs.
La direcció no es conscient de l’existència d’incerteses importants, relatives a successos o condicions que
puguin aportar dubtes significatius, sobre la possibilitat de que l’entitat continuí funcionant normalment.
2.5.
Comparació de la informació
La entitat no ha realitzat cap modificació en l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i, de
l’estat de canvis en el patrimoni net, respecte de l’exercici anterior.
No existeixen altres raons excepcionals que justifiquin la modificació de la estructura del balanç, del compte
de pèrdues i guanys, del estat de canvis en el patrimoni net.
2.6.
Elements recollits en varies partides
No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar, que estiguin inclosos o registrats en diferents partides
dins del Balanç.
2.7.
Canvis de criteris comptables
Durant l’exercici, no s’han realitzat ni aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables.

2.8.
Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes, els fets
coneguts amb posterioritat, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l’exercici,
han estat esmentats en els seus apartats corresponents.

NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici, es la següent:
Exercici 2016
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT

68.532,17
68.532,17
Exercici 2015

APLICACIÓ A
Fons dotacionals
Reserves especials
Reserves voluntàries
TOTAL APLICACIÓ

Exercici 2015
49.390,33
49.390,33
Exercici 2014

68.532,17

49.390,33

68.532,17

49.390,33

El Patronat de la Fundació ha optat per aplicar l’excedent de l’exercici a incrementar els Fons dotacional de la
Fundació, segons el disposat en l’article 333.2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE Y VALORACIÓ
4.1.

Immobilitzat intangible

Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals perquè compleixen la definició d’actiu i els
criteris de registre o reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de la Comptabilitat. A més,
compleixen el criteri d’identificabilitat, atès que són elements separables que sorgeixen de drets legals o
contractuals, independentment de si aquests drets són transferibles o separables.
Els immobilitzats intangibles de l’empresa, es registren pel seu valor d’adquisició i/o producció i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada
i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida
útil, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats.
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Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu
d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels immobilitzats
intangibles i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han patit a causa del seu
funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o comercial que pugui
afectar-los. En els casos en què s’escau reconèixer correccions valoratives, s’ajusten les amortitzacions dels
exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en compte el nou valor comptable.
Aplicacions informàtiques

25%

La entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d’aquests actius amb
origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’aquests
actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són
similars als aplicats per als actius materials.
Als balanços de l’empresa no hi ha hagut immobilitzats intangibles amb una vida útil indefinida.
4.2.

Béns integrats del patrimoni cultural

Els béns integrats del patrimoni cultural adquirits durant l’exercici es valoren pel seu preu d’adquisició. No
formen part del Patrimoni Històric les instal·lacions i elements diferents dels consubstancials que formen part
dels mateixos, encara que siguin permanents.
Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s’activen pel cost d’incorporació a l’actiu de l’entitat.
4.3.
Immobilitzat Material
a) Cost
Els bens compresos en l’immobilitzat material estan valorats a preu d’adquisició o al cost de producció .
Formen part de l’immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament de construccions o
dels projectes d’instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l’any, fins a la
preparació de l’actiu per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com major valor del bé exclusivament
quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, seguint el principi de
l’import, com a cost de l’exercici en què s’incorporen.
b) Amortització
L’amortització d’aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l’ús al qual van ser projectats.
L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu valor
residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s’assenten els edificis i altres construccions tenen una
vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització.
Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització determinants per els elements
del immobilitzat. En el supòsit dels elements d’immobilitzat usats, els coeficients aplicats poden ser el doble
dels elements d’immobilitzat nous.
Construccions
3% - 6%
Instal·lacions tècniques i maquinaria

10% - 20%

Utillatge

15% - 20%

Mobiliari

10% - 15%

Equips informàtics

25% - 30%

Elements de transport

15%

Es considera que no existeixen, correccions de valor per deteriorament, reversió dels elements, capitalització
de despeses financeres, costos d’ampliació, modernització i millores, costos de desmantellament o retiro, així
com els costos de rehabilitació del lloc on estan els situats els actius de l’empresa, no hi ha treballs efectuats
per l’empresa per al seu propi immobilitzat.
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c) Arrendaments financers
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren en la categoria d’actiu a que
correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als
actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos
transfereixin substancialment els riscos i avantatges de la propietat a l’arrendatari. Els arrendaments es
classifiquen com arrendaments operatius.
La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’aplicada a les
immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l’arrendatari acabarà obtenint el
títol de propietat al finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període més curt entre la
vida útil estimada i la durada del contracte d’arrendament.
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen d’acord el
criteri de l’interès efectiu, en funció de l’amortització del deute.
d) Permutes
Els diferents immobilitzats es consideren adquirits per permuta quan s’han rebut a canvi del lliurament
d’actius no monetaris o d’una combinació d’actius monetaris i no monetaris.
Les permutes es consideren amb caràcter comercial quan la configuració dels fluxos d’efectiu de l’immobilitzat
rebut ha diferit de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat, o quan el valor actual dels fluxos
d’efectiu després dels impostos de les activitats de l’empresa afectada per la permuta s’ha vist modificat com
a conseqüència de l’operació.
Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles:
En la data de cada Balanç, la Societat revisa els imports en llibres dels ses actius materials i intangibles per a
determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si
existeix qualsevol indici, l’import recuperable de l’actiu es calcula amb l’objecte de determinar l’abast de la
pèrdua per deteriorament de valor (si l’hagués). En cas que la Societat calcula l’import recuperable de la
unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu.
L’import recuperable és el major entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d’us . Al avaluar el
valor d’us, els futurs fluxos d’efectiu estimats s’han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de
descompte abans d’impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat per al qual no s’han ajustats els
futurs fluxos d’efectius estimats.
S’estima que el valor recuperable d’un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) es inferior al seu import en
llibres, l’import de l’actiu (o unitat generadora d’efectiu) es reduïx al seu import recuperable, immediatament
es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu (unitat
generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que
l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut
cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors.
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com ingrés.
4.4.
inversions immobiliàries
Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o els quals
posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s'han inclòs en l'epígraf “inversions
immobiliàries”.
a) Cost
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de producció.
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels projectes
d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per
al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé exclusivament
quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el principi de
l'import, com cost de l'exercici en què s'incorren.
b) Amortització
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser
projectats.
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L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu valor
residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una
vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys
de vida útil estimada, com terme mitjà, dels diferents elements.
4.5.
Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
4.6.

