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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA GOEL

2419

2017 Complet Partit

Balanç simplificat

Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
20, (280), (290) I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292) III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 
2423, 2424, (2493), (2494), 

(2933), (2934), (2943), (2944), 
(2953), (2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg  
termini

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, 
(259), 26 (2495), (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), 
(298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

(39), 407
I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres  
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts  
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les  
Administracions Públiques

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

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

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 

554, 5590, 565, 566, (5945), 
(5955), (596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

5 3.116.767,60 3.157.818,65

3.116.624,02 3.157.718,65

6 143,58 100,00

50.298,99 53.404,45

558,50

9 36.574,90 30.613,51

16.056,00 8.371,64

20.518,90 22.241,87

9 13.724,09 22.232,44

3.167.066,59 3.211.223,10
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA GOEL

2419

2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

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

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT
14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 180, 185, 189

2. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg  
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 
525, 528, 551, 554, 5525, 555, 

5565, 5566, 560,  561, 569

2. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 

5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt  
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2.896.527,90 2.904.979,96

11 393.835,11 361.622,12

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

331.401,62 262.394,61

32.433,49 69.227,51

12 2.502.692,79 2.543.357,84

2.502.692,79 2.543.357,84

228.842,31 266.548,81

10 228.842,31 266.548,81

228.842,31 266.548,81

41.696,38 39.694,33

10 37.706,52 36.593,49

37.706,52 36.593,49

10 3.989,86 3.100,84

405,06 2.867,25

3.584,80 233,59

3.167.066,59 3.211.223,10
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA GOEL

2419

2017 Complet Partit

Compte de Resultats simplificat

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

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

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs  
de fabricació

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

(600), (601), (602), 606, (607), 
608, 609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

107.214,70 127.840,69

12 107.214,70 127.840,69

0,00 0,00

63.967,57 31.072,29

8 23.650,00 24.950,00

40.317,57 6.122,29

-25.421,11 -15.568,82

-84.746,32 -48.014,18

-80.103,72 -47.964,18

-347,81 -554,27

-9.772,39 -4.903,23

-5.034,41 -3.082,00

-2.655,08 -2.661,52

-340,93 -256,84

50,00 -1.091,35

-16.316,74 -14.254,84

-45.686,36 -21.160,13

-4.642,60 -50,00

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA GOEL

2419

2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(68) 9. Amortització de l'immobilizat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-61.370,24 -57.588,13

12 40.665,05 41.025,28

0,00 0,00

717,76 230,43

41.027,41 78.997,56

-8.593,92 -9.770,05

0,00 0,00

-8.593,92 -9.770,05

32.433,49 69.227,51

32.433,49 69.227,51

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO PRIVADA GOEL

2419

2017 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors                

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

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

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

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

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

30.000,00 274.817,80 -12.423,19 2.584.383,12 2.876.777,73

0,00

0,00

30.000,00 0,00 274.817,80 0,00 -12.423,19 0,00 2.584.383,12 2.876.777,73

69.227,51 69.227,51

-41.025,28 -41.025,28

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.423,19 12.423,19 0,00

30.000,00 0,00 262.394,61 0,00 69.227,51 0,00 2.543.357,84 2.904.979,96

0,00

0,00

30.000,00 0,00 262.394,61 0,00 69.227,51 0,00 2.543.357,84 2.904.979,96

32.433,49 32.433,49

-40.665,05 -40.665,05

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

0,00

0,00

0,00

0,00

69.007,01 -69.227,51 -220,50

30.000,00 0,00 331.401,62 0,00 32.433,49 0,00 2.502.692,79 2.896.527,90
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FUNDACIÓ PRIVADA GOEL 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2017 
 
 
 
 
1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
L’entitat FUNDACIÓ PRIVADA GOEL es va constituir amb data 3 d’octubre de 2007, sent la seva 

forma jurídica en l’actualitat de Fundació, regulada per la llei 5/2001 de 2 de maig, de Fundacions, 

de la Generalitat de Catalunya. L’entitat està inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 

2.419. 

 

A la data del tancament del exercici econòmic, l’entitat, té el seu domicili social a TERRASSA 

(BARCELONA), avinguda Béjar, 299, sent el seu número de identificació fiscal G64685274. 

 

Des de l’inici de l’entitat, ha centrat especialment en el projecte de lleure i respir per a persones 

amb discapacitat psíquica “Projecte Mefi-Boset”, l’any 2014 inicia un nou projecte de promoció i 

pràctica de l’esport mitjançant la participació d’un equip de futbol sala a la lliga escolar de Terrassa 

i, l’any 2015, inicia la organització de jornades de formació de lideratge. 

 

D’aquesta manera, l’activitat de la Fundació ha estat realitzant les següents activitats que a 

continuació es detallen: 

 Activitat de lleure Mefi-Boset 

 Promoció i pràctica de l’esport 

 Formació de lideratge 

 Ús social de l’edifici 

 Representació i participació ciutadana 

 

 

A. ACTIVITAT 

A.1.- Grup de discapacitats Mefi-Boset 

 

Àmbit territorial: ciutat de Terrassa i Barcelona 



 

Resum: Espais de lleure per a joves i adults  amb discapacitat intel·lectual en diferents formats 

per tal de promoure la integració de les persones amb discapacitat a través del lleure així com 

oferir a les famílies serveis de respir. Les activitats de lleure no estan pensades per a ser 

exclusivament espais per a persones amb discapacitat sinó com a grups d’amics amb relació entre 

iguals per a persones amb i sense discapacitat. 

 
Situació del servei: Iniciat a Barcelona l'abril del 1995 i a Terrassa el maig del 2010. Projecte de 
continuïtat. 
 
Responsable del servei: 

Nom i Cognoms: Lydia González Díez 

Càrrec:Responsable Acció social 

Telèfon: 650 155 107 

Correu electrònic: mefiboset@unida.es 

  

OBJECTIUS PLANTEJATS: 

 

- Millorar la qualitat de vida de les famílies amb persones amb discapacitat. 

- Millorar l’atenció en el lleure de les persones amb discapacitat. 

- Oferir a les famílies espais de respir de confiança. 

- Ampliar l’oferta de recursos de lleure adaptats a la ciutat de Terrassa. 

- Millorar la integració de les persones amb discapacitat en l’àmbit del lleure. 

- Oferir un recurs per a persones amb discapacitat que han quedat fora de la xarxa de recursos 

especialitzats (adults que no estan en cap centre). 

 

 

ACTIVITATS: 

 

El projecte ha constat de diferents activitats: 

 

1.- Espai de lleure intersetmanal. 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Tots els dimecres dels curs escolar de 17h a 

19:30h.  Oferint:   - un espai de creació, socialització i interrelació de grups d'amistat (amb 



persones amb i sense discapacitat) - un espai de respir per a les famílies i cuidadors/es - 

activitats de descubriment i potenciació de les capacitats (tallers, activitats lúdiques, sortides 

culturals, ...) i aprenentatge i pràctica d'hàbits (autonomia, AVD, relació,...)  

