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II -  COMPTES ANUALS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018: 
 

o Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 
o Compta de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2018 i 2017. 

 
o Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals tancats 

el 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 
o Estats de fluxos d’efectiu corresponents als exercicis anuals tancats el 31 de 

desembre 2018 i 2017. 

 

o Memòria anual referent a l’exercici 2018. 
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BALANÇ DE SITUACIO 

ACTIU Notes 31/12/2018 31/12/2017 
 

PASSIU Notes 31/12/2018 31/12/2017 
        

 
        

A) ACTIU NO CORRENT   6.398.678 6.825.156 
 

A) PATRIMONI NET   6.458.202 7.150.875 

         
I) Immobilitzat intangible 5.1 2.234.366 2.346.777 

 
A-1 ) FONS PROPI 8.1 851.319 978.034 

5.  Aplicacions informàtiques  107 212 
 

I.   Fons Social 8.2 55.123 55.123 
6.  Drets de béns cedits en ús 

gratuïtament  2.234.259 2.346.565 

 

II. Fons especials  1.145.099 1.145.099 

II. Immobilitzat material 6.1 4.076.065 4.393.612 
 

IV.  Resultats negatius d’exercicis anteriors  -222.188 -103.968 
1. Terrenys i construccions  2.408.592 2.529.214 

 
VI. Resultat de l’exercici  -126.715 -118.220 

2. Instal·lacions tècniques i altre 
immobilitzat material  1.667.473 1.864.398 

 

A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 9.1  5.606.883 6.172.841 

VI. Inversions financeres 7.1.1 88.247 84.767 
 

        
5.  Altres inversions financeres a ll/t   88.247 84.767 

 
B)  PASSIU NO CORRENT   93.876 88.508 

         

     
II DEUTES A LLARG TERMINI 7.2.1 93.876 88.508 

     
3. Altres ( Fiances i dipòsits, efectes a pagar,etc..)  93.876 88.508 

         

     
C) PASSIU CORRENT   876.835 944.398 

          

     
III Deutes a curt termini 306.632 277.161 

B) ACTIU CORRENT   1.030.235 1.358.625 
 

1.  Deutes amb entitats de crèdit 7.2.3 306.632 277.161 

      
3.  Altres deutes a curt termini  - - 

III Deutors 682.463 1.198.918 
 

V Creditors comercials i altres comptes a pagar  521.332 667.237 
1. Usuaris, patrocinadors, altres. 7.1.3 14.132 33.213 

 
1. Proveïdors 7.2.4 6.978 21.494 

3. Deutors varis 7.1.3 118.395 385.436 
 

3. Creditors varis 7.2.4 40.485 144.008 
7. Administracions Públiques 10.1 549.936 780.270 

 
4. Personal 7.2.4 300.163 335.561 

VI. Periodificacions  8.595 8.025 
 

6. Altres deutes amb Administracions Públiques 10.1 173.706 166.174 
VII. Tresoreria   339.177 151.681 

 
VI. Periodificacions   48.871 - 

TOTAL ACTIU   7.428.913 8.183.781 
 

TOTAL PASSIU   7.428.913 8.183.781 
Aquest balanç de situació forma part integrant dels comptes anuals 
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COMPTE  DE PERDUES I GUANYS 
     NOTES 31/12/2018 31/12/2017 

A) OPERACIONS CONTINUADES    
1. Import net de la xifra de negocis  4.584.113 4.402.577 

a) Vendes  87.822 90.066 
b) Prestació de serveis  57.492 83.832 
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic  561.475 571.109 
e) Subvencions d’explotació incorporades al resultat 11.1 3.856.518 3.656.619 
f) Donacions i altres ingressos per a activitats  20.806 950 

5. Aprovisionaments  -107.167 -111.154 
a)  Consum mercaderies  -6.728 -11.229 
b)  Consum matèries primeres i altres  -91.630 -94.479 
c)  Treballs realitzats per altres empreses 11.2 -8.809 -5.447 

6. Altres ingressos de les activitats  32.701 12.907 
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  32.701 12.907 

7. Despeses de personal  -3.903.212 -3.730.101 
a) Sous, salaris i assimilats  -3.052.793 -2.914.041 
b) Càrregues socials 11.3 -850.419 -816.060 

8. Altres despeses d’explotació  -707.718 -650.340 
a) Serveis exteriors 11.4.1 -684.002 -627.296 
b) Tributs 11.4.2 -18.885 -19.185 
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 11.4.3 -4.831 -3.859 

9. Amortització de l’immobilitzat  -573.997 -581.060 
10.Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultats  565.363 525.997 

12.Deteriorament i resultat per immobilitzat  -219 
13. Altres resultats   -10.866 22.471 
A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   -120.783 -108.922 
14. Ingressos financers  1 0 

b) De Valors negociables i de crèdits del actiu 
immobilitzat  1 0 

b.2)De tercers  1 0 
15. Despeses financeres  -5.933 -9.298 

b) Per deutes amb tercers   -5.933 -9.298 
A-2) RESULTAT FINANCER   -5.932 -9.297 
A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   -126.715 -118.220 
17. Impost sobre beneficis 4.8   - 
A-4)RESULTAT DEL EXER. PROCEDENT D’OP. 

  -126.715 -118.220 
  CONTINUADES  
RESULTAT DE L’EXERCICI   -126.715 -118.220 
 

 

 

Aquest compte de pèrdues i guanys forma part integrant del comptes anuals. 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET: ESTAT 
D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES A 31 DE 
DESEMBRE 

   
  

Nota 
memòria 2018 2017 

        
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys (3) (126.715) (118.220) 
        
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net       
        
    I.  Per valoració instruments financers       
       1.  Actius financers disponibles per a la venda       
       2.  Altres ingressos / despeses       
        
    II.  Per cobertures de fluxos d´efectiu       
        
    III. Subvencions, donacions i llegats rebuts       
        
    IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos       
        
    V. Efecte impositiu       
        
B) Total ingressos i despeses imputables directament en el 
patrimoni net (I + II + III + IV)       
        
Transferències al compte de pèrdues i guanys       
        
    VI.  Per valoració instruments financers       
       1.  Actius financers disponibles per a la venda       
       2.  Altres ingressos / despeses       
        
    VII.  Per cobertures de fluxos d´efectiu       
        
    VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts (9) (565.363) (525.997) 
        
    IX. Efecte impositiu (14)     
        
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI +VII + 
VIII + IX)   (565.363) (525.997) 
TOTAL D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS   (692.078) (644.217) 
 

 

 

Aquest estat de canvi forma part integrant dels comptes anuals  
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET: B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 
         

  

 FONS 
SOCIAL 

FONS 
ESPECIALS 

ROMANEN
T 

RESULT
AT DE 

L'EXERC
ICI 

SUBVENCIO
NS I 

DONACION
S TOTAL 

SALDO 31/12/16 55.123 1.145.099 (90.052) (13.916) 6.698.838 7.795.092 

   
            

I. 
Ajustos per canvi de criteri de l'exercici i 
anteriors             

   
            

II. 
Ajustos per errades de l'exercici i 
anteriors             

   
            

SALDO AJUSTAT AL 01/01/17 55.123 1.145.099 (90.052) (13.916) 6.698.838 7.795.092 

   
            

I. Resultat del compte de pèrdues i guanys       (118.220)   (118.220) 

   
            

II. 
Ingressos i despeses reconeguts en 
patrimoni net             

 
1 

Ingressos fiscals a distribuir en varis 
exercicis             

 
2 

Altres ingressos fiscals reconeguts en 
patrimoni net         (525.997) (525.997) 

   
            

III
. Operacions amb socis o propietaris             

 
1 Augments de capital             

 
2 (-) Reduccions de capital             

 
3 Altres operacions amb socis o propietaris             

   
            

I
V
. 

Altres variacions del patrimoni net: 
Distribució de resultats     (13.916) 13.916     

   
            

SALDO 31/12/17 55.123 1.145.099 (103.968) (118.220) 6.172.841 7.150.875 

         
I. 

Ajustos per canvi de criteri de l'exercici i 
anteriors             

   
            

II. 
Ajustos per errades de l'exercici i 
anteriors             

   
            

SALDO AJUSTAT AL 01/01/18 55.123 1.145.099 (103.968) (118.220) 6.172.841 7.150.875 

   
            

I. Resultat del compte de pèrdues i guanys       (126.715)   (126.715) 

   
            

II. 
Ingressos i despeses reconeguts en 
patrimoni net             

 
1 

Ingressos fiscals a distribuir en varis 
exercicis             

 
2 

Altres ingressos fiscals reconeguts en 
patrimoni net         (565.958) (565.958) 

   
            

III
. Operacions amb socis o propietaris             

 
1 Augments de capital             

 
2 (-) Reduccions de capital             

 
3 Altres operacions amb socis o propietaris             

   
            

I
V
. 

Altres variacions del patrimoni net: 
Distribució de resultats     (118.220) 118.220     

   
            

SALDO 31/12/18 55.123 1.145.099 (222.188) (126.715) 5.606.883 6.458.202 
Aquest estat de canvi forma part integrant dels comptes anuals  



Fundacio Privada Pere Mitjans 
(Xifres expressades en euros) 

7 

 
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU A 31 DE DESEMBRE  

     

  
 

2018 2017 
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ     
1. Resultats de l'exercici abans dels impostos (126.715) (118.220) 
  

 
    

2. Ajustos del resultat 19.397 68.438 
  a) Amortització de l'immobilitzat (+) 573.997 581.060 
  b) Imputació de subvencions (-) (565.363) (525.997) 
  c) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)   219 
  d) Ingressos financers (-) (1) (1) 
  e) Despeses financers (+) 5.933 9.298 
  l) Altres ingressos i despeses (+/-) 4.831 3.859 
  

 
    

3. Canvis en el capital corrent 424.807 (93.965) 
  a) Existències (+/-)     
  b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 521.286 (258.364) 
  c) Altres actius corrents (+/-) 555 (1.058) 
  d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (97.034) 165.457 
  

 
    

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (5.932) (9.297) 
  a) Pagaments d'interessos (-) (5.933) (9.298) 
  b) Cobraments de interessos (+) 1 1 
  

 
    

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 311.557 (153.044) 
        
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ     
  

 
    

6. Pagaments per inversions (-) (148.164) (218.826) 
  a) Immobilitzat material (148.164) (218.826) 
  

 
    

7. Cobraments per desinversions (+) 0 0 
  

 
    

8. Fluxos de efectiu de les activitats d'explotació (7-6) (148.164) (218.826) 
  

 
    

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ     
  

 
    

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0 0 
  

 
    

10. Cobraments i pagaments per instruments de passius financers i 
pagaments per instruments de passiu financer 24.103 269.514 
  a) Emissió 29.471 273.958 
          1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 29.471 273.958 
          2. Deutes amb empreses del grup, associades i socis (+)     
          3. Altres deutes (+)     
  b) Devolució i amortització de (5.368) (4.444) 
          1. Deutes amb empreses del grup, associades i socis (-)     
          2. Altres deutes (-) (5.368) (4.444) 
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de 
patrimoni     
  

 
    

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11) 24.103 269.514 
  

 
    

D) Efecte de les variacions del tipus de canvi     
  

 
    

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 
187.496 (102.356)   (+/-5+/-8+/-12+/-D) 

  
 

    
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 151.681 254.037 
  

 
    

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 339.177 151.681 
Aquest estat de fluxe d’efectiu forma part integrant dels comptes anuals 
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Nota 1. Constitució i activitat de la fundació 

 
La FUNDACIÓ PRIVADA PERE MITJANS (en endavant la Fundació) es va constituir a el 27 de 

juliol de 1.988. El domicili actual de la Fundació es troba a Barcelona, Rambla Prim 31-37 baixos. 

 

La Fundació té per objecte posar a l’abast de les persones amb discapacitat i de les seves famílies 

els recursos i suports personals, per a que puguin desenvolupar-se i desenvolupar el seu projecte 

de vida de qualitat, en una societat inclusiva, justa i solidària, com a ciutadans i ciutadanes de ple 

dret.  

 

La seva finalitat fundacional la porta a terme mitjançant la gestió dels següents serveis: 

 

a) Llars tutelades en un número de nou i cinc Mini residències amb un total de 112 usuaris. La 

diferenciació entre les Llars i les Mini residències és més per motiu de registre que com a 

resposta a un funcionament diferenciat. Les Mini residències reben finançament per a 

l’atenció 24 hores per 365 dies l’any, en tant que els mòduls econòmics de les Llars només 

cobreixen el temps complementari al laboral o d’atenció diürna. A la pràctica, però, les 

persones que viuen en les Residències participen durant el dia als Centres de la Fundació 

Privada Pere Mitjans, la qual cosa fa que les dinàmiques d’ambdós tipologies 

d’establiments sigui idèntica. 