Instruments financers

a) Actius financers
Les diferents categories d’actius financers són les següents:
Actius financers mantinguts per a negociar
La societat ha classificat els actius financers com mantinguts per a negociar quan aquest s'hagi adquirit amb
el propòsit de vendre'l en el curt termini o quan es tracti d'un instrument financer derivat que no és ni un
contracte de garantia financera ni s'ha designat com instrument de cobertura.
Inicialment es valoren pel seu preu d'adquisició, que no és altra cosa que el valor raonable de la
contraprestació lliurada. Les despeses que són directament atribuïbles es reconeixen en el compte de pèrdues
i guanys.
Quan es tracta d'instruments de patrimoni s'inclouen en la valoració inicial els drets preferents de subscripció i
similars.
Posteriorment es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les despeses de transacció que es pogués
incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable s'imputen en el compte de
pèrdues i guanys de l'exercici.
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per
operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les
operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns
cobraments de quantia determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots
els costos que són directament atribuïbles. No obstant, aquests últims podran registrar-se al compte de
pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i
guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de
principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de
la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius
financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin
experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament del valor
dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.
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Actius financers mantinguts per negociar
En aquest apartat s’inclouen els actius financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls
a curt termini o els actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a
finalitat obtenir guanys a curt termini. També s’inclouen els instruments financers derivats sense contracte de
garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura. Aquests actius financers es valoren pel
seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.
Després de la seva valoració inicial, aquest tipus d’actius es valoren pel seu valor raonable sense deduir els
costos de transacció en els quals es pogués assumir la seva alineació. Els canvis que es produeixen en el valor
raonable s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
Actius financers a cost
En aquesta categoria s'inclouen les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades i els
altres instruments de patrimoni no inclosos en els apartats anteriors. Inicialment es valoren pel seu cost, que
és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència
objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable.
S'entén per import recuperable 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.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una despesa o
un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de
l'actiu financer.
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o
d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han
ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que pot
estar motivat per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu
futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del
seu reconeixement inicial.
b) Passius financers
Les diferents categories de passius financers son les següents:
Passius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció
que els ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. No obstant, aquests últims,
així com les comissions financeres que s’hagin carregat a l’empresa es poden registrar en el compte de
pèrdues i guanys.
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte
de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès
contractual, així com els desemborsos exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos
directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament
i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del meritació en el compte de resultats
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utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no
es liquiden en el període que es reporten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar la
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
Passius financers mantinguts per a negociar
Els passius financers que s'han classificat com mantinguts per a negociar són aquells que s'emeten amb el
propòsit de tornar-los a adquirir en el curt termini o quan es tracti d'un instrument derivat que no sigui un
contracte de garantia financera ni hagi estat designat com instrument de cobertura.
Aquests passius financers s'han valorat inicialment pel seu preu d'adquisició, que no és altra cosa que el valor
raonable de la contraprestació lliurada. Les despeses que són directament atribuïbles es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys.
Quan es tracta d'instruments de patrimoni s'inclouen en la valoració inicial els drets preferents de subscripció i
similars.
Posteriorment es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les despeses de transacció que es pogués
incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable s'imputen en el compte de
pèrdues i guanys de l'exercici.
c) Baixes actius i passius financers.
Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s'hagin transferit de manera
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació formarà part del
resultat de l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït.
En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dóna de
baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions
substancialment diferents. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada
inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.
d) Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories
d'instruments financers.
Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han
reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha utilitzat
el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre'l.
e) Instruments de patrimoni propi en poder de la empresa
Quan l'empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s'ha registrat
l'import d'aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d'aquestes transaccions, inclosos
les despeses d'emissió d'aquests instruments, s'han registrat directament contra el patrimoni net com menors
reserves.
Quan s'ha desistit d'una operació d'aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa s'han reconegut
en el compte de pèrdues i guanys.
4.7.
Existències
Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps
superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres
oportunes.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran les
corresponents correccions valoratives.
El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats de terminació i
els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i distribució.
La entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant
l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.
Quan s’ha d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns intercanviables entre si,
s’adopta, en general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. També s’accepta el mètode FIFO.
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Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara
evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es
procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa.
4.8.
Transaccions amb moneda estrangera
La societat no realitza transaccions en moneda estrangera.
4.9.
Impostos sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de
l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits
fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que
resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les
deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats /
diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells
imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i
passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o
crèdit que correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del
reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no
afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits,
identificats amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la
Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per
impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en
el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals
poder fer-los efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) a
fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb
els resultats de les anàlisis realitzades.
4.10. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritació, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el
corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent
de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els quals en el
moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es valoren al menor valor entre
els costos incorreguts i l'estimació d'acceptació.
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la corrent real de béns i serveis que representen, es
valoren per el valor raonable de la contrapartida, que correspondrà al preu acordat, deduït l’import de
qualsevol descompte, rebaixa en el preu, així com els interessos incorporats al nominal. No obstant es poden
incloure, els interessos incorporats amb venciment no superior a un any i que l’efecte, de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
En el supòsit d’existir dubtes relatius al cobrament d’un import prèviament reconegut com ingrés per venda o
prestació de servei, es registrarà com una despesa per correcció de valor per deteriorament.
4.11. Provisions i contingències
Els comptes anuals de la entitat recullen totes les provisions significatives en les quals és major la probabilitat
que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin obligacions
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del
succés que les motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar
les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva
reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.
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4.12. Subvencions, donacions i llegats
L’import de les subvencions no reintegrables, es valoren pel seu import concedit, de forma individualitzada al
rebre l’import de la subvenció per el seu valor raonable, s’imputen com ingressos de l’exercici en la proporció
a la dotació a la amortització efectuada en aquest període per els elements d’immobilitzat o, en el seu cas, en
el moment de la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa del balanç. L’amortització de les
subvencions es realitza a partir del moment en que es comença a gaudir en l’ús de l’actiu.
Les subvencions, les donacions i els llegas de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import
concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut. Les subvencions rebudes,
corresponents a la realització de les diferents activitats desenvolupades, per assegurar una rendibilitat mínima
o compensar els dèficits d’explotació o despeses específiques, es comptabilitzen com a ingrés en el transcurs
de l’exercici que es meriten les despeses que estan finançant, amb independència de la data del seu
cobrament. , quan s’han rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat específica, s’imputen com a
ingressos de l’exercici en el quan s’han reconegut.
4.13. Negocis conjunts
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica.
4.14. Transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es comptabilitzen d’acord amb les normes
generals, és a dir, en el moment inicial i pel seu valor raonable. En el cas en què el preu acordat per a una
operació no hagi coincidit amb el valor raonable, la diferència es registra tenint en compte la realitat
econòmica de l’operació.

NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL i INTANGIBLE
5.1.
Estat de moviments del immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de
l’exercici actual
Immobilitzat
Intangible
A) Saldo inicial brut, exercici 2015

18.916,17

(+) Entrades

Immobilitzat
Material
5.915.689,85
95.531,18

(-) Sortides, baixes o traspassos
B) Saldo final brut, exercici 2016

18.916,17

6.011.221,03

C) A. Acumulada, Saldo inicial exer. 2015

15.987,71

1.380.148,77

924,29

277.891,17

16.912,00

1.658.039,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.004,17

4.353.181,09

(+) Dotació a l'amortització del exercici
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) A. Acumulada, Saldo final exer. 2016
E) Correc. valor per deterioro, saldo inical 2015
(+) Correccions valor deterioro reconegut periode
(-) Reversió de correccions valoratives per deterioro
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) Correc. valor per deterioro, saldo inical 2016
TOTAL (B - D - F)

Existeixen elements d’immobilitzat en curs corresponents a l’exercici 2016, per import de 37.631,90 euros, els
quals s’activaran, en el moment de la seva finalització.
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Immobilitzat
Intangible
A) Saldo inicial brut, exercici 2014
(+) Entrades

Immobilitzat
Material

15.565,53

5.895.551,58

3.350,64

35.378,27

(-) Sortides, baixes o traspassos

-15.240,00

B) Saldo final brut, exercici 2015

18.916,17

5.915.689,85

C) A. Acumulada, Saldo inicial exer. 2014

15.326,76

1.099.184,15

660,95

280.964,62

15.987,71

1.380.148,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2.928,46

4.535.541,08

(+) Dotació a l'amortització del exercici
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) A. Acumulada, Saldo final exer. 2015
E) Correc. valor per deterioro, saldo inical 2014
(+) Correccions valor deterioro reconegut periode
(-) Reversió de correccions valoratives per deterioro
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) Correc. valor per deterioro, saldo inical 2015
TOTAL (B - D - F)

5.2. Immobilitzats intangibles
No existeixen immobilitzats intangibles, amb una vida útil indefinida.
5.3. Correccions valoratives per deteriorament
No existeixen immobilitzats amb correccions de valor per deteriorament del valor acumulat.
5.4. Bens afectes en garantia
Al finalitzar l’exercici existeixen préstecs bancaris, en garantia hipotecaria dels immobles, (veure nota 10.4.)
5.5. Bens afectes a reversió
En data 21/11/2008, es va constituir un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Mercè Pla, pel
termini de vint-i-cinc anys, amb l’objecte de la construcció d’un Centre Residencial i de dia a Jesús, per donar
acollida a persones amb discapacitat intel·lectual. Un cop finalitzat el termini de vigència del dret de superfície
es produirà la reversió de les edificacions realitzades pel superficiari en favor de l’Ajuntament de Tortosa,
conseqüentment no hi ha pagament dinerari en concepte de cànon superficiari de caràcter periòdic.
L’obra nova segons escriptura, es valora en la quantitat de 1.183.071,18 euros. L’entitat recuperarà l’import
de la inversió, mitjançant la realització de les amortitzacions periòdiques de l’element d’immobilitzat durant la
durada de la vigència del dret de superfície.
L’import total de les inversions realitzades fins l’actualitat a l’edifici Icaria a Jesús, és de 1.257.725,07 euros,
al realitzar-se, en el present exercici, la inversió en la Bugaderia, per import de 37.498,41 euros.
5.6. Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material
La Fundació ha rebut d’anys anteriors, de Verge de la Cinta, S.C.C.L., donacions per un import total de
391.327 euros, amb la finalitat de destinar-los al finançament de futures inversions d’instal·lacions, de les
activitats realitzades per la Fundació.
L’import existent, acumulat, per inversions futures, després de descomptar, les inversions realitzades, és de
376.087 euros, en aquest exercici, no s’ha realitzat cap aplicació de la subvenció rebuda a la seva finalitat.
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5.7. Immobles
Terrenys
Construccions
Amortització Acumulada
TOTAL

Saldo 2016
1.134.398,22
4.018.532,93
-1.155.557,69

Saldo 2015
1.134.398,22
3.976.301,91
-979.658,78

3.997.373,46 €

4.131.041,35 €

6. INVERSIONES IMMOBILIARIES
No existeixen elements d’immobilitzat d’aquesta consideració en la fundació.

7. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no és titular de cap tipus de bé que sigui del patrimoni cultural.

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR SOBRE ACTIUS NO
CORRENTS
No existeixen operacions d’arrendament financer ni operatius, en aquest exercici.

9. ACTIUS FINANCERS
9.1. Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades
CLASSES
Instruments de
patrimoni
2016

Valors representius
del deute

2015

2016

2015

Crèdits derivats Altres
2016

2015

2015

0

0

12.165

22.290

14.165

22.290

12.165

22.290

14.165

2.000

Actius financers a cost

0

2.000

Saldo inicial

0

0

0

22.290

Actius financers a cost amortitzat

Participacions

2016
0

Actius financers mantinguts per a negociar

TOTAL

TOTAL

Altes

2.000,00

Baixes
-2.000,00

Fiances

12.165,00

10.125,34

TOTAL

14.165,00 €

10.125,34 €

Saldo Final
0,00
22.290,34

-2.000,00 €

22.290,34 €

L’entitat participava en la Societat Civil Particular GEIS, Grup d’entitats d’iniciativa social de les Terres de
L’Ebre, S.C, amb l’anagrama GEIS Terres de L’Ebre, aquesta societat s’ha liquidat durant l’exercici, amb un
resultat negatiu de 1.265,55 euros.
Les fiances i dipòsits constituïts a llarg termini,
correspon als imports que l’empresa ha realitzat, pel
compliment de diverses obligacions, en el transcurs de la seva activitat.
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9.2. Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades
CLASSES
Instruments de
patrimoni
2016