Equip: 10 voluntaris  

Assistència: 15 persones 

Sessions totals anual: 35 sessionsTots els dimecres dels curs escolar de 17 a 19,30 h.  

 

 

2.- Espai de lleure de dissabtes   

 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual.  Darrer dissabte de cada mes de 10:30h a 19 

h. Oferint: Activitats socioeducatives (treball per projectes, rutines, hàbits...) i sortides culturals i 

de lleure (cinema, exposicions, museus, concerts, bolera, excursions, ...), adaptades als usuaris. 

Així mateix oferint a les famílies i cuidadors/es un temps de respir. Les activitats i les sortides es 

realitzen principalment a Terrassa i Barcelona.  

  

Equip: 15 voluntaris  

Sessions totals anual: 10 sessions. Darrer dissabte de mes d’11 a 19 h. 

Assistència: 25 persones.  

 

 

3.- Servei de respir de cap de setmana. 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Dos caps de setmana al trimestre. Oferint: 

Estades de cap de setmana a una casa de colònies, proporcionant un temps de respir a les 

famílies i alhora treballar, amb els usuaris, la convivència, la socialització i les rutines i hàbits de 

vida diària. Aquest servei s'ofereix a unes 15 famílies, d’entre els mateixos usuaris que participen 

a l'espai de lleure de dissabtes.   

  

Cobertura: 15 famílies  

Assistència: 6/8 usuaris en cada respir  

Equip: 3/5 voluntaris  

Serveis totals anual: 4 caps de setmana 

 



4.- Seguiment de famílies 

Adreçat a totes les famílies dels beneficiaris del projecte. 

Equip: treballadora social i tots els monitors. 

 

Seguim fent un esforç especial en el seguiment de les famílies, reforçant el vincle d’aquestes amb 

l’entitat i millorant el nostre coneixement de l’entorn. També hem fet atenció social (orientació de 

recursos, derivació i conselleria) quan és necessari. S’ha fet un seguiment (personal o telefònic) 

amb el 80 % de famílies. 

Aquesta vinculació amb les famílies és especialment important a l'inici de la incorporació de nous 

usuaris a les activitats, fent un seguiment de la seva adaptació.  

També treballem en coordinació amb els serveis socials municipals en aquells casos que es 

considera necessari.  

 

Promovem la implicació activa de les famílies també a través d'algunes activitats conjuntes (final 

de curs, nadal) 

 

5.- Atenció i Formació de voluntariat  

Equip: 

Durant aquest any, hem comptat amb un equip de 16 voluntaris, dels quals: 

- 3 altes 

- 3 baixes per motius d’estudis 

 

També hem tingut 1 alumna de pràctiques 

 

Formació: 

Seguim realitzant un esforç important per a la formació de l’equip, entenent que cal cuidar als 

voluntaris i que això permet adaptar-nos millor a les necessitats i millorar la qualitat del projecte.  

 

A més, hem tingut les reunions ordinàries de l’equip, que també serveixen per a coordinació, 

seguiment, avaluació i programació. 

 Reunions de treball: març / juny / setembre. 

 

6.- Sortida de famílies 



Adreçat a totes les famílies dels usuaris de l'espai de lleure i als propis usuaris. Un cap de setmana 

de final de curs. Oferint: Estada d'un cap de setmana a una casa de colònies per tal de promoure 

la convivència, el coneixement i suport mutu entre famílies, usuaris i l'equip de voluntaris. Així 

mateix es comparteix amb les famílies les activitats i sortides realitzades durant el curs.    

Assistència: 40 persones (famílies, usuaris, equip voluntaris) 

 

7.- Relacions externes 

Un dels objectius del projecte és sensibilitzar sobre les necessitats de les persones amb 

discapacitat, promoure la inclusió, oferir formació... 

 

Aquest any hem: 

 3 sessions de sensibilització a Terrassa (1), Barcelona (2) i Sant Feliu de Llobregat 

 Participació a congressos i conferències externs:Conferència de Lausanne.  

 Aparició a mitjans de comunicació: Diari de Terrassa (11/03/2017)  

 

 

DADES D’INTERÈS 

 

Quina activitat realitzen els usuaris? 

 

 

 

Centre 
Ocupacional

55%

Treball ordinari
5%

Sense activitat
20%

Residència 
5%

Escola
15%



Durant 2017 hem tingut 5 nous usuaris. Arriben per les següents vies 

 Derivació del CAP  1 

 Activitats de promoció 1 

 Derivació serveis socials 2 

 Per altres usuaris  1 

 

 

INDICADORS PREVISTOS I ASSOLIMENT 

Respecte als objectius plantejats a principis d'any i el seu assoliment:  

 

 Objectiu: Millorar l’atenció en el lleure de les persones amb discapacitat  Indicador 1: 

participació de 8 persones en el grup de dimecres  

Resultat: participació de 14 persones  

 

Indicador 2: - participació de 15 persones en el grup de dissabtes   

Resultat: participació de 25 persones  

 

 Objectiu: Oferir a les famílies espais de respir de confiança  

Indicador 3- 10 famílies beneficiàries del servei de respir de caps de setmana  Resultat: 15 

families beneficiàries  

 

Indicador 4- 10 participants a les colònies d’estiu   

Resultat: 9 participants  

 

 Objectiu: Millorar la integració de les persones amb discapacitat en l'àmbit del Lleure  

Indicador 5: Realització de 3 activitats amb altres col·lectius  

Resultat: 3 activitats  

 

Indicador 6- Percentatge mínim d’un 40% de persones sense discapacitat en els grups  

Resultat: 40% de persones sense discapacitat  

 

 Objectiu: Oferir un recurs per a persones amb discapacitat que han quedat fora de la xarxa 

de recursos especialitzats   



Indicador 7 - Participació de 5 persones que no estan en cap altres recurs  Resultat: 5   

 

 Objectiu 5: Promoure la participació dels destinataris del projecte en la programació i 

avaluació   

Indicador - Creació del Consell de Participació durant el 2017  

Resultat: No Assolit 

 

TREBALL EN XARXA 

 

Formem part de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat on hi participem activament, 

especialment a la Comissió del Dia Internacional. 

 

Formem part de la Xarxa d’entitats del barri de Can Tusell, i del Consell d’Entitats del Districte 

6, al qual ens hem incorporat recentment, i treballem amb totes les entitats del barri. 

 

Treballem en coordinació amb l’Associació Educativa Tramuntana amb qui compartim espais i 

amortitzem recursos i activitats, com l’escola de família Tramuntana. 

 

Treballem en coordinació amb els serveis socials municipals que deriven gran part dels usuaris 

amb els que treballem, i dels quals en fem un seguiment continuat i conjunt. 