 

La relació de centres és la següent: 

 

Llars Residencies Domicili 
Espronceda Gran Via 976, baixos 1a (Barcelona) 
Llar residència Gran Via Gran Via 1133,esc,D, 1er. 2a (Barcelona) 
Llar residència Tzara I c/ Lope de Vega, 265, entl.4a ( Barcelona) 
Tzara II c/ Lope de Vega, 265,1r 4a (Barcelona) 
Sàsser c/ Sàsser, 3, 1r,1a i 1r 2a (Barcelona) 
Estació de Mar 1, 2, 3 i 4 c/ Lope de Vega, 1-3 (Barcelona) 
  
Mini residències  
Poblenou c/ Pujades,222,entl 2a. i entl. 3a. (Barcelona) 
Verneda c/ Andrade, 213, 1er. 1a i 1er. 2a. (Barcelona) 
Gornal c/ Aprestadora 127, baixos 1a( Hospitalet) 
Els Porxos Gran Via, 1037,1er 1a i 1er 2a (Barcelona) 
Pere Mitjans i Roca c/ Pau Sans, nº11-17, bxos. ( Hospitalet) 

 

b) Centres ocupacionals: La tipologia dels serveis d’atenció diürna és diversa i polivalent  en  

funció  de les  característiques de la població que  els  utilitza,  que va des de persones 
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amb greus discapacitats fins aquelles amb possibilitat d’integració laboral a curt o mig 

termini. 

 

Són un total de 127 places ocupades distribuïdes en 5 establiments: 

• Centre de Teràpia Ocupacional i d’Atenció Especialitzada “Prim” 

• Centre de Teràpia Ocupacional i d’Atenció Especialitzada “Andrade” 

• Centre de Teràpia Ocupacional i Ocupacional d’Inserció “el Clot” 

• Centre de Teràpia Ocupacional i d’Atenció Especialitzada “Casa Boleda” 

• Centre “La Marina” 

 

c) Centre Especial de Treball “Odisseny”. Està situat al c/ Llibertat núm. 25 de Barcelona. La 

seva activitat principal és el disseny i d’impressió. Durant l’any 2018 el Cet ha tingut 3 

usuaris i un educador encarregat de supervisar i coordinar el Centre. 

 

Així mateix la Fundació realitza serveis de suport d’assistent personal per a 2 persones, pisos 

gestionats per altres entitats, en el barri de Canyelles. 

 

Organització 

 

Els serveis de dia disposen de la figura de responsable de cada establiment i tant aquests serveis 

diürns com les llars- residència el nombre d’educadors està en funció de les places i les necessitats 

de suport de les persones amb discapacitat. 

 

És important tenir en compte que tota aquesta estructura només té sentit pel fet que existeixen 

uns ”usuaris” o persones ateses pels quals tots treballem i llurs famílies o representants legals. 

Degut a que són els usuaris la finalitat i el motor de l’entitat, la comunicació entre tots els 

elements és molt important, en tots els sentits. 

 

A nivell d’organització interna cada servei manté una reunió setmanal de tot el personal d’atenció 

directa d’aquell servei, a la que pot assistir qualsevol professional de l’equip tècnic de suport 

(treballador social, psicòleg, director i coordinador de personal). L’equip de coordinació, liderat pel 

director i amb la participació de tot l’equip tècnic i de suport, també es reuneix setmanalment. 

 

Per tal de garantir una bona coherència educativa entre els diversos serveis (pisos- tallers) estan 

previstes almenys dues reunions l’any per cada persona atesa entre els educadors del pis i del 

taller, a la que també pot assistir la treballadora social o la psicòloga. A banda de les reunions, es 

fan registres diaris en les llibretes individuals per tal de garantir el traspàs d’informació diari entre uns 
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serveis i altres. 

 

Cada educador- cuidador fa funcions de tutor d’algun dels usuaris atesos en el servei on treballa. 

Aquestes funcions es concreten en ser responsable de coordinar- se amb els altres professionals en 

els diferents espais on assisteixi l’usuari, ser el responsable del seguiment mèdic i ser el referent per 

a la família. 

 

Mensualment hi ha una reunió de Comissió Mixta de dues hores de durada, on assisteixen l’equip 

tècnic de suport i un representant de cada servei amb l’objectiu de tractar temes d’interès general  

(relacions serveis, relacions serveis/famílies, valorar vacances ...) o  de traspàs d’informació 

general, elaborar material comú com el protocol d’acompanyament a la mort, de sexualitat,  etc.). 

 

Durant els exercicis 2018 i 2017 la Fundació no ha concedit cap ajut a persones jurídiques ja 

sigui monetari com amb espècies. No obstant, si que s’han sufragat despeses 

d’acompanyaments mèdics a especialistes als usuaris dels nostres serveis residencials. 

 

Convenis 

 

Durant els exercici 2018 i 2017, la Fundació ha signat convenis de col·laboració amb altres 

entitats de formació perquè els alumnes d’aquestes entitats puguin porta a terme les pràctiques 

curriculars, tan de formació professional com de post grau i màster Aquestes entitats son les 

següents: 

- Centre d’estudis de Catalunya 

- Centre d’estudis Cedesca 

- Universitat Autònoma de Barcelona 

- IES Salvador Seguí 

- Universitat de Barcelona 

 

Aquests convenis no suposen cap impacte monetari per l’entitat. Obliguen a l’entitat a participar en 

la formació pràctica de futurs professionals, d’acord amb els estatuts de l’entitat. 

 

Les persones en pràctiques mai substitueixen un professional, les seves funcions són sempre de 

pràctiques, observació i reflexió. 

 

Així mateix el centre especial de treball de la Fundació ha signat un conveni de col·laboració amb 

Hewlett–Packard Española SL. per un import de 59.504 euros, igual que l’any 2017. 
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Persones usuàries o beneficiaries de les activitats descrites 

 

La selecció de nous usuaris, en el cas de disposar de places tant en els serveis de teràpia 

ocupacional com en els serveis de llar residència es realitza seguint els protocols establerts. Una 

vegada es valora que es podran cobrir les necessitats de suport de la persona sol·licitant es 

demana el vist-i-plau als serveis corresponents del Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya, document sense el qual no es pot atendre cap persona. 

 

 2018 2017 
 Homes Dones Total Homes Dones Total 

Tallers 51 28 79 50 31 81 
Residències 27 18 45 26 18 44 
Llars 39 27 67 36 25 61 
Centre Especial 
de Treball 

2 1 3 2 1 3 

 119 74 194 114 75 189 
 

La Fundació no estableix cap ajut per sufragar la seva activitat.  

 

Les accions dutes a terme per promoure les condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes durant l’any s’han ajustat a la normativa vigent. Així mateix la Fundació disposa dels 

protocols adients per la prevenció de l’assetjament sexual de treballadors i d’usuaris. 

 

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 
Marc normatiu de informació financera aplicable a la Fundació 

 
Els comptes anuals de l'exercici 2018 adjunts han estat formulats per la Direcció de la Fundació a 

partir del registres comptables de la Fundació a 31 de desembre de 2018 d’acord amb el marc 

normatiu de informació financera aplicable a la Fundació, establert en Codi de Comerç i la restant 

legislació mercantil, el Pla General de Comptabilitat aprovat per el Real Decret 1514/2007 i les 

seves adaptacions sectorials, el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya i les normes de obligat compliment aprovades per d’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

comptes en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves notes que sigui 

d’aplicació. 
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Imatge fidel 

 
Els Comptes Anuals de l'exercici 2018 adjunts han estat formulats per la Direcció de la Fundació a 

partir dels registres comptables de FUNDACIÓ PRIVADA PERE MITJANS a 31 de desembre del 

2018, i es presenten d’acord amb l’establert en el Reial Decret 259/2008 que aprova el Pla General 

de Comptabilitat, havent-se aplicat les normes comptables  amb  la finalitat de reflectir en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la  situació financera de la Fundació, i dels 

resultats de les seves operacions així com la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos 

d’efectiu. La seva presentació s’ha fet seguint els models proposats per la Generalitat de Catalunya 

 

Les esmentades comptes anuals a 31 de desembre de 2018 han estat formulades per la Direcció de 

Fundació i es troben pendents d’aprovació per el Patronat de la Fundació. No obstant, la direcció de 

la Fundació opina que aquestes estaran aprovades sense modificacions. 

 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 

En la elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

s’han utilitzat estimacions realitzades per la Direcció de la Fundació de la Fundació per valorar 

alguns dels actius, passius,  ingressos i despeses que figuren registrats en ells. 

 

Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels elements que integren el 

immobilitzat material i el valor de mercat de determinats instruments financers. 

 

Així mateix malgrat que, la Fundació ha incorregut amb pèrdues continuades en el darrer 

exercici, la Direcció no estima que hi hagin elements que pugin constituir cap incertesa respecte 

a la continuïtat de la entitat. 

 

Comparació de la informació 

 
D'acord amb la legislació mercantil, la Direcció de la Fundació presenta, a efectes comparatius, amb 

cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de 

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

corresponents a l'exercici anterior. Les partides dels dos exercicis són comparables i homogènies. 

 

Canvis en criteris comptables. 

 
En el present exercici no s’han realitzat canvis substancials en criteris comptables respecte als 

criteris aplicats en l’exercici anterior. 
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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  podrien aconsellar 

ajustaments en les estimacions en el tancament de l’exercici, han estat comentats en els seus 

apartats corresponents. 

 

Agrupació de partides. 

 
Determinades partides de balanç, de la compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis de 

patrimoni i de l’estat de fluxes d’efectiu, es presenten de forma agrupada per a facilitar la seva 

comprensió, si bé en la mesura que resulti significatiu, s’ha inclòs la informació segregada en les 

corresponents notes de la Memòria. 

 

Nota 3. Distribució del resultat  

 
La proposta de distribució del resultat obtingut en l'exercici que efectuarà la Direcció per ser 

sotmesa a l'aprovació del Patronat de la Fundació, és la que es mostra a continuació ( en euros)  

 

Base de repartiment 2018 2017 
   
Saldo del compte de pèrdues i guanys (126.715) (118.220) 
   
Aplicació   
   
Resultats negatiu d’exercicis anteriors (126.715) (118.220) 
 

 
Nota 4. Normes de registre i valoració 

 
Els principals criteris comptables utilitzats per la Fundació en la preparació del Balanç de Situació i 

del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2018, són els següents: 

 

4.1) Immobilitzacions Intangibles 

 
4.1.1) Les aplicacions informàtiques s’han comptabilitzat pel seu preu d’adquisició o cost de 

producció. Posteriorment es valora al cost minorant per la corresponent amortització acumulada. 
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L’amortització es calcula de forma lineal durant un període de 4 anys. 

 

4.1.2) Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament es reflecteixen en l’actiu del balanç pel valor 

que se’ls atribueixi d’acord amb el valor raonable dels drets d’ús, i es comptabilitzen en el patrimoni 

net la subvenció o donació en capital corresponent, pel mateix valor fixat. 

 

La Fundació té el dret d’ús de tres centres cedits per l’Ajuntament de Barcelona a un preu de anual 

inicial de 600,00 euros anuals cadascun d’aquests. Com que aquests imports estan per sota del 

valor del mercat i immaterials, es consideren com una subvenció i conseqüentment s’inclouen en 

l’epígraf de “Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament” per el seu valor raonable.  

 

El detall dels esmentats centres ocupacionals són els següents: 

 

 Any concessió Termini Valoració 

La Marina 28/02/2007 30 176.706 

Andrade 02/03/2009 30 563.742 

Lope de Vega-Taulat 22/11/2010 30 1.943.004 

   2.683.452 
 

El dret d’ús s’amortitza d’acord amb la pèrdua de valor durant el termini de cessió. Si el termini és 

superior a la vida útil del bé sobre el qual recauen els drets, aquests s’han d’amortitzar durant el 

termini de vida útil. 