2015

Valors
representius del
deute
2016
2015

Crèdits derivats Altres
2016

TOTAL

2015

2016

Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost amortitzat

636.578

585.450

Actius financers a cost
TOTAL

636.578

585.450

2015
0

0

636.578

585.450

0

0

636.578

585.450

9.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
El detall, més important i significatiu, d’aquesta partida al tancament de l’exercici, és el següent:

Concert SISPAP (CIPBEM)
Subvencions Departament d'Ensenyament (manteniment aules,
monitors i substituts)
Ajuts Consell Comarcal Baix Ebre i Diputació de Tarragona
Concert SISPAP (Centre Ocupacional)
Concert SISPAP (Llars residència)
Subvencions Salarials CET
Subvencions USAP
Retencions subvencions anys anteriors SISPAP
Diferències pendents usuaris anys anteriors subvencions SISPAP
Ajustos deutors anys anteriors
Altres Deutors i Copagament
Deutors impagats

Saldo 2016
65.869
51.982

Saldo 2015
36.148
54.280

30.473
145.080
209.978
16.444
18.266
0
0
0
41.661
14.016

32.376
66.705
170.088
47.703
15.017
125.887
7.450
-67.993
38.840
16.332

593.769

542.832

TOTAL

La Fundació va signar en data 1 d’abril de 2015, amb el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, contracte administratiu per la gestió, mitjançant concert, de 58 places de llarresidència, 118 places de centre ocupacional i 28 places de servei ocupacional d’inserció a persones amb
discapacitat als municipis de Tortosa, Alcanar, L’Ametlla de Mar i Roquetes. El contracte s’estableix des de la
data de signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2015. Aquest contracte administratiu està
prorrogat, d’any en any, fins a un màxim de 15 anys més.
Existeixen deterioraments sobre deutors impagats per import de 6.401,50 euros.
9.4. Traspassos o reclassificacions d’actius financers
Durant l’exercici no s’han realitzat traspassos o reclassificacions d’actius financers.
9.5. Correccions per deteriorament i aplicació del valor raonable per a cada classe d’actius
financers
No existeixen moviments dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament del valor,
originats per risc del crèdits.
9.6. Valor raonable i variacions en el valor d’actius financers valorats a valor raonable
No existeixen actius financers valorats a valor raonable.
9.7. Correccions valoratives per deteriorament en les diferents participacions
No existeixen correccions valoratives per deteriorament en les participacions.
9.8. Empreses del grup, multigrup i associades
La Fundació no pertany a cap grup d’entitats ni exerceix cap influència significativa sobre cap altra empresa o
entitat.
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10. PASSIUS FINANCERS
10.1. Passius financers a llarg termini
CLASSES
Deutes amb entitats de
crèdit

Passius financers a cost amortitzat

2016

2015

238.868

263.538

Obligacions i altres
valors negociables
2016

Derivalts i altres

2015

2016

TOTAL

2015

2016

2015

238.868

263.538

0

0

238.868

263.538

Passius financers mantinguts per a negociar
TOTAL

238.868

263.538

0

0

0

0

10.2. Passius financers a curt termini
CLASSES
Deutes amb entitats de
crèdit
2016
Passius financers a cost amortitzat

Obligacions i altres valors
negociables

2015

22.872

20.178

22.872

20.178

2016

2015

Derivalts i altres

TOTAL

2016

2015

352.396

339.769

375.268

2016

359.947

2015

352.396

339.769

375.268

359.947

Passius financers mantinguts per a negociar
TOTAL

0

10.3.Venciments dels deutes al tancament de l’exercici 2016
Venciment en anys
Un
Deutes entitat credit

22.872

Dos
23.804

Tres
24.774

Quatre
25.783

Cinc

Més de 5

26.833

137.674

TOTAL
261.740

Creditors arrendament financer
Altres deutes
Deutes amb empreses del grup
Creditors comercials no corrents
Creditors comercials i altres comptes a pagar

352.396

352.396

Proveïdors

150.116

150.116

Altrs Creditors

202.280

202.280

Deute amb caract. Especials
TOTAL

375.268

23.804

24.774

25.783

26.833

137.674

10.4. Préstecs hipotecaris
L’import dels deutes amb garantia real, correspon al préstec amb garantia hipotecaria que té el seu venciment
el 31 de juliol de 2026. No s’ha impagat cap quantitat del principal ni dels interessos en el present exercici.

Actiu en garantia
Centre residencial "Montsià" d'Alcanar

Entitat creditora
BBVA

Deute
inicial

Deute
exercici

Venciment
en ays

419.000

261.740

9,6

10.5. Altres préstecs
La Fundació no disposa d’altres préstecs
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10.6. Remuneracions pendents de personal
El detall dels deutes al 31 de desembre de 2016, es el següent:
Previsió pagues extres
TOTAL

72.995,79

71.591,21

74.303,80 €

71.725,76 €

10.7. Línies de descompte i pòlisses de crèdit al tancament de l’exercici 2016
La societat no disposa de línies de descompte d’efectes comercials. L’entitat disposa d’una línia de crèdit de
120.000 euros, amb un import disponible de 120.000 euros, al tancament de l’exercici no hi ha disposat cap
import.
10.8. Relació de préstec pagats fora de termini
No s’ha produït cap impagament ni del principal ni dels interessos durant el pressent exercici.

11. FONS PROPIS
L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç és la següent:
Saldo inicial
Dotació fundacional

642.960,31

Entrades

Sortides

49.390,33

Saldo Final
692.350,64

Fons especials

0,00

0,00

Romanent

0,00

0,00

Excedents pendents d'aplicació

0,00

0,00

Compensació d'exedents negatius d'exercicis
anteriors
Exedents negatius d'exercicis anteriors

0,00

0,00

0,00

Fons d'ajustos i reclassifacions anys anteriors

63.553,46

146.969,43

17.975,63

Excedent de l'exercici

49.390,33

68.532,17

49.390,33

192.547,26
68.532,17

755.904,10 €

264.891,93 €

67.365,96 €

953.430,07 €

TOTAL FONS PROPIS

0,00

Els moviments a la Dotació Fundacional, corresponen a l’aplicació del resultat de l’exercici anterior. Els
moviments de la partida de Fons d’ajustos i reclassificacions d’anys anteriors, correspon a la regularització de
partides que per la seva naturalesa, no poden anar al resultat de l’exercici, ja que provenen d’exercicis
anteriors, els quals estan classificats dins de la partida de Reserves. Els moviments en la partida de Fons
d’ajustos i reclassificacions d’anys anteriors, ha comportat un augment de 128.993,80 euros.
En la Fundació, durant l’exercici, no existeixen desemborsaments pendents, aportacions no dineràries, ni
aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
No hi ha moviments en els fons especials.