 

 

     

A.2. Formació de Lideratge 

 

La Fundació Goel és, des de l’any 2015, la seu del Global Leadership Summit (GLS), conferència 

global sobre lideratge amb seu central a Chicago, i que es celebra anualment a 120 països.  

Àmbit territorial: Seu a Terrassa. Adreçat a tot l’Estat espanyol.  

  

Resum: Cimera de Llideratge, celebrada els dies 10 i 11 de novembre de 2017, a l’Auditori de 

l’Església Unida de Terrasa, de l’Avinguda de Bèjar, 299 – Terrassa. Dos dies de conferències 

que es van retransmetre a Terrassa i a 125 països i 675 ciutats de tot el món, en alta definició, a 



partir de la cimera mare que va tenir lloc a Chicago el passat mes d’agost. A més de les 

conferències, es va crear un espai de treball i de relació entre els participants.  

  

Responsable de la Cimera:  

Nom i Cognoms:  Ruth Giordano Torres   

Càrrec:   Gerent GLS 2016   

Telèfon:   937886166   

Correu electrònic:   rgiordano@unida.es  

  

OBJECTIUS PLANTEJATS:  

-  Oferir eines a tota persona que té un rol de lideratge en diferents àmbits -  Promoure un lideratge 

en valors. - Promoure un espai d’interrelació entre professionals, docents, polítics,      empresaris, 

de tots els àmbits.  

  

ACTIVITATS:  

1.- Cimera de Lideratge  

  

Data: 10 i 11 de novembre de 2017 Lloc: Auditori de l’Església Unida de Terrassa, Avgda. de 

Béjar, 299.  

Conferenciants:  

 Bill Hybels, Pastor Fundador de Willow Creek Community Church  

 Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer, Facebook  

 Marcus Buckingham, Fundador The Marcus Buckingham Company  

 Bryan Stevenson, Founder & Executive Director, Equal Justice Initiative.  

 Juliet Funt, CEO, Whitespace at Work.  

 Sam Adeyemi, Founder & Senior Pastor, Daystar Christian Centre a Nigèria.  

       Laszlo Bock, Senior Advisor, Google.  

       Immaculée Ilibagiza, Advocate for Peace and Gorgiveness 

       Gary Haugen, Founder & CEO, International Justice Mission.  

       Angela Duckworth, professora University of Pennsylvania.  

       Fredrik Hären, Author: Business Creativity Expert.  

  



Assistents a la cimera: 235 congressistes Mitja assistencial cada dia: 200 congressistes 

Participants de fora de Catalunya: 48 congressistes Participants acollits a cases particulars: 25 

congressistes. Voluntaris: 65 persones (joves i adults)  

  

Altres elements:  

S’ha ofert allotjament i manutenció als congressistes que han vingut d’altres llocs a casa de 

voluntaris i membres de l’entitat. 2. Voluntariat: una peça clau de la Cimera és la participació del 

voluntariat, que dona el valor afegit a l’èxit de la mateixa i que n’és el valor diferencial. El treball 

conjunt de professionals i voluntaris i entre diferents generacions, formacions... és un exemple 

dels valors que s’han transmès a les conferències, amb un alt grau de compromís i excel.lència, 

segons les enquestes recollides. 3. Beques. El preu de la Cimera ha sigut inferior al cost real per 

tal de facilitar l’assistència del major nombre de persones. A  més s’han becat a estudiants i 

persones interessades que no podien assumir la despesa o que venien de províncies molt 

allunyades de Catalunya (Andalusia, Madrid, Canàries, Osca, Múrcia, Comunitat Valenciana...)  i 

ja feien una despesa important en el transport.  

  

2.- Activitats continuades de formació  

  

1) Durant l’any 2017 s’ han celebrat 3 jornades de treball i formació de lideratge.  

Lloc: CECOT 

Títol: Esmorzars de Lideratge 

Dies: 17 de maig  –  Conferenciant: Erin Meyer 

         28 de juny –  Conferenciant:  John Maxwell 

         4 d’octubre – Conferenciant: Melinda Gates  

 

Participants: Socis Cecot (15 participants per jornada) 

 

 

 

 

TREBALL EN XARXA:  

Hem comptat amb el suport de:  

*Ajuntament de Terrassa  



*Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya  

*Diputació de Barcelona  

*CECOT  

*Cambra de Comerç de Terrassa  

*La Caixa  

*Església Unida de Terrassa  

*Seminari Protestant de Madrid  

*Consell Evangèlic  

*Editorial Tyndale  

*Editorial Clye 

*Epson 

*Hospital Evangèlic 

*Agape 

*Ajuntament de Sant Cugat 

*Ajuntament de Matadepera 

 

 

A.3. Ús social de l’edifici 

 

Durant l’exercici 2017 l’edifici no ha servit només per a les activitats socials de la mateixa fundació 

sinó que s’ha cedit (gratuïtament o a un preu molt simbòlic) per a entitats i activitats els fins de les 

quals concorden amb els de la Fundació. 

Així han fet ús de les instal·lacions: 

 

 Església Evangèlica Unida fa ús de les instal·lacions per a les seves activitats: 

o Eclesials: espai cúltic 

o Socials:  

 programes de lleure per a infants adolescents i joves – tots els 

dissabtes tarda, dimecres tarda i altres dies esporàdicament. 

 casal d’estiu – tot el mes de juliol  

 escola de família – activitats esporàdiques 

 Espai Familiar - servei de dutxes i bugaderia per a famílies amb risc 

social – tots els dilluns i dijous tarda 



 Activitats de formació i seguiment de voluntariat 

o Activitats culturals: 1 de Desembre: Presentació del Llibre i conferència d’en 

Josep Lluís Carod Rovira: “Història del Protestantisme als Països Catalans”, 

entrada gratuïta i pica-pica, cicle de conferències Fe i Societat en Diàleg, 

Presentació Actes 500 anys Reforma Protestant. 

 

 Escoles Públiques: han fet servir l’Auditori per a actes culturals les escoles Font de 

l’Alba, Lumen, Institut Can Roca, escola Goya, Pere Viver, Escola Bressol El Petit 

Príncep,... 

 

 Entitats socials i/o solidàries – han fet servir les instal·lacions per a les seves 

activitats Cristians per Terrassa, Associació La Fuente, UEBC. Associació Local 

d’Entitats per la Inclusió (ALEI) (26/11),... 

 

A.4.  Representació i participació ciutadana 

 

Com a entitat estem representats i participem activament a diferents òrgans: 

 Taula de la discapacitat de Terrassa 

 Pla de Desenvolupament Comunitari de Can Tusell 

 Consell Municipal del Districte 6 

 Diaconia Catalana 

 

 

B. SUBVENCIONS 

 

Al llarg d’aquest any hem rebut diferents subvencions per al desenvolupament de les tasques 

de l’entitat. 