 

Els costos de renovació, ampliació o millora que es facin en els béns, sempre que representin un 

augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, s’han de 

comptabilitzar com a major valor del dret d’ús, i s’han d’amortitzar d’acord amb els criteris abans 

esmentats 

 

Immobilitzacions Materials 

 

L’immobilitzat material es troba registrat inicialment pel cost d’adquisició, i posteriorment es 

minora per la corresponent amortització acumulada i de les pèrdues per deteriorament que hagi 

experimentat. 

 

En aquells immobilitzats materials que es necessiti més d’un any per estar en condicions d’ús, 

s’inclouen en el preu de adquisició o de cost de producció les despeses financeres que es meritin 

de la posada en condicions de funcionament i que han sigut girats per el proveïdor o 
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corresponen a algun tipus de finançament atribuïble a la adquisició, fabricació o construcció de 

l’actiu. 

L'amortització es calcula de forma lineal, en funció dels anys de vida útil estimada dels actius, 

atenent a la depreciació que normalment tenen pel seu funcionament i ús. 

 

Els percentatges anuals d'amortització aplicats sobre els respectius valors de cost són els següents: 

 

 Anys de vida útil 
Edificis i construccions 25 
Instal·lacions tècniques i maquinaria 8,33 
Altres instal·lacions 10 
Mobiliari i aixovar 8,33 
Equips procés informació 4 
Elements de transport 4 
Altre immobilitzat material 4 - 8,33 
 

Les dotacions en concepte d’amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el 

compte de pèrdues i guanys, i equivalen els percentatges de amortització determinats en funció de 

la vida útil estimada dels actius. 

 

Les despeses de manteniment i reparacions de l'immobilitzat material es consideren despeses dels 

exercicis en que s'incorren. Les despeses d’ampliació, modernització i millora  que donen lloc a una 

major duració del bé són capitalitzats com a major valor del mateix, amb la conseqüent baixa 

comptable dels elements substituïts o renovats. 

 

Els actius destinats a reduir l’impacte ambiental de l’activitat ordinària de la Fundació es valoren 

d’acord amb els mateixos criteris que la resta d’actius de l’immobilitzat material. 

 

Deteriorament de valor d’actius intangibles i materials 

 

Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor d’actius 

intangibles i materials, la Fundació procedeix a estimar mitjançant l’anomenat test de 

deteriorament per l’immobilitzat material, la possible existència de pèrdues de valor que redueixin 

el valor recuperable d’aquests actius a un import inferior al del seu valor en  llibres. 

 

Per revisar si els seus actius han sofert una pèrdua per deteriorament de valor, la Fundació 

compara el valor en llibres dels mateixos amb el seu valor recuperable a la data de tancament 

del balanç, o abans, si hi haguessin indicis de que algun actiu pogués haver-lo patit. 
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Si l’import recuperable d’un actiu és inferior al seu import en llibres, aquest últim es redueix al 

seu import recuperable, reconeixent- se una pèrdua per deteriorament de valor com a despesa 

en el compte de pèrdues i guanys. La base d’amortització futura tindrà en compte la reducció del 

valor de l’actiu per qualsevol pèrdua de valor acumulada. 

 

Si la pèrdua per deteriorament de valor reverteix el valor en llibres de l’actiu s’incrementa fins 

l’estimació revisada del seu import recuperable, de tal manera que l’import incrementat no superi 

l’import en llibres que s’hauria determinat si no s’hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament 

de valor per l’actiu. 

 

Arrendaments operatius 

 

En les operacions de arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment tots els 

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

 

Quan la Fundació actua com a arrendatària, les despeses de arrendament es carreguen 

linealment a la compte de pèrdues i guanys, en funció de la vida del contracte. 

 

Instruments financers 

 

4.5.1) Actius financers 

 
Els actius financers que té la Fundació es classifiquen en les següents categories: 

 

a.) Els préstecs i les partides a cobrar, actius que s’originen en la venda de béns o en la 

prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació, així com aquells actius financers 

que no tenint origen comercial, són cobraments de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu. Es valoren pel seu valor nominal ja que l’efecte dels descompte no 

és significatiu. 

 

b.) Actius financers mantinguts per a negociar: són aquells adquirits amb l’objectiu d’alienar-los a 

curt termini. Aquesta categoria inclou també els derivats financers que no hagin estat designats 

com a instruments de cobertura. 

 

c.) Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. 

S’inclouen dins d’aquesta categoria els actius financers que l’empresa designi com a tals en el 

moment del reconeixement inicial. 
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d.) Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, associades i multigrup: es consideren 

empreses del grup aquelles vinculades amb la Fundació per una relació de control i empreses 

associades aquelles sobre les que la Fundació exerceixi una influència significativa. 

Addicionalment, dins de la categoria de multigrup s’inclou a aquelles societats sobre les que, en 

virtut d’un acord, s’exerceix un  control conjunt amb un o més socis. 

 

Valoració Inicial 

 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada, 

més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. 

 

Valoració Posterior 

 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat. 

Els actius financers mantinguts per negociar i els actius financers a valor raonable amb canvis en 

el compte de pèrdues i guanys es valoren al seu valor raonable, registrant- se en el compte de 

pèrdues i guanys el resultat de les variacions en l’esmentat valor raonable. 

 

Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, minorat, en 

els seu cas, per l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

 

Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdues de valor d’actius 

financers, la Fundació procedeix a estimar mitjançant un test de deteriorament per els actius 

financers que no estan registrats a valor raonable, si existeix evidencia objectiva de 

deteriorament si el valor recuperable de l’actiu es inferior al seu valor en llibres. Quan es 

produeix, el registre d’aquest deteriorament es registre en la compte de pèrdues i guanys . 

 

 

4.5.2) Passius financers 

 

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en 

la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la Fundació, o també aquells que sense 

tenir un origen comercial, no poden ser considerats com instruments financers derivats. 

 

Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, 

ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius 

es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat. 
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Els instruments financers derivats de passiu es valoren al seu valor raonable, seguint els 

mateixos criteris que els corresponents als actius financers mantinguts per negociar descrits a 

l’apartat anterior. 

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han 

generat. 

 

Seguint la pràctica comercial generalitzada, la Fundació negocia una part dels seus ingressos 

amb els Bancs, per obtenir de forma puntual liquiditat. 

 

 

4.6) Efectiu i altres actius líquids equivalents 

 
Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, les comptes corrents bancàries i els dipòsits i 

adquisicions temporals d’actius que compleixen tots els següents requisits: 

 

Són convertibles en efectiu. 

En el moment de la seva adquisició el seu venciment no era superior a tres mesos. 

No estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor. 

Formen part de la política de gestió normal de tresoreria de la Fundació. 

 

 

4.7) Impost sobre el Valor Afegit 

 
La Fundació està exempta per la seva activitat de l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb allò que 

estableix la Llei 371/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit; en conseqüència, 

l’IVA suportat forma part del preu d’adquisició dels béns d’inversió o del circulant, així com dels 

serveis que siguin objecte de les operacions gravades pel mateix. El centre especial de treball 

Odisseny, presenta declaracions- liquidacions d’IVA, aplicant  la norma dels sectors diferenciats. 

 

 

Impost sobre Societats 

 
La Fundació esta exempta del Impost sobre societats pel que fa a les seves activitats pròpies. 

 

Ingressos i despeses 

 
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el 
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corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en que es produeix 

el corrent monetari o financer. Aquests ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 

a rebre, deduïts descomptes i impostos. 

 

El reconeixement dels ingressos per la prestació dels serveis es produeixen en el moment en que 

aquests s’han realitzat. 

 

No obstant, seguint el principi de prudència, únicament es comptabilitzen els serveis realitzats 

fins a la data de tancament de l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot 

essent eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són conegudes. 

 

Provisions i contingències 

 
Els comptes anuals recullen totes les provisions significatives que sent indeterminats respecte 

l’import o la data en que es liquidaran s’han de recollir com a passiu, estimant- se el valor actual. 

Es procedeix a la reversió total o parcial, quan aquestes obligacions  deixen d’existir o es 

redueixen. 

 

En la formació dels comptes anuals per la Direcció de la Fundació diferencia entre: 

 

Provisions: Saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, i 

que previsiblement la seva cancel·lació origini una sortida de recursos, però que resulten 

indeterminats en quan el seu import i/o moment de cancel·lació. 

 

Passius contingents: Obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, i 

que la seva materialització futura està condicionada a que succeeixi, o no, un o més fets futurs amb 

independència a la voluntat de la Fundació. 

 

 

Passius per retribucions al personal. 

 
4.11.1) Indemnitzacions per acomiadament. 
 
D’acord amb la reglamentació de treball vigent, la Fundació està obligada a indemnitzar als seus 

treballadors en cas d'acomiadament sense causa justificada. El Balanç de situació no inclou cap 

tipus de provisió per aquest concepte, degut a que la Direcció de la Fundació considera, en 

l'actualitat, que no es produiran situacions anormals d'acomiadament de personal en el futur. 
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4.11.2) Compromisos per pensions i obligacions similars. 

 

En la actualitat La Fundació no està obligada a pagar complements de pensions al personal que es 

jubili, no té contretes amb el personal cap altre tipus de compromís, que pugui significar futurs 

desemborsaments. En conseqüència, el balanç de situació adjunt no recull provisions per aquest 

concepte. 

 

 

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma duradora 

en l’activitat de la Fundació, amb la finalitat principal de minimitzar l’impacte mediambiental i la 

protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o eliminació de contaminació futura. 

 

La activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu. 

 

Subvencions, donacions  i llegats. 
 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts de tercers diferents als 

patrons, la Fundació segueix els següents criteris: 

 

Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrable: Es valoren per el valor raonable de 

l’import o bé concedit, en funció si són de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en 

proporció a la dotació a la amortització efectuada en el període per els elements subvencionats o, 

en el seu cas, quan es produeixi la seva venda o correcció valorativa per deteriorament. 

 

Subvencions de caràcter reintegrable: Mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzaran 

en el passiu. 

 

Subvencions de capital: S’incorporen a resultats en el moment en que es concedeixen, excepte els 

que es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, ja que en aquest cas s’imputaran en 

aquest exercici. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a 

mesura que es meritin les despeses finançades. 

 

Per altre banda, les subvencions, donacions i llegats rebuts de patrons, no constitueixen un ingrés, 

degut a que es tindria que registrar-se directament com a fons propis, independentment del tipus de 

subvenció del que es tracti, sempre i quan no sigui reintegrable. 
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Transaccions entre parts vinculades. 

 
La Fundació no té vinculació amb cap altre entitat. 

 

Partides corrents i no corrents 

 
Es consideren actius corrents aquells vinculats al cicle normal d’explotació, que amb caràcter 

general es considera d’un any, també aquells altres actius que tinguin un venciment, venda o 

realització en un curt termini des de la data de tancament de l’exercici, els actius financers 

mantinguts per a negociar, amb l’excepció dels derivats financers que tinguin un termini de liquidació 

superior a l’any i l’efectiu i altres actius líquids equivalents. Els actius que no complexin aquests 

requisits es qualificaren com a no corrents. 

 

Estat de fluxos d’efectiu 

 
En els estats de fluxos d’efectiu, s’utilitzen les següents expressions en els següents sentits: 

 

Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diner en efectiu i dels seus equivalents: entenent aquests les 

inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc de alteracions en el seu valor. 

 

Activitats d’explotació: Activitats típiques de la Fundació, així com altres activitats que  no poden ser 

qualificades com de inversió o de finançament. 

 

Activitats d’inversió: Les de adquisició, venda o disposició per altres mitjans d’actius a llarg termini i 

altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents. 

 

Activitats de finançament: Activitats que produeixen canvis en la mida i composició en el patrimoni 

net i dels passius de caràcter financer. 