NOTA 12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
12.1. Subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats que figuren en el balanç, així com els
reflectits en el compte de resultats.

2016
- Que apareixen en el balanç
- Imputats al compte de pèrdues i guanys
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

4.249.213,08
1.390.002,41

2015
4.468.527,62
1.834.479,22

La diferència existent en la partida d’imputacions de subvencions al compte de pèrdues i guanys, d’un exercici
respecte a l’altre, correspon a que la Fundació realitza activitats en concert (veure nota 9.3)

12.2. Subvencions, donacions i llegats recollits en el patrimoni net de balanç, atorgats per
tercers diferents als socis: anàlisi del moviment
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Saldo inici exercici
(+) Imports rebuts
(+) Conversió de deutes a llarg termini en subv.
(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici
(-) Imports retornats
(+/-) Altres moviments
Saldo tancament exercici

Exercici 2016

2016

2015

4.468.527,62

4.547.416,18
160.000,00

-219.314,54

-238.888,56

4.249.213,08 €

4.468.527,62 €

12.3. Detall de l’entitat pública que les concedeix i quina es l’Administració local, autonòmica,
estatal o internacional que les proporciona, a més de l’origen de les donacions i els llegats rebuts

Sector Públic o Privat

Entitat

Import

Característiques

La Fundació durant el present exercici 2016, no ha rebut cap tipus de donatiu o subvencions en aquesta
categoria.
13. SITUACIÓ FISCAL
13.1. Saldo amb Administracions públiques
El detall dels deutes amb les entitats públiques és el següent:

2016
Hisenda Pública Deutora per IVA 4T 2016

2015

2.682,50

0,00

Hisenda Pública Credit. per I.R.P.F. 4T 2016

56.944,72

54.298,74

Seguretat Social creditora desembre 2016

59.960,16

56.405,45

119.587,38 €

110.704,19 €

TOTAL (saldo creditor)

L’entitat té pendent de comprovació i inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis tancats, de
l'impost de societats i altres tributs aplicables. Segons les disposicions legals vigents, en matèria fiscal, les
declaracions/liquidacions d'impostos no es poden considerar definitives fins a la seva prescripció o l'acceptació
per les autoritats fiscals. Independentment que la legislació, en aquesta matèria, sigui susceptible
d'interpretacions, els membres del Patronat, consideren que, qualsevol passiu fiscal addicional que es pugui
posar de manifest, com a conseqüència d'una possible inspecció, no tindrà un efecte significatiu en els
comptes anuals en el seu conjunt.
13.2. Impost sobre beneficis i altres tributs
La societat està inclosa dins de l’àmbit d’aplicació del règim de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, d’incentius
fiscals a les entitats sense fins lucratius. L’entitat utilitza els incentius fiscals que li son aplicables d’acord amb
aquest règim especial.
En el balanç no existeixen crèdits per bases imposables negatives.
No s’han efectuat provisions derivades de l’impost sobre beneficis durant l’exercici.
No existeixen contingències fiscals al tancament de l’exercici.
No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.
13.3. Compliments legals
El Patronat de la fundació estima que aquesta no té rendiments no exempts segons estableix l’article 6 de la
Llei 49/2002, de manera que la base imposable de l’impost sobre beneficis és zero.
D’acord amb el Reial Decret 1270/2003, del 10 d’octubre, es descriu a continuació tota la informació requerida
de la que es desprèn que es reuneixen tots els requisits previstos a la citada Llei, que permet gaudir dels
beneficis fiscals establerts en la mateixa.
Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre
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Havent optat l’entitat “Fundació Privada Mercè Pla” pel règim fiscal especial de les entitats sense fins lucratius
que regula la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i en compliment de l’obligació establerta en l’article 3, apartat
10, de la mateixa Llei, i d’acord amb els requisits exigits per l’article 3 del Reial Decret 1270/2003, de 10
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge, s’elabora la següent memòria econòmica, amb el contingut i termes
següents:
A) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats, assenyalant
el corresponent número i lletra dels articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 que empari l’exempció, amb
indicació dels ingressos i despeses de cadascuna d’elles. Així mateix, indicació dels càlculs i
criteris utilitzats per a determinar la distribució de les despeses entre les distintes rendes
obtingudes per l’entitat.
La Fundació Privada Mercè Pla no obté rendes no exemptes de l’Impost sobre Societats. Totes les rendes que
obté estan entre les enumerades en l’article 6 de la Llei 49/2002, i per tant, totes les rendes obtingudes per la
Fundació durant l’exercici 2.016 estan exemptes de l’esmentat Impost. S’identifiquen a continuació les rendes
obtingudes per l’entitat exemptes de l’Impost sobre Societats:
a) Rendes exemptes article 6.1 a) Llei 49/2002:
- Donatius i donacions rebudes l’any 2.016 per a col·laborar amb els fins de l’entitat: 12.641,22 euros
b) Rendes exemptes article 6.1 c) Llei 49/2002:
- Subvencions rebudes l’any 2016: 1.377.361,19 euros
c) Rendes exemptes article 6.4 Llei 49/2002:
- Rendes obtingudes en l’exercici de l’activitat econòmica exempta d’assistència a persones amb discapacitat
prevista a l’article 7.1d) de la Llei 49/2002: 3.297.751,46 euros
- Altres ingressos accessoris a l’activitat: 30.079,15 euros

- Les despeses especifiques de cada projecte s’imputen a cada activitat realitzada al compliments dels fins de
l’entitat.
- Les despeses comunes que per la seva naturalesa o funció, no serveixen només a una única activitat, sinó
que serveixen per a diverses o totes les activitats, es reparteixen d’acord als ingressos obtinguts per cada
projecte.
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B) Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzat per l’entitat per al compliment dels seus fins estatutaris o del
seu objecte. Les despeses de cada projecte es classificaran per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de material.
F UN D A C IÓ P R IV A D A M E R C È P LA

E X ER C IC I 2 015
1. Ingres so s de l'a ct iv it at prò pia

D EP A R T A M EN T S

C e nt re e sc o la r
139 .89 4,7 2

Vendes
P restació de serveis
5. A pro vis io nam ent s
Co nsums de mercaderies
Treballs realitzats per altres empreses