Subvencions públiques:  11.821,55 € 

Subvencions privades:         14.636,00 € 

 

Aquestes subvencions s’han utilitzat principalment per al projecte d’atenció per a persones 

amb discapacitat, tant per al funcionament ordinari com per la contractació de personal. 

 



C. CRITERIS D’IMPACTE SOCIAL 

 

La Fundació Goel treballa per la igualtat entre homes i dones, començant per l’equip de 

voluntaris, amb un equilibri de gènere. Tant el personal, com el voluntariat, com l’equip directiu 

té un equilibri entre homes i dones, en nombre i responsabilitats. 

 

L’entitat vetlla per la sostenibilitat mediambiental i per això estableix el següent protocol per 

les condicions de neteja i gestió de residus, i criteris de sostenibilitat i ambientalització dels 

projectes 

 

 La neteja i la prevenció i gestió dels residus 

- l’entitat compta amb personal de neteja propi que s’encarrega de la neteja diària dels 

espais i, específicament després d’activitats que requereixin una neteja especial. 

- Hi ha papereres per tot l’edifici a més de contenidors separats per a la recollida selectiva 

de residus (paper, vidre, orgànic). 

 

 L’estalvi d’aigua i d’energia – la nostra seu està construïda amb criteris de sostenibilitat i 

estalvi energètic. 

- Sistema de calefacció per geotèrmia, que garanteix un alta eficiència energètica. 

- Regulació de la calefacció per ordinador en funció dels horaris d’ús de cada espai. 

- Edifici que té la qualificació “A” de l’ICAEN en eficiència energètica 

- Sistema de reg gota a gota en totes la zona enjardinada 

- Sistema d’aixetes amb difusor i tancament automàtic. 

- Utilització de bombetes de baix consum a tot l’edifici. 

 

 La mobilitat sostenible 

- A les activitats grupals es prioritza l’ús del transport públic o, quan això no és possible, 

transport comunitari o compartir cotxes. 

 

 El soroll 

- Tenim espais insonoritzats segons la normativa vigent per les activitats que requereixin 

fer més soroll (aules de música i auditori). 

 



 L’educació ambiental, la comunicació i la informació 

- Utilitzem sistema de reciclatge dels residus, fent una tasca educativa en aquest sentit 

amb tots els treballadors, voluntaris i beneficiaris dels serveis. 

- Utilitzem vaixella reutilitzable (plats i coberts) 

- Es prioritza tot l’enviament d’informació per correu electrònic, amb l’estalvi de paper que 

això comporta. 

 

 La seguretat i accessibilitat 

- L’edifici és totalment accessible per a qualsevol persona tant des de l’exterior com en 

tots els seus espais interiors. 

 

 
 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

Les consideracions a tenir en compte en matèria de BASES DE PRESENTACIÓ dels Comptes 

Anuals en la entitat FUNDACIÓ PRIVADA GOEL són les que a continuació es detallen: 

 

A) IMATGE FIDEL 

Disposicions Legals. 

No existeixen raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de DISPOSICIONS 

LEGALS en matèria de comptabilitat, per mostrar la IMATGE FIDEL, a que es refereix l’article 34.4 

del Codi del Comerç. 

 

Els presents Comptes Anuals han estat elaborats d’acord amb la modalitat simplificada, per tenir 

la consideració d’entitat de dimensió reduïda, segons el que estableix la norma 3ª del Decret 

259/2008 

 

Informació Complementària. 

No és necessari incloure informació complementària a la que faciliten els estats comptables i la 

present memòria, que integren aquests Comptes Anuals, ja que a l’entendre de l’Administració de 

l’Entitat, són suficientment expressius de la IMATGE FIDEL del patrimoni, de la situació financera 

i dels resultats de la Entitat. 



 

B) PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS  

 

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

dels presents Comptes Anuals no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a que es 

refereix l’article 38 del Codi de Comerç i la part primera del Pla de Comptabilitat de Fundacions i 

Associacions. 

 

C) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici actual amb 

els de l’any anterior.  

 

D) AGRUPACIÓ DE PARTIDES 

 

A efectes de facilitar la comprensió del balanç i compte de pèrdues i guanys, els estats esmentats 

es presentaran de forma agrupada, presentant-se els anàlisi requerits a les notes corresponents 

a la memòria. 

 

E) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES 

 

No existeixen Element Patrimonials del Actiu o del Passiu que figurin en més de una partida del 

Balanç. 

 

F) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 

 

No s’han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l’adaptació de la 

comptabilitat al nou Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

G) 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 al tancament, que poguessin aconsellar ajustaments a les 

estimacions a tancament de l’exercici, han sigut esmentats als seus apartats corresponents. 

 

 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

A continuació es detalla la PROPOSTA D’ APLICACIÓ  DE L’EXCEDENT, del present exercici: 

 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 32.433,49 

Total base de repartiment = Total aplicació 32.433,49 

Aplicació a Import 

Fons dotacionals o fons social  

Fons especials  

Romanent 32.433,49 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

Total aplicació = Total base de repartiment 32.433,49 

 
 
L’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT, de l’exercici anterior va ser: 
 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 69.227,51 

Total base de repartiment = Total aplicació 69.227,51 

Aplicació a Import 

Fons dotacionals o fons social  

Fons especials  

Romanent 56.804,32 

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 12.423,19 

Total aplicació = Total base de repartiment 69.227,51 



 

4.- NORMES DE VALORACIÓ. 

 

1. Immobilitzat intangible:  

No existeixen moviments en aquestes partides de balanç. 

 

2. Béns integrants del patrimoni cultural:  

No existeixen moviments en aquestes partides de balanç. 

 

3. Immobilitzat material: 

a. Cost 

Els bens compresos al immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició 

o al cost de producció incloses totes les despeses addicionals directament 

relacionades per la posada en funcionament, com despeses de explanació, 

transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres 

similars. 

Així mateix forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial 

del valor actual de les obres de desmantellament, així como costos de 

rehabilitació del lloc on està instal·lat. 

Formen part de l’immobilitzat material les despeses financeres 

corresponents al finançament dels projectes d’instal·lacions tècniques quan 

el seu període de construcció superi l’any, fins la preparació de l’actiu pel 

seu ús.  

Els costos de renovació, ampliació o millora son 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.  

b. Amortització  

L’amortització d’aquests actius comença quan els actius estan llestos pel 

seu ús pel que 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 que s’assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil 

indefinida y que, per tant, no son objecte d’amortització.  

Les dotacions anuals en concepte d’amortització del actius materials es 

realitzen amb contrapartida al compte de resultats i, bàsicament, equivalen 

als percentatges d’amortització determinats en funció dels anys de vida útil 

estimada, com promig, dels diferents elements:  

 

 Anys de vida útil estimada /  

% amortització 

Construccions 1% 

Altres instal·lacions 12% 

Mobiliari 10% 

Equips informàtics 25% 

 

 Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-se, al seu cas, en la 

data de cada balanç.  