 

 

 

Nota 5. Immobilitzat intangible 

 
El moviments que hi ha hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2018 i 2017, 

així com la informació més significativa que afecta aquest epígraf han estat els següents (en euros): 
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Cost Aplicacions 
informàtiques 

Dret d’ús 
cedits 

gratuïtament 
Total 

Saldo al 1 de gener de 2017 15.835 2.683.452 2.699.287 
(+) Altes     
Saldo al 31 de desembre de 2017 15.835 2.683.452 2.699.287 
Amortització acumulada    
Saldo al 1 de gener de 2017 (14.785) (224.612) (239.397) 
(+) Dotació a l'amortització  (838) (112.275) (113.113) 
Saldo al 31 de desembre de 2017 (15.623) (336.887) (352.510) 
Valor net a 31 de desembre de 2017 212 2.346.565 2.346.777 
    
Cost    
Saldo al 1 de gener de 2018 15.835 2.683.452 2.699.287 
(+) Altes     
(-) Baixes, sortides     
Saldo al 31 de desembre de 2018 15.835 2.683.452 2.699.287 
Amortització acumulada    
Saldo al 1 de gener de 2018 (15.623) (336.887) (352.510) 
(+) Dotació a l'amortització  (137) (112.275) (112.412) 
(-) Disminucions sortides/baixes     
Saldo al 31 de desembre de 2018 (15.760) (449.162) (464.922) 
Valor net a 31 de desembre de 2018 75 2.234.290 2.234.365 
 

 

A 31 de desembre de 2018 l’import dels elements totalment amortitzats és de 15.411 euros (2017: 

15.411 euros) 

 

 

 

Nota 6. Immobilitzat material 

 

El moviments que hi ha hagut en aquest epígraf del balanç de situació en l’exercici és el següent: 
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Cost Terrenys i 
construccions 

Instal·lacions 
tècniques i altre 

immobilitzat 
material 

Total 

Saldo al 1 de gener de 2017 3.685.101 3.421.092 7.116.193 
(+) Altes  12.437 206.388 218.825 
(-) Baixes  (928) (928) 
Saldo al 31 de desembre de 2017 3.697.538 3.636.552 7.334.090 
Amortització acumulada    

Saldo al 1 de gener de 2017 (1.048.694) (1.424.547)) (2.473.241) 
(+) Dotació a l'amortització  (129.631) (338.316) (467.947) 
Saldo al 31 de desembre de 2017 (1.178.325) (1.762.863) (2.940.478) 

Valor net a 31 de desembre de 2017 2.519.213 1.873.689 4.393.612 
    
Cost    
Saldo al 1 de gener de 2018 3.697.538 3.636.552 7.334.090 
(+) Altes  10.191 138.453 148.644 
(-) Baixes / Sortides  (47.335) (47.335) 
Saldo al 31 de desembre de 2018 3.717.730 3.717.669 7.435.399 

Amortització acumulada    

Saldo al 1 de gener de 2018 (1.178.325) (1.762.863) (2.940.478) 

(+) Dotació a l'amortització  (130.813) (297.957) 461.615 
(-) Disminucions Baixes / Sortides  (42.070)) (42.760) 
Saldo al 31 de desembre de 2018 (1.309.137) (2.050.197) (3.359.334) 

Valor net a 31 de desembre de 2018 2.408.592 1.667.472 4.076.065 

 

El detall del bens totalment amortitzats a 31 de desembre són els següents: 

 

 

 

 2018 2017 
Edificis i altes construccions 227.450 227.450 
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 
material 

1.188.187 930.031 

 1.415.637 1.157.481 
 

Una part significativa dels actius, 5.420.522 euros, estan vinculats a subvencions rebudes per la 

seva adquisició 
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Nota 7. Inversions financeres ( llarg i curt termini) 

 
Actius financers 
La composició dels actius financers a llarg termini, excepte les inversions i saldos a cobrar de 

entitats vinculades, al 31 de desembre, es classifiquen segons el detall següent: 

 

 

 

2017 Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altes 
TOTAL 

Actius financers per a negociar 
Inversions mantingudes fins el 

 

   - 

Préstecs i partides a cobrar    - 
Actius disponibles per a la 

 
   - 

Derivats de cobertura    - 
Altres actius financers   84.767 84.767 
TOTAL   84.767 84.767 
 

 

L’epígraf “ Altres actius financeres a llarg termini” correspon en la seva totalitat a fiances 

constituïdes per la Fundació relacionades amb subministraments i els imports entregats a la 

Generalitat en concepte de fiances dels diversos concerts signats. Durant l’exercici 2018 s’han 

produït altes per un import net de 3.480 euros 

 

 

La composició dels actius financers a curt termini, excepte les inversions i saldos a cobrar de entitats 

vinculades, al tancament de l’exercici 2018 i 2017, es classifiquen segons el detall següent: 

 

 

 

2018 
Instrument

s de 
 

Valors 
representatius

   
 

Crèdits, 
derivats i 

 

TOTAL 

Actius financers per a negociar 
Inversions mantingudes fins el 

 

   - 

Préstecs i partides a cobrar    - 
Actius disponibles per a la 

 
   - 

Derivats de cobertura    - 
Altres actius financers   88.247 88.247 
TOTAL   88.247 88.247 



Fundacio Pere Mitjans 
Memòria 
31 de desembre de 2018 
 
 

25 

 

2018 Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

Actius financers per a negociar 
Inversions mantingudes fins el 

 

    

Préstecs i partides a cobrar   132.52
 

132.526 
Actius disponibles per a la 

 
    

Derivats de cobertura     
Altres actius financers     
TOTAL   132.52

 
132.526 

 

 

2017 
Instruments 

de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

Actius financers per a negociar 
Inversions mantingudes fins el 

 

    

Préstecs i partides a cobrar   418.649 418.649 
Actius disponibles per a la 

 
    

Derivats de cobertura     
Altres actius financers     
TOTAL   418.649 418.649 
 

 

La composició dels deutors del epígraf “Deutors” excepte, els saldos amb vinculades i el saldo amb 

les administracions públiques que es mostren a la nota 10.1, al 31 de desembre és el següent: 

 

 

 2018 2017 

Usuaris 14.132 33.212 

Deutors varis 118.394 385.435 

TOTAL 132.526 418.648 

 

 

Passius financers 

 
La composició dels passius financers a llarg termini, excepte las inversions i saldos a cobrar de 

entitats del grup, multigrup i associades, a 31 de desembre és la següent: 
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2018 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altre TOTAL 

Dèbits i comptes a pagar   93.876 93.876 
Passius a valor raonable 
amb canvis al compte de 

 

    

Derivats de cobertura     
Altres passius financers     
TOTAL   93.876 93.876 

 

 

 

2017 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

Dèbits i comptes a pagar   88.508 88.508 
Passius a valor raonable 
amb canvis al compte de 

 

    

Derivats de cobertura     
Altres passius financers     
TOTAL   88.508 88.508 

 

Dèbits i comptes a pagar correspon a ales fiances rebudes dels usuaris del servei de llars i mini 

residencies que es retornaran en el moment que es donin de baixa del centre. 

 

 

La composició dels passius financers a curt termini, excepte las inversions i saldos a cobrar de 

entitats del grup, multigrup i associades, a 31 de desembre és la següent: 

 

2018 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

Dèbits i comptes a pagar 306.632  47.463 354.09
5 Passius a valor raonable 

amb canvis al compte de 
 

    

Derivats de cobertura     
Altres passius financers     
TOTAL 306.632  47.463 354.09
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2017 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

Dèbits i comptes a pagar 277.161  165.502 443.134 

Passius a valor raonable 
amb canvis al compte de 

 

    

Derivats de cobertura     
Altres passius financers     
TOTAL 277.161  165.502 443.134 

 

 

A 31 de desembre de 2018 Deutes amb entitats de crèdit correspon a l’import anticipat en 

concepte de factoring per un import de 152.870 euros i 153.761 euros en concepte d’utilització 

de la pòlisses de crèdit. (2017: 118.213 euros i 158.947 euros, respectivament) 

 

 

 Venciment Interès Límit en euros 

Descompte de factures (factoring) Octubre 2019 4,50 % 250.000 

Pòlisses de crèdit  Juliol 2019 Euribor +3,5 160.000 

 

 

 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 

 

El detall de crèdits comercials i altres comptes a pagar es el següent: 

 

 2018 2017 
Proveïdors 6.978 21.494 
Creditors varis 40.485 144.008 
Personal 300.163 335.561 
Altres deutes amb Administracions Publiques 173.706 166.174 
TOTAL 521.332 667.237 
 

 

 

Nota 8. Patrimoni net i fons propis 

 
El detall i moviment del epígraf de fons propis es detalla a continuació: 
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Saldo al 
31/12/17 

Distribució 
de resultats 

Altes / 
Baixes 

Saldo al 
31/12/18 

     
Fons social 55.122   51.122 
Fons especials 1.145.099   1.145.099 
 (103.968) (118.220)  (222.188) 
Resultat de l’exercici (118.220) 118.220 (126.715) (126.715) 

     
Total 978.033 - (126.715) 847.318 

 
El Fons dotacional de la Fundació va ser composat per aportacions no dineràries, essent un 77% en 

immobles i la resta en mobiliari, i es desglossa amb les següents partides: 

 

 

 Euros 
CET Odisseny 4.506 
Residència Poblenou 6.335 
Residència Poblenou 5.934 
Llar residència Gran via 11.648 
Llar residència Hospitalet 11.643 
Varis - Palerm 2.404 
Mobiliari divers 12.652 
Total 55.122 

 

 

Fons especials,  reserves i romanent 

 

Les reserves i romanents estan composades pels beneficis no distribuïts d’exercicis anteriors, i 

són de lliure disposició. 

 

 

Finalitat estatutàries 

 

La Fundació en compliment de la normativa vigent destina mes del 70% dels ingressos a finalitats 

fundacionals, en els exercicis 2018 i 2017, destinant el 100,23% i 97,31% respectivament a aquests 

fins: 
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Concepte 2018 2017 
Determinació de la base del càlcul:   
- Total ingressos de l’exercici 5.183.645 4.962.679 
- Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i 
drets de la dotació que mantenen el caràcter de dotació 

  

- Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos (140.936) (106.845) 

Base de càlcul 5.042.709 4.855.834 
    
Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats 
fundacionals 

5.169.424 4.974.054 

Inversions immobilitzat  148.644  
Total aplicacions de l’exercici 5.318.068 4.974.054 
% aplicat a finalitats fundacionals 105,47 % 102,45 % 
 

A efectes del càlcul, donat que la finalitat de la Fundació és dotar d’autonomia a les persones amb 

discapacitat per tal que es puguin desenvolupar-se ells i el seu projecte de vida. I que la Fundació 

posa a disposició dels seus usuaris els medis tant personals com materials per fer-ho. Totes 

aquelles despeses tant de personal, com de manteniment dels serveis, com de subministres així 

com totes les despeses de manutenció dels usuaris han de ser considerades com a despeses 

fundacionals. 

 

Així mateix s´inclouen a les despeses necessàries els imports de les comptes comptables 623 

prestacions de serveis, 626 serveis bancaris, 631 tributs, 649 despeses de cursos de formació, 662 

interessos bancaris, 671 pèrdues procedents de l’immobilitzat material, 678 despeses 

extraordinàries, 694 pèrdues per deteriorament de crèdits per les activitats. Tota la resta de 

despeses és considerada funcional. 

 

 

Nota 9. Subvencions 

 

9.1) El detall i moviment d’aquest epígraf en l’exercici 2018, es el següent: 

 

 2017 Altes Traspàs a 
resultats 

2018 

     
Subvencions oficials de capital 4.173.808  (340.502) 3.833.306 
Donacions i llegats de capital 1.999.033 594 (224.861) 1.773.577 
 6.172.841 594 (565.363) 5.606.883 
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9.2) Les subvencions a l’explotació obtingudes per la Fundació durant els exercicis 2018 i 2017 

(desglossades en la nota 11.1), són les que a continuació es detallen: 

 

 2018 2017 
Llars / Tallers 2.319.124 2.116.093 
Residència 1.428.761 1.467.967 
Altres 108.633 72.559 

 3.856.518 3.656.619 
 

 
Nota 10.  Administracions públiques i situació fiscal 

 
A 31 de desembre, els saldos deutors i creditors amb les Administracions Públiques són els 

següents: 

 

 Deutors Creditors  

 2018 2017 2018 2017 

Administracions públiques per 
subvencions 549.936 780.269   
Hisenda Pública Creditora per 
retencions   64.871 68.260 
Hisenda Pública Creditora per IVA   7.555 8.998 
Organismes de la Seguretat Social   101.280 88.916 
TOTAL 549.936 780.269 173.706 166.174 

 

 

Situació fiscal 

Pels impostos als que la Fundació es troba subjecte, es troben oberts a inspecció per part de les 

autoritats fiscals, els últims quatre exercicis. 