S erv e i d'A t enc ió
P rec o ç
( C IP B E M )
4 56 .26 3 ,0 4

0

C EN T R ES D E C OST OS
S e rve i
R es ide ncia l i
O c upa cio na l

C ent re Es pec ial
de T reball
SC A P S

2.6 03 .83 0 ,4 4
7416,71

9 7.7 63 ,26

A dminis t ra ció
0 ,00

10917,14

139.894,72

456.263,04

2.596.413,73

86.846,12

- 117.4 17,6 7

- 5.5 16 ,7 9

- 57 .80 7 ,7 2

- 2 3 4.2 62 ,33

- 2 .65 6,6 1

-9.846,03

-2.073,07

-53.518,05

-234.262,33

-2.656,61

-107.571,64

-3.443,72

-4.289,67

0,00

7. A lt re s ingre ss o s de l'ac t ivit a t

1.168 .83 7,3 5

1.22 4 ,5 9

59 .75 8 ,4 5

172 .82 6,4 1

17.4 34 ,76

8. D e spe se s de pers o na l

- 9 66 .63 5,6 5

- 34 7.15 8 ,0 4

- 1.67 5 .10 3 ,9 2

- 4 15.2 25 ,11

- 28 2.5 84 ,68

-740.710,26

-263.962,24

-1.246.431,28

-362.012,37

-218.065,48

So us, salaris i assimilats
Càrregues socials
9. A lt re s des pe s es de le s a ct iv it at s
Serveis exterio rs

-225.925,39

-83.195,80

-428.672,64

-53.212,74

-64.519,20

- 3 9.7 14,0 4

- 52 .83 3 ,7 6

- 193 .40 7 ,4 4

- 4 6.0 55 ,96

- 14 0.6 38 ,98

-39.439,43

-52.594,36

-155.880,28

-45.722,67

-122.281,52

-201

-239,4

-35620,73

-333,29

-20.107,85

-73,61

0

-1906,43

0

1750,39

- 56 .47 0,6 0

- 9 .78 0 ,8 4

- 163 .77 8 ,8 7

- 40 .36 1,88

- 8.4 23 ,27

5 1.86 2,7 9

4 .77 9 ,3 2

122 .59 9 ,6 9

3 6.8 05 ,59

3 .26 7,15

0,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,00

- 1.2 65 ,55

Tributs
P èdues, deterio raments op. Co mercials
10. A m o rt it zac ió de l'imm o bilit zat
11. Subve nc io ns , do na c io ns i lle gat s de
ca pit a l t ras pas sa t s a l'e xc ede nt de
l'e xe rc ic i
12. D e t erio ra me nt i res ult at per
alie na cio ns d'im mo bilit za t
Deterio rament i pèrdues

0

13. A lt re s re sult at s
A .1) E XC ED E N T D E L'A C T IV IT A T

-1265,55

0,0 3

50 0

- 119 1,8 4

13 ,74

- 3 40 ,34
- 4 15.2 07 ,52

180 .35 6,9 3

47 .47 7 ,5 2

6 94 .89 8 ,7 9

- 4 2 8.4 96 ,28

14. Ingre ss o s f inance rs

0

0

2,5

0

8 46 ,90

15. D e spe se s f inance re s

0

0

- 109 4 1,6 6

0

- 40 5,0 1

A .2) E X C E D E N T D E LE S O P E R A C IO N S F IN A N C E R E S

0

0

- 109 3 9,16

0

44 1,89

A .3) E X C E D E N T A B A N S D 'IM P O S T O S

180 .35 6,9 3

47 .47 7 ,5 2

6 83 .95 9 ,6 3

- 4 2 8.4 96 ,28

- 4 14.7 65 ,63

A ) E X C E D EN T D E L'E X E R C IC I

180 .35 6,9 3

47 .47 7 ,5 2

6 83 .95 9 ,6 3

- 4 2 8.4 96 ,28

- 4 14.7 65 ,63
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C) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a què es refereix l’article 3.2 de la
Llei 49/2002, així com descripció del destí o de l’aplicació donada a les mateixes.

1. DETERMINACIÓ DE LA BASE D’APLICACIÓ I RECURSOS MÍNIMS A DESTINAR
RECURSOS
Resultat comptable

Exercici 2016

Exercici 2015

IMPORTS

IMPORTS

68.532,17

49.390,33

59.500,92

42.737,01

4.590.649,33

4.528.057,97

4.650.150,25

4.570.794,98

4.718.682,42

4.620.185,31

3.303.077,69

3.234.129,72

70,00%

70,00%

1.1. Ajustos positiu del resultat comptable
1.1. A) Dotació a la amortització d’immobilitzat afecte a les activitats en compliment
dels fins
1.1. B) Despeses comuns i específiques al conjunt de les activitats realitzades en
compliment dels fins
TOTAL DESPESES NO DEDUIBLES
1.2. Ajustos negatius del resultat comptable
INGRESSOS NO COMPUTABLES: Benefici en venda d’immobles en els que es realitzen
l’activitat pròpia i bens i drets considerats de dotació fundacional
DIFERENCIA: BASE D’APLICACIÓ
Import recursos mínims a destinar segons acord del patronat
% Recursos mínims a destinar segons acord del patronat

Recursos destinats en l’exercici en compliment dels fins.
La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions substitueix el pressupost per un Pla d’actuació. La
informació sobre el compliment del esmentat pla per a els exercicis 2016 i 2015, en la forma que es
descriu en l’article 25 de l’esmentada Llei, es el següent:
2. RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI A COMPLIMENT DELS FINS
RECURSOS
2. A) Despeses comuns i específiques al conjunto de les activitats realitzades en
compliment dels fins.
2. B) Inversions realitzades en l’activitat pròpia en l’exercici
TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI
% Recursos destinats s/ Base de l’article 27