 

Deteriorament de valor dels actius materials  

A la data de cada balanç de situació, l’entitat revisa els imports en llibres dels seus 

actius materials per determinar si existeixen indicis que aquests hagin sofert cap 

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 hi hagués). Al cas de que l’actiu no generi fluxos d’efectiu que siguin 

independents d’altres actius, la societat calcula l’import recuperable de la unitat 

generadora d’efectiu a la que pertany l’actiu. 



 L’import recuperable es el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda 

i el valor d’us. Al avaluar el valor d’us, els fluxos futurs d’efectiu estimats, s’han 

descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans d’impostos que 

reflexa les valoracions actuals de mercat amb respecte al valor temporal del diner i els 

riscos específics de l’actiu pel que no s’han ajustats els fluxos futurs d’efectiu estimats. 

Si s’estima que l’import 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 

redueix 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. Immediatament es reconeix la reversió de la pèrdua per 

deteriorament de valor com ingrés. La reversió del deteriorament té com límit el valor 

comptable de l’immobilitzat que estava reconegut a la data de la reversió, si no 

s’hagués registrar el deteriorament del valor. 

 

4. Inversions immobiliàries: 

No existeixen moviments en aquestes partides de balanç. 

 

5. Arrendaments: 

No existeixen moviments en aquestes partides de balanç. 

 

6. Permutes: 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 

 

7. Instruments financers 

7.1. Actius financers 

Les diferents categories d’actius financers son les següents: 

a) Préstecs i partides a cobrar  



A aquesta categoria s’han inclòs els actius financers que s’han originat en la venda 

de bens i prestació de serveis per operacions de tràfic de l’empresa. També s’han 

inclòs aquells actius financers que no s’han originat a les operacions de tràfic de 

l’empresa i que no sen instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 

cobraments de quantia determinada o determinable. 

Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable que no es altra cosa 

que el preu de la transacció, es a dir, el valor raonable de la contraprestació més 

totes les despeses que li han sigut directament atribuïbles. 

Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant al 

compte de pèrdues i guanys els interessos meritats, aplicant el mètode de l’iterés 

efectiu. 

Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys 

els reemborsaments de principal i corregits (en més o menys, segons sigui el cas) 

per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferencia 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 pel 

deteriorament que hagin experimentat. 

El tipus d’interès efectiu es 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. 

 

7.2. Passius financers 

a) Dèbits i partides a pagar 

A aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat a la 

compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no són 

instruments derivats i no tenen origen comercial.   

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que es 

el preu de la transacció més tots aquells costos que han sigut directament 

atribuïbles. 



Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han 

comptabilitzat al compte de pèrdues i guanys, aplicant-se 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 desemborsaments exigits per 

tercers sobre participacions, amb pagament a curt termini, s’han valorat pel seu 

valor nominal. 

Els préstecs es classifiquen com corrents, a no ser que la societat tingui el dret 

incondicional per aplaçar la cancel·lació del passiu durant, al menys, els dotze 

mesos següents a la data del balanç. 

Els creditors comercials no meritaran explícitament interessos i es registraran pel 

seu valor nominal. 

 

 

8. Existències: 

L’entitat no manté cap tipus de stock al final de l’exercici. 

 

9. Impostos sobre beneficis: 

L'Impost sobre Beneficis es registra en el Compte Pèrdues i Guanys o directament 

en el Patrimoni Net, en funció d'on es troben registrats els guanys o pèrdues que 

l'han originat. L'Impost sobre Beneficis de cada exercici recull tant l’Impost corrent 

com els impostos diferits, si procedeix. 

 

La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst 

a la llei 49/2002, i queden exempts de tributació tots els rendiments obtinguts en el 

desenvolupament del seu objecte social o finalitat fundacional, sempre que compleixi 

amb la resta de requisits previstos la a llei.  

 

L'Impost sobre Beneficis es calcula sobre el resultat econòmic abans d'impostos, 

modificat per les diferències permanents i les diferències temporals, aplicant amb 

posterioritat el tipus impositiu vigent. El tipus aplicable es del 10%. 



 

10. Ingressos i despeses: 

Els ingressos s’han comptabilitzat d’acord amb el seu origen: 

Per les col·laboracions i donatius rebuts per part de patrocinadors, empreses i 

particulars,  s’han comptabilitzat els ingressos sense incloure els impostos que 

graven aquestes operacions quan aquests són recuperables 

 Les despeses comptabilitzades són les originades per l’organització i el 

desenvolupament de les activitats pròpies portades a terme per la Fundació.   Les 

despeses per compres i adquisició de serveis han estat comptabilitzades en el 

moment de rebre les factures corresponents, excloent l’Iva suportat, comptabilitzat 

també com a despesa si no ha estat deduïble.  

 

11. Subvencions, donacions i llegats: 

Les subvencions, donacions i llegats rebuts durant l’exercici 2015 han estat per 

import de 52.108,36 euros i han tingut el caràcter de subvencions i donacions a 

l’explotació, imputant-se directament a resultats com ingressos per les activitats. 

 

12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu 

de mercat, realitzant-se les corresponents eliminacions en el procés de 

consolidació. No es reconeix benefici ni pèrdua a les operacions internes. 

En les operacions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes 

per la societat, que es minorin al seu cas si existeix un dret contractual per 

repercutir-lo a altres contraparts del negoci conjunt. No es reconeix cap benefici a 

operacions internes de negoci conjunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 
 
 
ESTAT  DE MOVIMENTS DE LES IMMOBILITZACIONS MATERIALS 

La composició d’aquest epígraf i els moviments dels diferents comptes durant l’exercici són els 

següents: 

 

Cost Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Construccions 3.206.063,92   0,00   0,00 0,00 3.206.063,92 

Maquinària 53.896,73 0,00 0,00 0,00 53.896,73 

Altres instal·lacions  33.253,54 0,00 0,00 0,00 33.253,54 

Mobiliari 174.487,00 20.275,61 0,00 0,00 194.762.61 

Equips per processos d’informació 11.233,64 0,00 0,00 0,00 11.233,64 

TOTAL  IMMOBILITZAT MATERIAL 3.478.934,83 20..275,61 0,00 0,00 3.499.210,44 

 
 

Amortització Saldo Inicial Dotacions Sortides Traspassos Saldo Final 

Construccions 160.303,20 32.060,64 0,00 0,00 160.303,20 

Maquinària 10.410,96 6.467,61 0,00 0,00 10.410,96 

Altres instal·lacions  21.173,18 
3.553,06 

0,00 0,00 21.173,18 

Mobiliari 119.797,88 
18.803,92 

0,00 0,00  119.797,88 

Equips per processos d’informació 9.530,96 485,01 0,00 0,00 9.530,96 

TOTAL 321.216,18 61.370,24 0,00 0,00 382.586,42 

 

Tant les partides de l’immobilitzat material com intangible identificades anteriorment estan afectes 

directament a les activitats de la fundació.  