 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar- se 

definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini 

de prescripció de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d'eventuals inspeccions, podrien sorgir 

passius addicionals als registrats per la Fundació. No obstant, la Direcció de la mateixa considera 

que aquests passius, en cas de produir-se, no serien significatius en comparació amb els fons 

propis i amb els resultats anuals obtinguts. 
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Impost sobre societats 

Donat que l’impost de Societats estableix quota 0,00 euros, respecte els rendiments obtinguts en 

l’exercici de les activitats de les entitats sense afany de lucre, la provisió estimada per la Direcció de 

la Fundació serà la següent: 

 

Nota 11. Ingressos i despeses 

 

11.1) Import net de la xifra de negocis 

 
Els ingressos que ha obtingut La Fundació per les seves activitats durant els exercicis 2018 i 

2017 han estat els següents: 

 

Exercici 2018 

 

Durant l’exercici 2018 la Fundació va obtenir uns ingressos per les seves activitats de 4.402.576,81 

€. D’aquests 87.822,10 € provenen de les vendes realitzades del Centre Especial de Treball 

Odisseny 90.193,94 € de diverses prestacions de serveis de la Fundació, 561.474,83 € provenen de 

les quotes que els usuaris de la Fundació abonen; 3.856.517,65 € de les subvencions oficials 

rebudes, 20.806,22 € corresponen a donatius i altres ingressos per altres activitats. 

 

El detall de les subvencions oficials rebudes per tal de poder desenvolupar les seves activitats, amb 

el compliment de tots els protocols segons els diversos concerts i convenis que l’entitat ha signat 

amb l’ Administració Pública, és el següent: 

 

 2018 2017 

Generalitat de Catalunya: 
Departament de Treball, Benestar Social i Família 

  

Conveni Llars i Tallers 1.586.313 1.579.893 

Subvenció Centre Especial de Treball 11.658 11.205 

Departament Territori i sostenibilitat   

Subvenció habitatges 32.988 35.250 

   

Consorci Servies Socials de Barcelona   

Concerts Residencies Barcelona i Llar Estació de Mar 1.687.813 1.536.305 

Institut Català D’Asistencia Social: Concert Residencies 
Hospitalet 

473.759 467.862 
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Institut de la Seguretat Social: Subvenció Formació Continua 7.025 5.321 

Ajuntament de Barcelona: 
Institut Municipal de Persones amb Disminució 

19.962 14.000 

Ecom: Acompanyament oci 5.000 5.000 

Fundacio ONCE 32.000  

Altres  1.783 

Total ingressos per activitats 3.856.518 3.656.619 

 

 

Despeses de personal 

 
El detall de l´ epígraf despeses de personal a 31 de desembre, és el següent: 
 
  2018 2017 
Sous i salaris 3.029.955 2.914.041 
Indemnitzacions 22.838  
Càrregues socials 850.419 816.060 

Total  3.903.212 3.730.101 
 
Les càrregues socials incloses en el compte de pèrdues i guanys adjunt corresponen, bàsicament, a 
la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. 
 

 

Altres despeses d’explotació: 
 

11.4.1) El detall de l’epígraf de Altres despeses d’explotació és el següent 

 

 2018 2017 
Serveis Exteriors   

Lloguers 35.055 41.299 
Reparacions i conservació 45.009 22.689 
Serveis professionals independents 93.725 67.874 
Transports 5.824 6.198 
Primes d’assegurances 19.129 16.331 
Serveis bancaris 16.183 11.405 
Subministraments 181.234 167.227 
Altres serveis 287.842 294.272 

Total serveis exteriors 684.001 627.296 
   
Tributs 18.885 19.185 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions  3.859 
TOTAL 702.887 650.340 
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El detall del concepte Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions de les activitats del 

exercici 2017 és la següent: 

 

 Euros 
Pèrdues de crèdits comercials incobrables (5.185) 
Pèrdues por deteriorament de crèdits comercials - 
Reversió del deterioro de crèdits comercials incobrables 1.326 
TOTAL (3.859) 
 

 

Nota 12. Informació sobre els membres del patronat i direcció de la fundació 

 
Durant l’exercici s’han satisfet el total dels membres del Patronat l’import de 77.373 euros (2017: 

79.029 euros) per l’exercici de les seves funcions laborals, així mateix no han percebut cap retribució 

en concepte de col·laboració ni cap despesa produïda per a l’exercici de patró. 

 

Els membres de la Direcció han percebut per la seva activitat laboral la quantitat de 47.727 euros 

(2017: 47.702 euros). 

 

El patronat de la Fundació està composat per una presidenta, un vicepresident, un secretari, un 

tresorer i 9 vocals. A 31 de desembre de 2018 i la composició del Patronat era la següent: 

 

Presidenta:  Maria Dolors Clotas Giralt 

Vicepresident:   Miquel Serra Lázaro 

Secretari:  Pablo Monfort Vives 

Tresorer:  Emilio Grande Cabezas 

Vocals:   Maria Angeles Oliva Molina 

Violeta Paz Salas Marambio  

Carmen Garcia Rojo  

Manuela Rodríguez Franco  

Eugeni Rodenas Foz 

Ricard Díaz Fernandez  

Josep Villaitodo Bel  

Rosa Motis Molins  

Ana Moller Soler 

 

El Patronat té un Director - Coordinador, en la persona d’Esteve Gener i Ferrer. 
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Nota 13.  Informació sobre medi ambient 

 

Sistemes, equips i instal·lacions. 

 

La Fundació no ha incorporat sistemes, equips o instal·lacions significatives al immobilitzat 

material que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient. 

 

Despeses de l’exercici. 
 
La Fundació no ha suportat cap tipus de despesa que tingui com a finalitat, la protecció i millora del 

medi ambient. 

 

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent dels instruments financers 
 
Les activitats de la Fundació estan exposades a diferents tipus de riscos financers, destacant 
fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i els riscos de mercat (tipus de canvi, tipus de 
interès i altres riscos de preu ). 
 
Risc de crèdit. Els principals actius financers de la Fundació són el saldo en bancs, deutors 
comercials i altres comptes a cobrar, que representen la màxima exposició de Fundació al risc de 
crèdit en relació als actius financers. 
 
Risc de liquiditat. La situació general dels mercats financers, especialment el mercat bancari. La 
Fundació presta una atenció permanent a l’evolució dels diferents factors que poden ajudar a 
solventar la crisi de liquiditat i en especial a les fonts de finançament.  
 
Risc de tipus de interès. Les variacions dels tipus de interès modifiquen el valor raonable 
d’aquells actius i passius que meriten a un  tipus de interès fixe així com els fluxos futurs dels 
actius i passius referenciats a un tipus d’interès variable. 
 
L’objectiu de la gestió del risc del tipus de interès és assolir un equilibri en la estructura del deute 
que permeti minimitzar el cost del mateix en un horitzó plurianual, amb una repercussió reduïda 
en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Depenent de les estimacions de la Fundació i dels objectius de l’estructura del deute, es poden 
realitzar operacions de cobertura mitjançant la contractació de derivats. 
 
La Fundació no ha realitzat cap mena de provisions derivades de litigis en curs, ni indemnitzacions 

relacionades amb el medi ambient. 
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Altres contingències. 

La  Fundació no té contingències  relacionades  amb  la  protecció  i  millora del medi ambient. 

 

Nota 14. Garanties compromeses de tercers i altres passius contingents 

 

La Fundació no té cap garantia prestada a favor de tercers. 

 

Nota 15.  Altra informació 

 
15.1 ) La plantilla mitjana de personal calculada a jornada complerta durant l'exercici distribuïda 

en les següents categories professionals: 

 

 Mitja 2017 Mitja 2018 Homes Dones 
Auxiliar. administratiu 1,02 1,02 1,02  
Auxiliar  serveis generals 31,39 37,06 12,18 24,88 
Auxiliar neteja 1,6 1,66 0,34 1,32 
Auxiliar tècnic educatiu 91,84 96,53 27,15 69,38 
Cap administració 1 1  1 
Cap de secció 1 1 1  
Diplomat Universitari 9,26 9,48 3,05 6,43 
Director 1 1 1  
Llicenciat Universitari 5,84 5,21  5,21 
Oficial 1ª 1 1 1  
Oficial Adm 2ª  0,24 0,24  
Oficial de serveis generals 0,74 1,35 1,35  
Operari 1 1  1 
Total 146,69 157,55 48,33 109,22 
 
15.2) Els honoraris satisfets per a la realització de l’auditoria han estat de 5.500 euros. 

 

Nota 16.  Fets posteriors al tancament 

 
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2018, no hi ha hagut cap altre fet important que afecti als 

Comptes Anuals en aquesta data. 

 

Nota 1 7-  Distribució  segmentada 

 
La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries, dels 

exercicis 2018, per categories d’activitats i per centres de treball és la que es detalla a continuació: 
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RESIDÈNCIES

PERE MITJANS
CODI TITOL TOTAL GORNAL VERNEDA I ROCA POBLENOU PORXOS

SO2853 SO5764 SO7070 SO4708 SO2973
Despeses per compres i consums
600 a 604 i 610 a 614 Consums de prroductes i de serveis 31.760,12        7.867,11          5.929,92          3.886,00          7.052,51       7.024,58       

hotelers de materials de reposició
605, 606, 615, 616 Consum de primeres materies i -                       -                       -                       -                       -                    -                    

mercaderies
607 Treballs realitzats per altres empreses -                       -                       -                       -                       -                    -                    

o professionals
608 Altres consums -                       -                       -                       -                       -                    -                    
TOTAL 31.760,12        7.867,11          5.929,92          3.886,00          7.052,51       7.024,58       

Despeses per serveis exteriors
621 Arrendaments 7.477,67          982,73             1.884,65          523,27             2.744,28       1.342,73       
624 Transports -                       -                       -                       -                       -                    -                    
628 Suministraments 49.392,45        10.065,89        7.965,56          11.904,33        9.737,62       9.719,04       
622, 623, 626, 627 i 629 Altres Serveis exteriors 101.255,43      20.148,94        18.895,68        18.911,92        23.217,06     20.081,84     
TOTAL 158.125,55      31.197,56        28.745,89        31.339,52        35.698,96     31.143,61     

Despeses per impostos i tributs
630 i 638 Impost sobre beneficis -                       -                       -                       -                       -                    -                    
631 Altres impostos i tributs 6.466,51          483,70             963,41             1.062,50          2.578,44       1.378,45       
TOTAL 6.466,51          483,70             963,41             1.062,50          2.578,44       1.378,45       

Despeses de personal
640 Sous i Salaris 832.207,74      120.140,19      176.728,48      188.142,11      184.623,23   162.573,73   
642 Seguretat Social a càrrec de L'empresa 242.285,06      35.184,57        48.998,93        59.810,07        47.864,78     50.426,71     
644 Suplències i retribucions complementaries -                       -                       -                       -                       -                    -                    
645 Formació professional -                       -                       -                       -                       -                    -                    
641, 643, 646 i 649 Altres despeses de personal 3.612,47          43,33               3.377,86          47,89               92,81            50,57            
TOTAL 1.078.105,26   155.368,09      229.105,27      248.000,07      232.580,83   213.051,01   

Total despeses de gestio
650, 659 Altres despeses de gestió 1.646,25          344,19             275,35             269,50             413,03          344,19          

Total despeses financeres
66 Despeses f inanceres 1.462,17          305,70             244,56             239,36             366,84          305,70          

Totals despeses excepcionals
67 Pèrdues de l'immovilitzat i 2.261,34          662,07             615,04             201,82             477,58          304,81          

despeses excepcionals -                       

Totals dotacions per amortitzacions
68 Dotació per amortització 55.224,91        11.448,99        15.844,53        16.839,96        5.794,23       5.297,20       

Total dotacions per provisions
69 Dotació a les provisions 2.471,34          40,31               411,31             289,31             48,37            1.682,04       

TOTAL DESPESES 1.337.523,45  207.717,73     282.135,28     302.128,05     285.010,79   260.531,60   
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RESIDÈNCIES
PERE MITJANS

CODI TITOL TOTAL GORNAL VERNEDA I ROCA POBLENOU PORXOS
SO2853 SO5764 SO7070 SO4708 SO2973

Total ingressos per vendes i prestació de serveis
700, 701, 702, 703, 709 i 710 Prestació serveis -                       -                       -                       -                       -                       -                       
704 Altres quotes -                       -                       -                       -                       -                       -                       
705 Concert per a prestacio social -                       -                       -                       -                       -                       -                       
707 Beques i ajudes individuals -                       -                       -                       -                       -                       -                       
706 i 708 Altres ingressos -                       -                       -                       -                       -                       -                       
79 Excès de provisions -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       
Total ingressos socials
720, 721 i 722 Quotes d'usuaris i familiars 211.718,67      54.620,26        37.785,75        33.669,31        52.856,15        32.787,21        
728 Donatius, patrocinis i loteries 5.127,58          1.072,04          857,63             839,41             1.286,45          1.072,04          
TOTAL 216.846,26      55.692,30        38.643,39        34.508,72        54.142,60        33.859,25        