Exercici 2016

Exercici 2015

IMPORTES

IMPORTES

4.590.649,33

4.528.057,97

133.163,08
4.723.812,41
100,49%

20.138,27
4.548.196,24
98,44%

D) Retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l’entitat als seus patrons,
representants o membres de l’òrgan de govern, tant en concepte de reemborsament per les
despeses que els hagi ocasionat l’exercici de la seva funció, com en concepte de remuneració
pels serveis prestats a l’entitat diferents dels propis de les seves funcions.
Els patrons de l’entitat no han estat remunerats per cap concepte durant l’exercici 2.016, i per tant, no
han percebut cap tipus de retribució.
E) Percentatge de participació que posseeixi l’entitat en societats mercantils, incloent la
identificació de l’entitat, la seva denominació social i el seu número d’identificació fiscal.
L’entitat no posseeix participació, ni directa ni indirecta, en cap societat mercantil.
F) Retribucions percebudes pels administradors que representin a l’entitat en les societats
mercantils en què participi, amb indicació de les quantitats que hagin estat objecte de
reintegrament.
Aquest punt no pot ésser objecte d’informació, atès que l’entitat no participa, ni directa ni indirectament,
en cap societat mercantil.
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G) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per l’entitat,
identificant al col·laborador que participi amb ells amb indicació de les quantitats rebudes.
La Fundació Privada Mercè Pla durant l’any 2.016 no ha subscrit cap conveni de col·laboració empresarial
pròpiament dit amb cap entitat.
H) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, en el seu cas, desenvolupi
l’entitat.
L’entitat no ha desenvolupat ni ha participat en el desenvolupament d’activitats prioritàries de mecenatge.
I) Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de
dissolució i, en el cas de que la dissolució hagi tingut lloc en l’exercici, del destí donat a
l’esmentat patrimoni.
Els Estatuts vigents (modificats i adaptats en data 28-04-2011 a la llei 4/2008 del llibre III del Codi Civil de
Catalunya) i que consten degudament inscrits al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
disposen en el seu article 32 Procediment de dissolució u destí del seu patrimoni, que:

1.
2.

3.

La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’
establert en l’article 23 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat,
els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió
global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la
normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres
fundacions o entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser
entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver
que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.”

14. INGRESSOS I DESPESES
La fundació no té despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
Els moviments d’ingressos i despeses durant l’exercici, es resumeixen en la següent taula:
Detall del compte de pèrdues i guanys

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Altres despeses
5) Aprovisionaments
a) Consums de béns destinats a les activitats
b) Variació d’existències
7) Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Indemnitzacions i acomiadaments
c) Càrregues socials
8.C) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de
les activitats
a) Variació de provisions d’existències

Exercici 2016

Exercici 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417.661,12

399.365,65

417.661,12

399.365,65

0,00

0,00

3.686.707,40

3.612.784,90

2.831.181,63

2.799.800,65

0,00

0,00

855.525,77

812.984,25

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Variació de provisions per insolvències i pèrdues de crèdits incobrables

0,00

0,00

c) Variació de provisions per altres operacions de les activitats

0,00

0,00
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Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns
no monetaris i serveis

0,00

0,00

Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos
en “Altres resultats”

-1.081,41

3.256,23

No existeixen ingressos de promotors, patrocinadors i col·laboradors.
No existeixen transaccions efectuades amb entitats del grup i associades.
No existeixen transaccions efectuades en moneda estrangera.

15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No existeixen provisions ni contingències al balanç, ni imputades al compte de pèrdues i guanys.

16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES
16.1. Determinació de la base d’aplicació i recursos mínims a destinar de l’exercici.
L’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, estableix que la fundació haurà de
destinar almenys el 70% de les rendes i ingressos nets que obtingui, prèvia deducció d’impostos
corresponents als mateixos i les despeses necessàries per a la seva obtenció i les despeses
d’administració, a la realització dels seus fins fundacionals. La Fundació té un termini de quatre anys per
fer efectiu el destí de les seves rendes netes, a partir del moment de la seva obtenció.
La Fundació ha destinat al compliment dels seus fins fundacionals un percentatge de rendes i ingressos
nets superior al mínim establert en la normativa vigent. La determinació de la base d’aplicació i els
recursos mínims a destinar, de l’exercici 2016 i 2015, són els següents:
1. DETERMINACIÓ DE LA BASE D’APLICACIÓ I RECURSOS MÍNIMS A DESTINAR
RECURSOS
Resultat comptable

Exercici 2016

Exercici 2015

IMPORTS

IMPORTS

68.532,17

49.390,33

59.500,92

42.737,01

4.590.649,33

4.528.057,97

4.650.150,25

4.570.794,98

4.718.682,42

4.620.185,31

3.303.077,69

3.234.129,72

70,00%

70,00%

1.1. Ajustos positiu del resultat comptable
1.1. A) Dotació a la amortització d’immobilitzat afecte a les activitats en compliment
dels fins
1.1. B) Despeses comuns i específiques al conjunt de les activitats realitzades en
compliment dels fins
TOTAL DESPESES NO DEDUIBLES
1.2. Ajustos negatius del resultat comptable
INGRESSOS NO COMPUTABLES: Benefici en venda d’immobles en els que es realitzen
l’activitat pròpia i bens i drets considerats de dotació fundacional
DIFERENCIA: BASE D’APLICACIÓ
Import recursos mínims a destinar segons acord del patronat
% Recursos mínims a destinar segons acord del patronat
16.2. Recursos destinats en l’exercici al compliment de fins.
La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions substitueix el pressupost per un Pla d’Actuació. La
informació sobre el compliment d’aquest pla per als exercicis 2016 i 2015, en la forma que es descriu en
l’article 25 de la citada Llei, és la següent:
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2. RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI A COMPLIMENT DELS FINS
RECURSOS
2. A) Despeses comuns i específiques al conjunto de les activitats realitzades en
compliment dels fins.
2. B) Inversions realitzades en l’activitat pròpia en l’exercici
TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI
% Recursos destinats s/ Base de l’article 27

Exercici 2016

Exercici 2016

Exercici 2015

IMPORTES

IMPORTES

4.590.649,33

4.528.057,97

133.163,08
4.723.812,41
100,11%

20.138,27
4.548.196,24
98,44%

16.3 Destí i aplicació de les rendes i ingressos.
La composició del destí i aplicació de rendes i ingressos dels últims cinc exercicis és la següent:

Exercici

2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

DESTI I APLICACIÓ DE RENDES I INGRESSOS
DIFERENCIA:
BASE
Import
D’APLICACIÓ recursos
TOTAL
% Recursos
ART. 27 LEY
mínims a
RECURSOS
destinats s/
50/2002
destinar
DESTINATS EN
Base de
(Article 32
segons acord
L’EXERCICI
l’article 27
Reglament R.D.
del patronat
1337/2005)
236.162,64
165.313,85
242.191,97
102,55%
4.390.960,83
3.073.672,58
4.317.617,49
98,33%
4.589.749,95
3.212.824,97
4.555.804,32
99,26%
4.620.185,31
3.234.129,72
4.548.196,24
98,44%
4.718.682,42
3.303.077,69
4.723.812,41
100,11%
18.555.741,15
12.989.018,81
18.387.622,43

Recursos
destinats en
excés (+) s/70%
mínim

76.878,12
1.320823,03
2.663.802,38
3.977.868,90
4.084.537,10

La Fundació ha destinat al compliment dels seus fins fundacionals percentatges de rendes i ingressos nets
en quantia superior al percentatge mínim establert en la normativa vigent.