 

6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

Durant el present exercici no existeixen saldos ni s’han produït moviments que afectin a aquest 

epígraf.  

 

 

 



7.- BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

 

Durant el present exercici no existeixen saldos ni s’han produït moviments que afectin a aquest 

epígraf.  

 
 
8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

En data 1 de setembre de 2009 es va signar un contracte d’arrendament entre la Fundació  i 

l’Entitat Associació Educativa Tramuntana, on es llogava una part de l’edifici propietat de la 

fundació, la part llogada consisteix en 300 m2 de l’immoble situat a l’Avinguda Bejar, número 299. 

Puntualment la Fundació també lloga part de les seves instal·lacions a tercers, amb acords 

verbals.   

Les quotes d’arrendaments reconegudes com a ingrés durant l’exercici ascendeixen a 23.650,00 

euros   



 

9.- ACTIUS FINANCERS 
 

1.- El valor en llibres per cadascuna de les categories d’actius financers, es mostren al següent quadre de 

classificació segons la seva natura i funció: 

 
                               Classes    

  

  

 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits 
Derivats   

Altres 

Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits Derivats   Altres 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.162,58 29.780,09 31.162,58 29.780,09 

Actius financers mantinguts per a 

negociar 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 31.162,58 29.780,09 31.162,58 29.780,09 

 

 
2.- El moviment a les partides d’usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats durant l’exercici ha estat el 

següent: 

 
Descripció Saldo Inicial Augments Disminució Saldo Final 

Usuaris i deutors per vendes 8.371,64 70.476,55 62.792,19 16.056,00 

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutors 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Actius per impost corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 22.241,87 4.320,16 6.043,13 20.518,90 

Fundacions i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



 

10.- PASSIUS FINANCERS 
 
1.- El valor en llibres per cadascuna de les categories de passius financers, es mostren al següent quadre de 

classificació segons la seva natura i funció: 

 

 
 

Classes    

  

  

  

  

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
Deutes amb entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

Altres 

Deutes amb entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats 

Altres 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Passius financeres a cost amortitzat 266.548,81 228.842,31 0,00 0,00 0,00 0,00 36.593,49 37.706,52 0,00 0,00 3.059,71 405,06 306.202,01 266.953.89 

Passius financers mantinguts per a 

negociar 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 266.548,81 228.842,31 0,00 0,00 0,00 0,00 36.593,49 37.706,52 0,00 0,00 3.059,71 405,06 306.202,01 266.953.89 

 

 
2.-  Venciment dels deutes al tancament de l’exercici 

 
 1 2 3 4 5 Més 5 TOTAL 

Deutes amb entitats de crèdit 37.706,52 38.853,40 40.035,16 41.252,87 42.507,61 66.193,28 266.548,83 

Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutes amb entitats del grup i associades  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors per activitats i altres comptes a pagar        

 Proveïdors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Altres Creditors  3.989,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,86 

Deutes amb característiques especials  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 41.696,38 38.853,40 40.035,16 41.252,87 42.507,61 66.193,28 270.538,69 



11.- FONS PROPIS 
 
La composició d’aquest apartat es el següent:  

 

FONS PROPIS 

Exercici 2016, 
saldo final / 

Exercici 2017, 
saldo inicial 

Exercici 2017, 
saldo final 

I.  Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00 

1. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00 

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de 
desemborsar 0,00 0,00 

II. Fons especials 0,00 0,00 

III. Excedents d’exercicis anteriors 262.394,61 331.401,62 

IV. Excedents pendents d’aplicació en activitats 
estatutàries 0,00 0,00 

V. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 69.227,51 32.433,49 

VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00 

 TOTAL 361.622,12 393.835,11 

 

L’únic moviment durant l’exercici ha estat el traspàs de l’excedent de l’exercici 2016 a excedents 

d’exercicis anteriors. 

L’entitat no té desemborsaments pendents. 

No s’ha fet cap aportació per compensar pèrdues. 

Els fons especials no presenten cap tipus de moviment. 

 
 
 
12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici 2016 han estat les següents: 

 

 Subvencions i donacions d’explotació: 107.214,70 euros. Tenen el següent origen: 

o Subvenció de Caixabank SA: 14.636,00 euros. 

o Subvencions Ajuntament de Terrassa: 4.556,50 euros 

o Subvencions Diputació de Barcelona: 7.265,05 

o Donacions de la Esglesia Unida: 59.000,00 euros. 

o Donacions d’entitats privades i particulars per 21.757,15 euros. 

 

Aquestes subvencions s’han utilitzat principalment per al projecte d’atenció a persones amb 

discapacitat, tant per al funcionament ordinari com per la contractació de personal.  

 



Durant l’exercici no s’han rebut subvencions i donacions de capital. El moviment per aquest 

concepte es deu al traspàs com a ingrés de l’exercici de la part corresponent a l’amortització dels 

elements adquirits gràcies a aquestes subvencions i donacions de capital: 

 

 
DINS DEL PATRIMONI 

NET Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

SUBVENCIONS, 
DONACIONS I LLEGATS 

REBUTS 
2.543.357,84 0,00 40.665,05 2.502.692,79 

 

Les condicions associades a les subvencions i donacions s’estan complint. 

 

13.- SITUACIÓ FISCAL 
 
 
Impost sobre beneficis 

La despesa per l’impost sobre beneficis de l’exercici està formada per dos components: la despesa 

per l’impost corrent i la despesa per l’impost diferit. 

La despesa per impost corrent sorgeix de la cancel·lació de les retencions i pagaments a compte 

així com del reconeixement del passiu o actiu per impost corrent. La despesa per impost diferit es 

correspon amb el reconeixement i cancel·lació dels actius i passius per impost diferit. 

 
 

Conceptes Augments Disminucions Bases 

 

Resultat comptable de l’exercici   32.433,49 

 

Diferències permanents:    

Règim fiscal entitats sense afany de lucre 
(Llei 49/2002) 180.156,40 212.589,89  

 

Diferències temporals:    

 

Compensació bases negatives exercicis 
anteriors    0,00 

 

Correccions contables:    

 

Base Imposable Impost Societats   0,00 

 

Altres tributs 
 
Les disposicions legals vigents en matèria tributaria, estableixen que les liquidacions d’impostos 

no es consideren definitives fins que no hagin sigut inspeccionades per les autoritats fiscals o 

transcorri el termini de prescripció de quatre anys. 



La Direcció de l’entitat entén que dels impostos a que està sotmesa l’entitat, no existeixen 

contingències d’imports significatius que puguin derivar-se de la revisió dels anys oberts a 

inspecció. 

No existeixen contingències fiscals ni sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin 

una modificació de la normativa fiscal que afecti als actius i passius fiscals registrats. 