Total subvencions d'explotacio
724 Subvencions per al manteniment de 1.528.858,21   287.599,00      254.015,91      269.768,78      351.762,26      365.712,27      

centre i serveis
741 Subvencions per a la contractació -                       -                       -                       -                       -                       -                       
743 Altres subvencions -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL 1.528.858,21   287.599,00      254.015,91      269.768,78      351.762,26      365.712,27      

Total altres ingressos
752, 755 i 759 Ingressos per serveis diversos 1.592,92          333,04             266,43             260,77             399,65             333,04             

Total ingressos financers
76 Ingressos f inancers 0,28                 0,06                 0,05                 0,05                 0,07                 0,06                 

Total ingressos excepcionals
770, 771, 778 i 779 Beneficis de l'immobilitzat i ingresso 6,27                 1,31                 1,05                 1,03                 1,57                 1,31                 

extraordinaris
725 i 726 Traspàs subvenció capital 40.114,27        10.309,34        12.565,29        12.136,89        2.607,25          2.495,51          

Total excessos provisions -                       -                       -                       -                       -                       -                       

TOTAL INGRESSOS 1.787.418,22  353.935,05     305.492,11     316.676,23     408.913,40     402.401,44     
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LLARS RESIDÈNCIES

CODI TITOL TOTAL HOSPITALET ESPRONCEDA GRAN VIA SÀSSER TZARA ent TZARA 1er ESTACIÓ MAR CANYELLES
SO2853 SO3403 SO3402 SO2777 SO2775 SO2776 SO9195

Despeses per compres i consums
600 a 604 i 610 a 614 Consums de prroductes i de serveis 55.535,64        -                4.822,20       5.205,60       8.793,81       3.542,10       4.139,87       29.032,06        -                   

hotelers de materials de reposició
605, 606, 615, 616 Consum de primeres materies i -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   

mercaderies
607 Treballs realitzats per altres emprese -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   

o professionals
608 Altres consums -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   
TOTAL 55.535,64        -                4.822,20       5.205,60       8.793,81       3.542,10       4.139,87       29.032,06        -                   

Despeses per serveis exteriors
621 Arrendaments 20.443,64        1.048,31   761,83          1.276,37       1.376,46       5.223,66       8.846,36       1.831,04          79,61            
624 Transports -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   
628 Suministraments 68.369,00        3.001,85   5.116,76       5.486,42       7.262,66       4.590,91       4.768,49       37.796,77        345,14          
622, 623, 626, 627 i 629 Altres Serveis exteriors 142.393,06      1.177,10   12.879,72     9.854,44       17.848,65     14.218,59     9.742,91       74.934,53        1.737,13       
TOTAL 231.205,70      5.227,27   18.758,30     16.617,23     26.487,78     24.033,15     23.357,75     114.562,34      2.161,87       

Despeses per impostos i tributs
630 i 638 Impost sobre beneficis -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   
631 Altres impostos i tributs 7.612,28          241,44      1.185,38       1.200,91       1.019,21       1.084,93       1.226,72       1.620,59          33,09            
TOTAL 7.612,28          241,44      1.185,38       1.200,91       1.019,21       1.084,93       1.226,72       1.620,59          33,09            

Despeses de personal
640 Sous i Salaris 1.274.998,36   1.808,72   128.917,36   112.130,21   175.877,30   123.562,95   104.972,94   569.994,37      57.734,52     
642 Seguretat Social a càrrec de L'empre 356.804,65      516,60      38.194,47     33.894,96     44.979,92     35.477,86     33.934,15     152.025,84      17.780,85     
644 Suplències i retribucions complement -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   
645 Formació professional -                       -                -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   
641, 643, 646 i 649 Altres despeses de personal 9.557,39          1,80          32,97            43,65            81,93            24,88            11,77            8.453,42          906,99          
TOTAL 1.641.360,40   2.327,12   167.144,79   146.068,82   220.939,14   159.065,68   138.918,85   730.473,63      76.422,37     

Total despeses de gestio
650, 659 Altres despeses de gestió 2.306,06          34,42        206,51          172,09          309,77          206,51          206,51          1.098,65          71,59            

Total despeses financeres
66 Despeses f inanceres 2.048,19          30,57        183,42          152,85          275,13          183,42          183,42          975,80             63,59            

Totals despeses excepcionals
67 Pèrdues de l'immovilitzat i 2.098,05          1,88 -         224,22          136,33          11,43            11,28 -           11,28 -           1.754,43          3,91 -             

despeses excepcionals

Totals dotacions per amortitzacions
68 Dotació per amortització 430.343,37      116,49      5.722,74       5.640,45       5.598,13       1.749,88       1.681,41       409.591,97      242,29          

Total dotacions per provisions
69 Dotació a les provisions 270,07             4,03          24,19            20,15            36,28            24,19            24,19            128,67             8,38              

TOTAL DESPESES 2.372.779,76  7.979,45  198.271,75  175.214,43  263.470,69  189.878,58  169.727,44  1.289.238,13  78.999,27    
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LLARS RESIDÈNCIES

CODI TITOL TOTAL HOSPITALET ESPRONCEDA GRAN VIA SÀSSER TZARA ent TZARA 1er ESTACIÓ MAR CANYELLES
SO2853 SO3403 SO3402 SO2777 SO2775 SO2776 SO9195

Total ingressos per vendes i prestació de serveis
700, 701, 702, 703, 709 i 710 Prestació serveis -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
704 Altres quotes -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
705 Concert per a prestacio social 57.492,86        -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               57.492,86     
707 Beques i ajudes individuals -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
706 i 708 Altres ingressos -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
79 Excès de provisions -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
TOTAL 57.492,86        -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               57.492,86     

Total ingressos socials
720, 721 i 722 Quotes d'usuaris i familiars 232.070,55      6,27            15.620,73     19.636,48     37.625,54     20.480,53     15.020,69     123.667,26              13,04            
728 Donatius, patrocinis i loteries 7.182,69          107,20        643,23          536,02          964,84          643,23          643,23          3.421,96                  222,99          
TOTAL 239.253,24      113,47        16.263,96     20.172,50     38.590,37     21.123,76     15.663,92     127.089,22              236,03          

Total subvencions d'explotacio
724 Subvencions per al manteniment d 1.571.460,93   2.528,90     150.188,31   128.053,52   229.020,94   151.998,71   156.853,21   752.131,57              685,76          

centre i serveis
741 Subvencions per a la contractació -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
743 Altres subvencions -                       -                 -                    -                   -                    -                    -                    -                               -                    
TOTAL 1.571.460,93   2.528,90     150.188,31   128.053,52   229.020,94   151.998,71   156.853,21   752.131,57              685,76          

Total altres ingressos
752, 755 i 759 Ingressos per serveis diversos 28.468,83        33,30          199,82          166,52          299,73          199,82          199,82          27.300,53                69,27            

Total ingressos financers
76 Ingressos f inancers 0,39                 0,01            0,04              0,03              0,05              0,04              0,04              0,19                         0,01              

Total ingressos excepcionals
770, 771, 778 i 779 Beneficis de l'immobilitzat i ingress 8,79                 0,13            0,79              0,66              1,18              0,79              0,79              4,19                         0,27              

extraordinaris
725 i 726 Traspàs subvenció capital 453.702,95      196,27        4.945,59       4.893,29       2.485,15       1.246,16       1.177,64       438.350,60              408,25          

Total excessos provisions 356,70             -                 -                    -                   -                    -                    -                    356,70                     -                    

TOTAL INGRESSOS 2.350.744,69  2.872,09    171.598,50  153.286,52  270.397,44  174.569,27  173.895,41  1.345.233,00          58.892,45    
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TALLERS

CODI TITOL TOTAL PRIM ANDRADE CLOT CASA BOLEDA LA MARINA
SO1147 SO1146 SO0924 SO2557 SO7931

Despeses per compres i consums
600 a 604 i 610 a 614 Consums de prroductes i de serveis 4.334,90          789,74             670,08          1.622,74       656,81          595,53          

hotelers de materials de reposició
605, 606, 615, 616 Consum de primeres materies i -                       -                       -                    -                    -                    -                    

mercaderies
607 Treballs realitzats per altres empreses -                       -                       -                    -                    -                    -                    

o professionals
608 Altres consums -                       -                       -                    -                    -                    -                    
TOTAL 4.334,90          789,74             670,08          1.622,74       656,81          595,53          

Despeses per serveis exteriors
621 Arrendaments 6.256,56          2.187,36          1.159,13       830,89          449,71          1.629,47       
624 Transports -                       -                       -                    -                    -                    -                    
628 Suministraments 61.223,29        20.735,44        18.138,08     3.458,55       1.949,69       16.941,52     
622, 623, 626, 627 i 629 Altres Serveis exteriors 204.777,55      37.354,97        43.845,35     33.368,06     42.296,28     47.912,89     
TOTAL 272.257,39      60.277,77        63.142,55     37.657,50     44.695,68     66.483,88     

Despeses per impostos i tributs
630 i 638 Impost sobre beneficis -                       -                       -                    -                    -                    -                    
631 Altres impostos i tributs 4.629,02          1.971,98          845,19          269,20          186,95          1.355,70       
TOTAL 4.629,02          1.971,98          845,19          269,20          186,95          1.355,70       

Despeses de personal
640 Sous i Salaris 846.597,06      182.229,79      203.862,28   83.989,29     137.715,24   238.800,45   
642 Seguretat Social a càrrec de L'empresa 242.288,86      57.148,70        58.932,30     20.561,99     38.352,57     67.293,29     
644 Suplències i retribucions complementaries -                       -                       -                    -                    -                    -                    
645 Formació professional -                       -                       -                    -                    -                    -                    
641, 643, 646 i 649 Altres despeses de personal 9.668,60          23,65               311,80          34,17            21,62            9.277,36       
TOTAL 1.098.554,52   239.402,14      263.106,38   104.585,45   176.089,44   315.371,11   

Total despeses de gestio
650, 659 Altres despeses de gestió 2.727,69          407,17             481,86          582,37          404,42          851,87          

Total despeses financeres
66 Despeses f inanceres 2.422,68          361,64             427,98          517,25          359,20          756,61          

Totals despeses excepcionals
67 Pèrdues de l'immovilitzat i 149,04 -            22,25 -              26,33 -           31,82 -           22,10 -           46,55 -           

despeses excepcionals

Totals dotacions per amortitzacions
68 Dotació per amortització 80.261,67        9.457,01          27.303,86     2.099,67       2.707,99       38.693,14     

Total dotacions per provisions
69 Dotació a les provisions 3.529,79          1.926,51          56,43            500,20          47,36            999,29          

TOTAL DESPESES 1.468.568,62  314.571,72     356.008,02  147.802,56  225.125,76   425.060,57   
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TALLERS

CODI TITOL TOTAL PRIM ANDRADE CLOT CASA BOLEDA LA MARINA
SO1147 SO1146 SO0924 SO2557 SO7931

Total ingressos per vendes i prestació de serveis
700, 701, 702, 703, 709 i 710 Prestació serveis -                      -                      -                      -                      -                      -                      
704 Altres quotes -                      -                      -                      -                      -                      -                      
705 Concert per a prestacio social -                      -                      -                      -                      -                      -                      
707 Beques i ajudes individuals -                      -                      -                      -                      -                      -                      
706 i 708 Altres ingressos -                      -                      -                      -                      -                      -                      
79 Excès de provisions -                      -                      -                      -                      -                      -                      
TOTAL -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total ingressos socials
720, 721 i 722 Quotes d'usuaris i familiars 117.685,61      22.489,06        24.332,90        26.489,49        23.310,95        21.063,21        
728 Donatius, patrocinis i loteries 8.495,94          1.268,23          1.500,86          1.813,90          1.259,65          2.653,31          
TOTAL 126.181,55      23.757,29        25.833,76        28.303,39        24.570,60        23.716,52        

Total subvencions d'explotacio
724 Subvencions per al manteniment del 744.540,55      105.664,01      117.879,85      117.169,08      106.018,99      297.808,62      

centre i serveis
741 Subvencions per a la contractació -                      -                      -                      -                      -                      -                      
743 Altres subvencions -                      -                      -                      -                      -                      -                      
TOTAL 744.540,55      105.664,01      117.879,85      117.169,08      106.018,99      297.808,62      