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
En el cas d’haver-se produït operacions amb parts vinculades durant l’exercici, aquestes pertanyen al tràfic
ordinari de l’empresa, s’efectuen en condicions normals de mercat i són d’escassa importància
quantitativa.
No és necessària més informació sobre les citades operacions per poder expressar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.
No es presenta informació individualitzada per no haver operacions que, per la seva quantia o naturalesa,
siguin significatives.
Tal i com indica el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, en aquest apartat no s’han inclòs
operacions que, pertanyent al tràfic ordinari de l’empresa, s’hagin efectuat en condicions normals de
mercat, siguin d’escassa importància quantitativa i no tinguin rellevància per expressar la imatge fidel del
patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.
17.1. Remuneracions personal d’alta direcció i membres òrgan d’administració
El personal de alta direcció ha rebut en concepte de sous l’import de 50.875,40 euros, també ha rebut
rentes exemptes i dietes exceptuades de gravamen per import de 691,22 euros, no s’ha meritat cap altre
tipus de remuneració. No s’han meritat ni pagat, cap classe de remuneració, als membres del Patronat de
la Fundació.
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17.2. Acomptes i crèdits al personal d’alta direcció i membres Patronat
No existeixen acomptes, crèdits ni obligacions en matèria de pensions i d’assegurances amb els membres
d’alta direcció i als membres del Patronat de la Fundació, així com tampoc obligacions contretes.
17.3. Grup de societats
L’entitat no pertany a cap grup de societats.

18. Informació sobre el medi ambient i sobre els drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
No s’han produït inversions, despeses, dotacions a provisions, contingències, responsabilitats,
compensacions a percebre ni subvencions rebudes que siguin significatives en matèria mediambiental.
L’activitat de l’entitat no comporta subministrar informació sobre els drets d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.

19. Informació sobre els aplaçaments de pagaments efectuats als proveïdors. Disposició
addicional tercera. Deure de informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
En compliment de l’establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’ha
d’assenyalar que la Fundació no tenia saldos pendents de pagament a proveïdors al 31 de desembre que,
a la data esmentada, acumulessin un ajornament superior al termini legal de pagament establert en les
disposicions transitòries de la esmentada llei.
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la
data de tancament del balanç
Exercici 2016
Import
Dins del termini màxim legal.

Total pagaments de l’exercici
Ajornaments que a la data de tancament
superen el termini màxim legal.

%

939.432,52

Resta.

Exercici 2015
Import

100,0

%

722.085,28

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

939.434,52

100,0

722.085,28

100,0

0,00

0,00

20. Altra informació
20.1.

Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici, per categories:
Total
Exercici
2016

Homes

Exercici
2015

Exercici
2016

Dones

Exercici
2015

Exercici
2016

Exercici
2015

Alts directius (no consellers)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Resta de personal de direcció

5,00

5,00

1,00

1,00

4,00

4,00

Técnics i professionals científics i intel·lectuals i
suport

89,00

86,00

15,00

16,00

74,00

70,00
7,00

Empleats de tipus administratiu

7,00

8,00

1,00

1,00

6,00

Comercials, venedors i similars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resta de personal qualificat

23,00

22,00

4,00

4,00

19,00

18,00

Treballadors no qualificats
TOTAL Mitjà

23,00

24,00

9,00

9,00

14,00

15,00

148,00

146,00

31,00

32,00

117,00

114,00
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20.2. Membres del Patronat de la Fundació
En la reunió del Patronat de l’entitat Fundació Privada Mercè Pla, celebrada en data 17 de juny de 2015,
es nomenen els actuals membres del patronat, amb una durada de sis anys, el qual quedarà establert en
dotze membres, acorden la següent distribució de càrrecs:

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETARI
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Santiago Codinachs i Riera
Josep Adell i Bonfill
Lluis Poy Chavarria
Mercedes Pla Cid (Càrrec vitalici)
Joaquin Muñoz i Cabanes
Maria Neus Borras Guardia
Susana Jordà Fernández
Yolanda Navarro González
Agustií Paulino Roca
Margarita Giménez Garcia
Joaquin Miguel Arasa Cid
Bonaventura Vicient Alonso

20.3. Altres acords
No hi ha acords de l’empresa que no apareguin al balanç ni sobre els quals no s’hagi incorporat informació
en un altre apartat de la memòria.

NOTA 21. FETS POSTERIORS
No existeix cap fet posterior significatiu, que pugui alterar la imatge fidel de l’entitat i que no s’hagi posat
de manifest en aquesta memòria.

NOTA 22. LLei 16/2012, de 27 de desembre, d’actualització de balanços
L’entitat no ha optat per acollir-se a l’actualització de balanços de la Llei 16/2012, de 27 de desembre.

NOTA 23. Informació segmentada
La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries, per categories
d’activitats, centres de treball i centres de cost, és la següent:
DEPARTAMENTS

CENTRES DE COST

Centre Escolar

Servei d'Atenció
Precoç
(CIPBEM)

Servei
Residencial i
Ocupacional

Centre Especial
de Treball
SCAPS

Administració

Ingressos

1.360.594,86

462.766,95

2.786.191,08

307.409,00

21.548,81

Despeses

-1.180.237,96

-415.289,43

-2.102.231,45

-735.905,28

-436.314,44

No hi ha informació segmentada per àrees geogràfiques, ja que les activitats es desenvolupen a la
mateixa comunitat autònoma.
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Signatures
A TORTOSA, 17 de maig de 2017, expressen la seva conformitat amb la seva signatura:

EL SECRETARI
Signat Lluís Poy i Chavarria
DNI: 40.007.795P

VIST-I-PLAU DEL PRESIDENT
Signat: Santiago Codinachs i Riera
DNI: 37.249.534E
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