 

 
14.- INGRESSOS I DESPESES 
 
Els consums de mercaderies, matèries primeres, altres materials consumibles, ajuts concedits, 

despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de membre de l’òrgan de govern, 

aprovisionaments i despeses de personal, es detallen en el quadre següent: 

 

Detall del compte de pèrdues i guanys 
Exercici 

2016 
Exercici 

2016 

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

 a)  Ajuts concedits 0,00 0,00 

      b)  Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de 
membre de l’òrgan de govern 0,00 0,00 

5.  Consums de mercaderies, matèries primeres i altres materials 
consumibles 0,00 0,00 

 a)  Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte, de les 
quals: 0,00 0,00 

  - nacionals 0,00 0,00 

  - adquisicions intracomunitàries 0,00 0,00 

  - importacions 0,00 0,00 

 b)  Variacions d’existències 0,00 0,00 

7.  Despeses de personals -25.421,11 -15.568,82 

 a)  Sous i salaris -17.922,08 -12.510,71 

 a)  Seguretat Social a càrrec de l’empresa -7.499,03 -3.058,11 

 b)  Aportacions i dotacions per pensions 0,00 0,00 

 c)  Altres carreges socials 0,00 0,00 

8.  Altres despeses d’explotació   

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

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

Resultats originats fora de la activitat normal de l’entitat inclosos en 
“altres resultats” 0,00 0,00 

 

 

 
15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÀRIES 
 
El Fons Fundacional de l’Entitat és de 30.000,00 € aplicat integrament a finalitats estatutàries. 

Compliment de l’aplicació obligatòria: les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes 

i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. Es 

detalla en el quadre següent aquesta aplicació, juntament amb la dels 4 exercicis anteriors: 



APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS  

    

2017       

INGRESSOS TOTAL     

Subvencions i donacions 147.879,75   

Ingressos arrendaments 23.650,00   

Altres ingressos 40.317,57   

Ingressos financers    

Ingressos excepcionals 742,57   

    

TOTAL INGRESSOS 212.589,89     

    

DESPESES 
TOTAL 

DESP. 
FUNDAC. 

DESP. 
NECESSÀR. 

Arrendaments  347,81 0,00 347,81 

Reparació i conservació 9.772,39 9.772,39 0,00 

Serv.prof. Independents 5.034,41 0,00 5.034,41 

Primes d'assegurances 2.655,08 0,00 2.655,08 

Serv.bancaris i similars 340,93 0,00 340,93 

Public. i propaganda -50,00 0,00 -50,00 

Subministraments 16.316,74 16.316,74 0,00 

Altres tributs 4.642,60 0,00 4.642,60 

Despeses de personal 25.421,11 12.710,56 12.710,56 

Ajuts a entitats 4.880,00 4.880,00 0,00 

Altres despeses 40.806,36 33.702,03 7.104,33 

Despeses financeres 8.593,92 8.593,92 0,00 

Despeses extraordinàries 24,81 0,00 24,81 

Dot.amort. i.mat. 61.370,24 61.370,24 0,00 

TOTAL DESPESES 180.156,40 147.345,88 32.810,53 

    

RESULTAT 32.433,49     

    

IMPOST SOBRE SOCIETATS 0,00     

    

RESULTAT FINAL 32.433,49     

    

CÀLCUL APLICACIÓ 70%   TOTAL   

INGRESSOS  212.589,89  

DESPESES NECESSÀRIES  -32.810,53  

RENDA OBTINGUDA  179.779,36  

70% RENDES A APLICAR  125.845,55  

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES 147.345,88  

DIFERÈNCIA  -21.500,32  

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 0,00   

    

PENDENT EXERCICIS ANTERIORS, APLICAT 15.191,96   

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 
A FUTUR 0,00   

 

 

 

 



APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS  

    

2016       

INGRESSOS TOTAL     

Subvencions i donacions 168.865,97   

Ingressos arrendaments 24.950,00   

Altres ingressos 6.122,29   

Ingressos excepcionals 255,43   

    

TOTAL INGRESSOS 200.193,69     

    

DESPESES 
TOTAL 

DESP. 
FUNDAC. 

DESP. 
NECESSÀR. 

Arrendaments  554,27 0,00 554,27 

Reparació i conservació 4.903,23 4.903,23 0,00 

Serv.prof. Independents 3.082,00 0,00 3.082,00 

Primes d'assegurances 2.661,52 0,00 2.661,52 

Serv.bancaris i similars 256,84 0,00 256,84 

Public. i propaganda 1.091,35 0,00 1.091,35 

Subministraments 14.254,84 14.254,84 0,00 

Altres tributs 50,00 0,00 50,00 

Despeses de personal 15.568,82 7.784,41 7.784,41 

Altres despeses 21.160,13 16.590,32 4.569,81 

Despeses financeres 9.770,05 9.770,05 0,00 

Despeses extraordinàries 25,00 0,00 25,00 

Dot.amort. i.mat. 57.588,13 57.588,13 0,00 

TOTAL DESPESES 130.966,18 110.890,98 20.075,20 

    

RESULTAT 69.227,51     

    

IMPOST SOBRE SOCIETATS 0,00     

    

RESULTAT FINAL 69.227,51     

    

CÀLCUL APLICACIÓ 70%   TOTAL   

INGRESSOS  200.193,69  

DESPESES NECESSÀRIES  -20.075,20  

RENDA OBTINGUDA  180.118,49  

70% RENDES A APLICAR  126.082,94  

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES 110.890,98  

DIFERÈNCIA  15.191,96  

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 15.191,96   

    

PENDENT EXERCICIS ANTERIORS, APLICAT 0,00   

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 
A FUTUR 15.191,96   

 

  



APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS  

    

2015       

INGRESSOS TOTAL     

Subvencions i donacions 93.133,64   

Ingressos arrendaments 22.015,00   

Altres ingressos 5.371,45   

Ingressos financers 0,31   

Ingressos excepcionals 0,00   

    

TOTAL INGRESSOS 120.520,40     

    

DESPESES 
TOTAL 

DESP. 
FUNDAC. 

DESP. 
NECESSÀR. 