Total altres ingressos
752, 755 i 759 Ingressos per serveis diversos 2.639,33          393,98             466,25             563,50             391,32             824,27             

Total ingressos financers
76 Ingressos f inancers 0,47                 0,07                 0,08                 0,10                 0,07                 0,15                 

Total ingressos excepcionals
770, 771, 778 i 779 Beneficis de l'immobilitzat i ingressos 10,39               1,55                 1,84                 2,22                 1,54                 3,25                 

extraordinaris
725 i 726 Traspàs subvenció capital 71.108,77        6.408,79          26.035,03        3.320,93          2.306,20          33.037,82        

Total excessos provisions 1.083,42          -                      -                      1.083,42          -                      -                      

TOTAL INGRESSOS 945.564,48     136.225,69     170.216,81     150.442,64     133.288,73     355.390,62     

FUNDACIÓ PERE MITJANS.         ANY 2018



Fundacio Pere Mitjans 
Memòria 
31 de desembre de 2018 
 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SERVEIS

CODI TITOL TOTAL RESIDÈNCIES LLARS TALLERS ODISSENY
T00162

Despeses per compres i consums
600 a 604 i 610 a 614 Consums de productes i de serveis 98.359,24                   31.760,12                  55.535,64                  4.334,90                    6.728,58               

hotelers de materials de reposició
605, 606, 615, 616 Consum de primeres materies i -                                  -                                 -                                 -                                 -                            

mercaderies
607 Treballs realitzats per altres empreses 8.809,28                     -                                 -                                 -                                 8.809,28               

o professionals
608 Altres consums -                                  -                                 -                                 -                                 -                            
TOTAL 107.168,52                 31.760,12                  55.535,64                  4.334,90                    15.537,86             

Despeses per serveis exteriors
621 Arrendaments 35.054,59                   7.477,67                    20.443,64                  6.256,56                    876,73                  
624 Transports -                                  -                                 -                                 -                                 -                            
628 Suministraments 181.234,74                 49.392,45                  68.369,00                  61.223,29                  2.250,01               
622, 623, 626,625, 627 i 629 Altres Serveis exteriors 467.712,89                 101.255,43                142.393,06                204.777,55                19.286,85             
TOTAL 684.002,22                 158.125,55                231.205,70                272.257,39                22.413,59             

Despeses per impostos i tributs
630 i 638 Impost sobre beneficis -                                  -                                 -                                 -                                 
631 Altres impostos i tributs 18.884,73                   6.466,51                    7.612,28                    4.629,02                    176,92                  
TOTAL 18.884,73                   6.466,51                    7.612,28                    4.629,02                    176,92                  

Despeses de personal
640 Sous i Salaris 3.029.955,16              832.207,74                1.274.998,36             846.597,06                76.152,00             
642 Seguretat Social a càrrec de L'empresa 850.419,13                 242.285,06                356.804,65                242.288,86                9.040,57               
644 Suplències i retribucions complementari -                                  -                                 -                                 -                                 -                            
645 Formació professional -                                  -                                 -                                 -                                 -                            
641, 643, 646 i 649 Altres despeses de personal 22.838,46                   3.612,47                    9.557,39                    9.668,60                    -                            
TOTAL 3.903.212,75              1.078.105,26             1.641.360,40             1.098.554,52             85.192,57             

Total despeses de gestio
650, 659 Altres despeses de gestió 6.680,00                     1.646,25                    2.306,06                    2.727,69                    -                            

Total despeses financeres
66 Despeses f inanceres 5.933,04                     1.462,17                    2.048,19                    2.422,68                    -                            

Totals despeses excepcionals
67 Pèrdues de l'immovilitzat i 4.210,34                     2.261,34                    2.098,05                    149,04 -                      -                            

despeses excepcionals

Totals dotacions per amortitzacions
68 Dotació per amortització 573.996,90                 55.224,91                  430.343,37                80.261,67                  8.166,95               

Total dotacions per provisions
69 Dotació a les provisions 6.271,21                     2.471,34                    270,07                       3.529,79                    -                            

TOTAL DESPESES 5.310.359,71             1.337.523,45             2.372.779,76             1.468.568,62             131.487,89          
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TOTAL SERVEIS

CODI TITOL TOTAL RESIDÈNCIES LLARS TALLERS ODISSENY
T00162

Total ingressos per vendes i prestació de serveis
700, 701, 702, 703, 709 i 710 Prestació serveis 87.822,10                   -                                 -                                 -                            87.822,10              
704 Altres quotes -                                  -                                 -                                 -                            -                            
705 Concert per a prestacio social 57.492,86                   -                                 57.492,86                  -                            -                            
707 Beques i ajudes individuals -                                  -                                 -                                 -                            -                            
706 i 708 Altres ingressos -                                  -                                 -                                 -                            -                            
79 Excès de provisions -                                  -                                 -                                 -                            -                            
TOTAL 145.314,96                 -                                 57.492,86                  -                            87.822,10              

Total ingressos socials
720, 721 i 722 Quotes d'usuaris i familiars 561.474,83                 211.718,67                232.070,55                117.685,61            -                            
728 Donatius, patrocinis i loteries 20.806,22                   5.127,58                    7.182,69                    8.495,94                -                            
TOTAL 582.281,05                 216.846,26                239.253,24                126.181,55            -                            

Total subvencions d'explotacio
724 Subvencions per al manteniment del 3.856.517,65              1.528.858,21             1.571.460,93             744.540,55            11.657,95              

centre i serveis -                                  -                                 -                                 -                            -                            
741 Subvencions per a la contractació -                                  -                                 -                                 -                            -                            
743 Altres subvencions -                                  -                                 -                                 -                            -                            
TOTAL 3.856.517,65              1.528.858,21             1.571.460,93             744.540,55            11.657,95              

Total altres ingressos
752, 755 i 759 Ingressos per serveis diversos 32.701,08                   1.592,92                    28.468,83                  2.639,33                -                            

Total ingressos financers
76 Ingressos f inancers 1,14                            0,28                           0,39                           0,47                       -                            

Total ingressos excepcionals
770, 771, 778 i 779 Beneficis de l'immobilitzat i ingressos 25,46                          6,27                           8,80                           10,39                     -                            

extraordinaris -                                 -                                 -                            
725 i 726 Traspàs subvenció capital 565.363,47                 40.114,27                  453.702,95                71.108,77              437,48                   

Total excessos provisions 1.440,12                     -                                 356,70                       1.083,42                -                            

TOTAL INGRESSOS 5.183.644,92             1.787.418,22             2.350.744,70             945.564,48           99.917,53             

FUNDACIÓ PERE MITJANS.         ANY 2018
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Nota  18-   Actius vinculats 

 
Quadres corresponents als actius vinculats amb el compliment de les finalitats estatutàries, en funció 

de la seva tipologia i amb indicació del seu valor comptable i l’amortització acumulada. 

 

 

INFORMACIÓ TALLERS a 31.12.18

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals                         -                          -                              -     
211 construccions 13.545,72       8.495,00         -                  -                      
212 instal·lacions tècniques -                    -                    -                  -                      
214 altres instal·lacions i utillatges 30.802,62       28.675,74       25.859,38    25.650,41        
215 mobliliari 22.134,58       22.094,82       6.219,62       6.127,64           
216 equips per a proces. informació 5.791,28         5.596,98         10.536,34    8.232,88           
218 altres immobilitzats materials 4.814,85         3.305,97         5.741,46       5.081,07           

TOTAL 77.089,05       68.168,51       48.356,80    45.092,00        

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals                         -                             -                          -                              -     
211 construccions -                    -                    176.643,37  130.593,79      
212 instal·lacions tècniques -                    -                    -                  -                      
214 altres instal·lacions i utillatges 132,10             27,62               371,62          162,65              
215 mobliliari 1.813,58         1.813,58         33.857,38    33.857,38        
216 equips per a proces. informació 1.142,09         947,79             10.217,43    8.245,86           
218 altres immobilitzats materials 1.668,31         1.668,31         7.205,27       6.617,48           

TOTAL 4.756,08         4.457,30         228.295,07  179.477,16      

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals -                    -                    -                      -                  
211 construccions 512.454,12    185.835,29    702.643,21      324.924,08  
212 instal·lacions tècniques -                    -                    -                      -                  
214 altres instal·lacions i utillatges 7.790,28         6.882,33         64.956,00        61.398,75    
215 mobliliari 68.596,55       68.596,55       132.621,71      132.489,97  
216 equips per a proces. informació 35.937,52       30.572,45       63.624,66        53.595,96    
218 altres immobilitzats materials 30.471,97       29.964,38       49.901,86        46.637,21    

TOTAL 655.250,44    321.851,00    1.013.747,44  619.045,97  

ANDRADE CASA BOLEDA

CLOT PRIM

LA MARINA TOTAL TALLERS
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INFORMACIÓ LLARS RESIDÈNCIES a 31.12.18

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals                       -                           -              6.826,17                         -                 5.788,67                            -                           -                               -     
211 construccions 115.740,76  46.157,35     121.804,22  60.549,94     5.854,72           5.854,72           60.701,82     16.790,01         
212 instal·lacions tècniques 3.927,83       3.927,83       
214 altres instal·lacions i utillatge 2.047,27       1.350,64       5.290,59       5.290,59       -                      -                      16.699,99     14.241,36         
215 mobliliari 16.443,36     16.404,67     16.422,63     12.530,31     -                      -                      12.813,86     8.469,17           
216 equips per a proces. informac 760,73           760,73           760,73           760,73           -                      -                      760,73           760,73               
218 altres immobilitzats material 4.064,69       462,73           3.821,90       1.177,32       -                      -                      3.929,02       2.033,23           

TOTAL 142.984,64  69.063,95     154.926,24  80.308,89     11.643,39        5.854,72           94.905,42     42.294,50         

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals -                  -                  -                  -                  -                      12.614,84         -                      
211 construccions 26.861,64     26.861,64     32.705,88     32.705,88     1.091.932,92  141.063,94      1.455.601,96   329.983,48      
212 instal·lacions tècniques -                  -                  -                  -                  1.311.420,10  472.111,71      1.315.347,93   476.039,54      
214 altres instal·lacions i utillatge 4.054,14       3.153,60       1.888,68       1.264,08       243.477,53      80.086,10        273.458,20       105.386,37      
215 mobliliari 10.807,64     10.794,20     15.657,12     14.761,74     568.026,87      158.288,49      640.171,48       221.248,58      
216 equips per a proces. informac 825,73           825,73           760,73           760,73           53.383,72        27.068,63        57.252,37         30.937,28        
218 altres immobilitzats material 8.682,49       6.271,52       3.544,24       2.430,95       160.599,43      42.300,29        184.641,77       54.676,04        

TOTAL 51.231,64     47.906,69     54.556,65     51.923,38     3.428.840,57  920.919,16      3.939.088,55   1.218.271,29  

TOTAL LLARS

ESPRONCEDA GRAN VIA HOSPITALET SASSER

TZARA 1er TZARA entresol ESTACIÓ DE MAR
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INFORMACIÓ RESIDÈNCIES a 31.12.18

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals       40.123,55                               -        134.801,02               6.392,18                             -     
211 construccions 65.518,83    50.730,00           355.594,09  201.657,32  99.140,62        51.122,08         
212 instal·lacions tècniques -                  -                         -                  -                  -                      -                       
214 altres instal·lacions i utillatg 7.430,17      5.607,85              814,13          814,13          3.166,43           3.163,47           
215 mobliliari 17.031,88    17.031,88           16.628,45    16.628,45    38.095,50        38.004,42         
216 equips per a proces. informa 695,73          695,73                 695,73          695,73          727,16              727,16               
218 altres immobilitzats materia 6.342,04      4.051,72              2.916,72      1.125,27      5.131,69           2.812,24           

TOTAL 137.142,20  78.117,18           511.450,14  220.920,90  152.653,58      95.829,37         

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals       51.726,11                               -           66.250,10                        -     299.292,96       -                  
211 construccions 226.310,38  102.376,67         380.463,19  151.942,76  1.127.027,11   557.828,83  
212 instal·lacions tècniques -                  -                         -                  -                  -                       -                  
214 altres instal·lacions i utillatg 4.939,47      4.939,47              844,02          844,02          17.194,22         15.368,94     
215 mobliliari 26.217,70    26.217,70           18.734,52    18.631,06    116.708,05       116.513,51  
216 equips per a proces. informa 760,73          760,73                 805,71          805,71          3.685,06           3.685,06       
218 altres immobilitzats materia 12.444,03    10.328,09           5.471,08      2.677,49      32.305,56         20.994,81     