Arrendaments  2.698,85 0,00 2.698,85 

Reparació i conservació 15.045,74 15.045,74 0,00 

Serv.prof. Independents 5.241,68 0,00 5.241,68 

Primes d'assegurances 2.528,79 0,00 2.528,79 

Serv.bancaris i similars 162,31 0,00 162,31 

Public. i propaganda 168,19 0,00 168,19 

Subministraments 14.986,06 14.986,06 0,00 

Altres tributs 52,50 0,00 52,50 

Despeses de personal 8.691,37 4.345,69 4.345,69 

Altres despeses 16.400,99 15.384,74 1.016,25 

Despeses financeres 10.722,40 10.722,40 0,00 

Despeses extraordinàries 1.880,00 0,00 1.880,00 

Dot.amort. i.mat. 54.364,71 54.364,71 0,00 

TOTAL DESPESES 132.943,59 114.849,33 18.094,26 

    

RESULTAT -12.423,19     

    
IMPOST SOBRE 
SOCIETATS 0,00     

    

RESULTAT FINAL -12.423,19     

    

CÀLCUL APLICACIÓ 70%   TOTAL   

INGRESSOS  120.520,40  

DESPESES NECESSÀRIES  -18.094,26  

RENDA OBTINGUDA  102.426,15  

70% RENDES A APLICAR  71.698,30  

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES 114.849,33  

DIFERÈNCIA  -43.151,03  

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 0,00   

    

PENDENT EXERCICIS ANTERIORS, APLICAT 0,00   

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 
A FUTUR 0,00   

 

 

 

 

 



 
APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESOS A FINALITATS FUNDACIONALS 

    

2014       

INGRESSOS TOTAL     

Subvencions i donacions 87.254,41   

Ingressos arrendaments 18.486,90   

Ingressos financers 10,57   

Ingressos excepcionals 14,50   

    

TOTAL INGRESSOS 105.766,38     

    

DESPESES 
TOTAL 

DESP. 
FUNDAC. 

DESP. 
NECESSÀR. 

Reparació i conservació 5.032,91 5.032,91 0,00 

Serv.prof. Independents 300,00 0,00 300,00 

Primes d'assegurances 2.557,94 0,00 2.557,94 

Serv.bancaris i similars 68,31 0,00 68,31 

Subministraments 14.682,06 14.682,06 0,00 

Despeses de personal 11.317,60 5.658,80 5.658,80 

Altres despeses 7.213,98 3.248,48 3.965,50 

Despeses financeres 9.383,87 9.383,87 0,00 

Despeses extraordinàries 18,43 0,00 18,43 

Dot.amort. i.mat. 53.430,61 53.430,61 0,00 

TOTAL DESPESES 104.005,71 91.436,73 12.568,98 

    

RESULTAT 1.760,67     

    

IMPOST SOBRE SOCIETATS 0,00     

    

RESULTAT FINAL 1.760,67     

    

CÀLCUL APLICACIÓ 70%   TOTAL   

INGRESSOS  105.766,38  

DESPESES NECESSÀRIES  -12.568,98  

RENDA OBTINGUDA  93.197,40  

70% RENDES A APLICAR  65.238,18  

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES 91.436,73  

DIFERÈNCIA  -26.198,55  

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 0,00   

    

PENDENT EXERCICIS ANTERIORS, APLICAT 20.930,26   

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. A 
FUTUR 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APLICACIÓ DEL 70% DELS INGRESOS A FINALITATS FUNDACIONALS 

    

2013       

INGRESSOS TOTAL     

Subvencions i donacions 167.320,28   

Ingressos arrendaments 23.480,84   

Ingressos financers 1,20   

Ingressos excepcionals 0,00   

 0,00   

TOTAL INGRESSOS 190.802,32     

    

DESPESES 
TOTAL 

DESP. 
FUNDAC. 

DESP. 
NECESSÀR. 

Transports 612,02 612,02 0,00 

Primes d'assegurances 2.420,38 0,00 2.420,38 

Serv.bancaris i similars 15,99 0,00 15,99 

Subministraments 14.505,24 14.505,24 0,00 

Altres tributs 0,00 0,00 0,00 

Despeses de personal 14.629,14 14.629,14 0,00 

Altres despeses 17.205,51 13.026,79 4.178,72 

Despeses financeres 15.623,11 15.623,11 0,00 

Dot.amort. i.mat. 53.991,65 53.991,65 0,00 

TOTAL DESPESES 119.003,04 112.387,95 6.615,09 

    

RESULTAT 71.799,28     

    
IMPOST SOBRE 
SOCIETATS 0,00     

    

RESULTAT FINAL 71.799,28     

    

CÀLCUL APLICACIÓ 70%   TOTAL   

INGRESSOS  190.802,32  

DESPESES NECESSÀRIES  -6.615,09  

RENDA OBTINGUDA  184.187,23  

70% RENDES A APLICAR  128.931,06  

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES 112.387,95  

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 16.543,11   

    
PENDENT APLICACIÓ EXERCICIS 
ANTERIORS 4.387,15   

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS FUNDAC. 
A FUTUR 20.930,26   

 

 

 

 

 

 

 

 



16.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

L’entitat no ha realitzat operacions amb parts vinculades durant l’exercici 2017. 

 

Durant l’exercici a que ens referim a la present memòria no s’han meritat per l’òrgan de govern,  

conceptes retributius de cap classe.  

 

 
17.- ALTRA INFORMACIÓ. 
 
El número mig de treballadors en l’exercici actual, distribuït per categories professionals, es el 
següent:  

 

Descripció 
2017 2016 

Homes Dones Homes Dones 

TITULADO SUPERIOR 0,00 0,04 0,00 0,25 

MONITOR 0,00 0,00 0,25 0,00 

CONTROLADOR 0,00 0,25 0,00 0,17 

TOTAL 0,00 0,29 0,25 0,42 

 
Composició dels òrgans de govern (Patronat): 
 

30/06/2018 31/12/2017 i 31/12/2016 

ANDRES DIONIS GARCIA 
 
YOLANDA SANTOLARIA NAVARRO 
 
ISMAEL LOPEZ FONT 
 
DAVID CAZORLA SERRANO 
 
VICENTE ARISSA MARTI 
 
ANGEL SUBIRA BOSCH 
 
FRANCISCO JAVIER BUENO VILLARONGA 
 
DAVID GARROFÉ PUIG 
 
MARTA JORDÀ SÁNCHEZ 
 
GUSTAVO CARLOS DE JUAN BLANCO 
 

ANDRES DIONIS GARCIA 
 
YOLANDA SANTOLARIA NAVARRO 
 
ISMAEL LOPEZ FONT 
 
DAVID CAZORLA SERRANO 
 
VICENTE ARISSA MARTI 
 
ANGEL SUBIRA BOSCH 
 
FRANCISCO JAVIER BUENO VILLARONGA 
 
 
 

 
 
No s’ha produït cap fet, amb posterioritat de la data de tancament de l’exercici, que alteri la 
informació d’aquests Comptes Anuals. 
 



No existeix cap acord de l’empresa que no figuri al balanç i sobre el que no s’hagi incorporat 

informació en altre nota a la memòria. 

 
 
18.- INFORMACIÓ SEGMENTADA. 
 

L’entitat no té cap tipus d’activitat segmentada. 
 
 
 
I per que així consti, signen la present memòria: 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENT  SECRETARI 
SR. ANDRÉS DIONÍS GARCIA SRA. YOLANDA SANTOLARIA NAVARRO 