TOTAL 322.398,42  144.622,66         472.568,62  174.901,04  1.596.212,96   714.391,15  

PORXOS VERNEDA POBLENOU

GORNAL PERE MITJANS I ROCA TOTAL RESIDÈNCIES
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INFORMACIÓ ALTRES I RESUM  a 31.12.18

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals              3.598,05                             -     
211 construccions 30.493,89         9.943,56         86.457,85         86.457,85         
212 instal·lacions tècniques 11.214,38         8.600,93         1.475,24           1.475,24           
213 maquinaria 39.578,18         20.679,67       -                       -                       
214 altres instal·lacions i utillatges 10.923,73         8.158,78         58.452,24         58.452,24         
215 mobliliari 8.893,32           8.879,14         93.787,51         92.709,43         
216 equips per a proces. informaci 36.421,44         34.396,30       122.122,32       113.331,04       
217 elements de transport -                       -                    164.263,10       164.263,10       
218 altres immobilitzats materials 26.538,95         12.907,23       192.130,12       187.370,72       

TOTAL 167.661,94       103.565,61    718.688,38       704.059,62       

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

 valor 
comptable 

 amortització 
acumulada 

210 terrenys i bens naturals -                                               -     12.614,84                                   -             299.292,96                         -     315.505,85       -                       
211 construccions 702.643,21       324.924,08    1.455.601,96   329.983,48       1.127.027,11   557.828,83   3.402.224,02   1.309.137,80   
212 instal·lacions tècniques -                       -                    1.315.347,93   476.039,54       -                       -                   1.328.037,55   486.115,71       
213 maquinaria -                       -                    -                       -                       -                       -                   39.578,18         20.679,67         
214 altres instal·lacions i utillatges 64.956,00         61.398,75       273.458,20       105.386,37       17.194,22         15.368,94     424.984,39       248.765,08       
215 mobliliari 132.621,71       132.489,97    640.171,48       221.248,58       116.708,05       116.513,51   992.182,07       571.840,63       
216 equips per a proces. informaci 63.624,66         53.595,96       57.252,37         30.937,28         3.685,06           3.685,06        283.105,85       235.945,64       
217 elements de transport -                       -                    -                       -                       -                       -                   164.263,10       164.263,10       
218 altres immobilitzats materials 49.901,86         46.637,21       184.641,77       54.676,04         32.305,56         20.994,81     485.518,26       322.586,01       

TOTAL 1.013.747,44   619.045,97    3.939.088,55   1.218.271,29   1.596.212,96   714.391,15   7.435.399,27   3.359.333,64   

TOTAL FPM

CET ODISSENY VARIS

TALLERS LLARS RESIDÈNCIES
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Comptes anuals composats de 47 fulls, que es formulen a Barcelona, a 30 de març de 2019. 

Maria Dolors Clotas Giralt 

Presidenta del Patronat 
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2018 
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Roser Roca mare d’en Pere Mitjans 

Ja podem dir que fa més de quaranta anys que, primer com a associació i després 

com a fundació, a la Pere Mitjans es treballa per tal d'oferir suports a les persones 

amb discapacitat, de tot tipus, per a que puguin desenvolupar el seu projecte de 

vida de la manera més autònoma possible. 

 

Aquesta és la nostra intenció, el principi del qual partim, allò que dona sentit al 

nostre dia a dia com a organització: fer possible que a la vida de les persones hi 

hagi allò que elles han escollit i els hi proporciona benestar i qualitat de vida. 

L'autonomia en la presa de decisions de les persones a les que oferim suports és el 

pilar en el que es fonamenta la nostra manera de fer. Autonomia i llibertat, que 

requereixen responsabilitat i sentit de dignitat.   

Fer possible l'autodeterminació de les persones i proporcionar els suports 

necessaris per a complir els seu somnis; acompanyant-les, estimant-les i tenint 

cura de ser un suport i una guia en la cerca de la seva felicitat. 

 

La Fundació Pere Mitjans és una entitat sense afany 

de lucre que pren el seu nom d’en Pere, fill de 

Miquel Mitjans i Roser Roca, família que formava 

part del grup inicial que, juntament amb alguns 

professionals de l'àmbit educatiu, van constituir el 

1977 l'Associació Pere Mitjans.  

 

En Pere va ser un exemple de voluntat i superació i 

ens va deixar quan feia pocs anys que el projecte 

funcionava i començava a donar fruits. Els seus 

pares, però, mai van desistir del somni i han estat 
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pilars fonamentals de la Fundació tota la seva vida, aquesta, porta el nom del seu 

fill com a recordatori permanent que la Missió de la Fundació no pot estar 

centrada més que en les pròpies persones a qui pretén ser útil.  

  

Inicialment es va crear un servei d'iniciació laboral i diverses llars residència al barri 

del Besòs dins del districte de Sant Martí (Barcelona) i ja es buscava una major 

qualitat per a la vida de les persones amb discapacitat. L'objectiu d'aquesta 

iniciativa era oferir en habitatges diferents, un espai de convivència a un grup 

aproximat de vint persones amb necessitats de suport diferents.  

Durant els primers anys, es fa patent, per als usuaris del servei, la necessitat de fer 

vida independent de les famílies. Aquest serà el punt de partida d'un procés de 

creixement vertebrat per la voluntat d'oferir una atenció individual i personalitzada 

dins d'un teixit social sovint no molt favorable, en habitatges inicialment de quatre 

places. 

 

L'any 1987, i per requeriments administratius, l'Associació pren la forma jurídica de 

Fundació. Al llarg dels anys la Fundació ha anat creixent de manera constant sense 

renunciar al seu esperit solidari, i lluitant pels drets de les persones amb 

discapacitat.  

 

 

La Fundació Pere Mitjans té com a missió posar a l'abast de les persones amb 

discapacitat i de les seves famílies els recursos i suports personals, i de tota mena, 

necessaris perquè puguin desenvolupar-se i desenvolupar el seu projecte de vida 

de qualitat, en una societat inclusiva, justa i solidària, com a ciutadans de ple dret.  
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Com una de les estratègies per al compliment de la seva missió, la Fundació Pere 

Mitjans gestiona suports per a les persones amb discapacitat organitzats en forma 

de serveis especialitzats, tant d'atenció diürna com d'habitatge.  

Pel que fa a la provisió d'aquests tipus de suports i serveis, l'àmbit prioritari 

d'actuació de la Fundació Pere Mitjans és el Districte X de Barcelona i la ciutat de 

l'Hospitalet de Llobregat, encara que puguin coexistir iniciatives en altres zones o 

es doni atenció a persones d'altres procedències.  

 

 

Actualment, els serveis de la Fundació Pere Mitjans es constitueixen de 14 

habitatges on hi viuen 112 persones distribuïdes en nuclis de convivència de 2, 4, 6, 

8 i 10 membres; i pel que fa a l’atenció diürna, es dona suport a unes 127 persones, 

les quals es distribueixen en 4 serveis de teràpia ocupacional, un centre d'atenció 

diürna per a persones amb discapacitat física i un centre especial de treball.  

 

Des de la Fundació, es valora positivament la convivència de persones amb 

necessitats de suport de diferent tipus i/o intensitat com a fet normalitzador i 

enriquidor en el desenvolupament integral de cadascuna de les persones. La 

realització d'activitats a la zona d'ubicació dels serveis i amb la població que 

resideix, té una doble funció, per un costat l’increment d'oportunitats de 

socialització i de la capacitat d'adaptació a l’entorn i per una altra, la sensibilització 

i visualització de la població respecte el col·lectiu.  

Això es concreta en la participació en la vida cívica dels barris on es desenvolupen 

els serveis, potenciant la inclusió activa de les persones amb discapacitat, incidint 

de forma especial en la participació envers els recursos comunitaris.  

Les activitats realitzades als centres d’atenció diürna es classifiquen segons el seu 

àmbit d'acció, són: activitats d'ajust personal i activitats d'ajust terapèutic. En funció 
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Esteve Gener (Director-Gerent) i  Dolors Clotas (Presidenta) 

de les seves habilitats, necessitats i interessos, cada persona participa en un o una 

altra activitat, amb l'objectiu d'establir un equilibri entre les dues dimensions 

esmentades.  

 

La Fundació Pere Mitjans es caracteritza per portar la seva ideologia i el marc 

teòric en els quals es basa a una acció centrada en les persones, model, en el qual 

el servei s'adapta a la naturalesa dels diferents individus, evitant les mecàniques de 

repressió i fomentant el desenvolupament.  

 

Els serveis i els grups de convivència s’organitzen envers les necessitats i 

preferències de les persones, participant de forma activa en la comunitat i a través 

de grups de convivència petits.  

 

Entenem la facilitació de suports com una eina per a l'assoliment d'una felicitat que 

la persona amb discapacitat percep com a tal, que li fa sentir-se actor del seu destí 

i li proporciona experiències vitals significatives. 

Sabem que la nostra tasca requereix d'un compromís ferm i ple, que de vegades 

ens pot desbordar, però l'esforç de tots els equips de treball,  el vincle, la confiança 

de les persones amb discapacitats i el seus familiars fan que la il·lusió no 

desaparegui, i que malgrat les dificultats continuem endavant creant noves 

possibilitats. 
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MISSIÓ
La Fundació Pere Mitjans té per objecte posar a l’abast de les persones amb discapacitat
i de les seves famílies els recursos i suports personals, i de tot tipus, per a que puguin
desenvolupar-se i desenvolupar el seu projecte de vida de qualitat, en una societat
inclusiva, justa i solidària, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Objectius

Desenvolupar al 
màxim les 
capacitats de les 
persones per tal 
de facilitar la 
relació amb el 
propi entorn.

Potenciar una 
millor qualitat de 
vida de les 
persones, 
treballant el 
desenvolupament 
de totes les àreas 
i/o dimensions.

Oferir els suports 
necessaris per a 
cada persona, 
tant pel que fa a 
la ocupació 
terapeutica com 
en les activitats 
d’ajustament 
personal i social.

Cercar i potenciar 
els recursos 
naturals existents 
en l’entorn social.

Poder establir un 
pla de suport 
individal dinàmic i 
flexible al llarg de 
la seva vida.

La Fundació Pere Mitjans, és ambiciosa en la seva voluntat d'esdevenir una eina útil i 

estimada per les persones amb discapacitat de les zones on actua directament i una 

referència de treball ben fet. 

 

La Fundació Pere Mitjans es projecta en el seu present i futur com a entitat que anima, 

impulsa, promou, gestiona i coordina tot tipus d’iniciatives que afavoreixen, fomenten i 

defensen la igualtat d’oportunitats de les persones amb qualsevol tipus de 

discapacitats, de qualsevol edat i nivell d’afectació, a viure en una societat justa i 

inclusiva. 

 

Les persones de la  Fundació Pere Mitjans entenem per una societat inclusiva, justa i 

solidària aquella en la qual cada persona té accés en igualtat d’oportunitats als recursos 

i als suports del tipus i la intensitat necessàries que possibiliten una vida digna de ser 

viscuda. 
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Vida de Qualitat

• Entesa com una expressió del Benestar Emocional, Físic i Material.

Autodeterminació

• Respecte i promoció de la independència i l'autonomia de les persones i la 
seva capacitat de prendre decisions.

Individualitat

• Atenció a cada projecte personal com a únic i irrepetible, defugint de respostes 
i mètodes estandarditzades.

Inclusió a la Comunitat

• Habilitació dels entorns per tal de fer-los accessibles. Utilització de tots els 
recursos comunitaris.

Igualtat de Drets i Oportunitats

• Acció en que persegueix una Societat Justa i solidària.

Diversitat

• Adaptació dels suports a les persones sense discriminació per tipus de 
discapacitat, grau d'afectació o qualsevol altra característica individual o social.

Qualitat de Serveis

• Planificació i avaluació dels serveis i programes per a la seva millora continua.

 

Els nostres valors 
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VOLEM RESPECTAR la independència
de cada persona en la mesura del
possible, tot mantenint un model de
gestió i avaluació sòlid en els seus
paràmetres principals i flexible en la
seva aplicació, per tal de poder
adaptar-se a cada persona usuària
segons les necessitats individuals.

VOLEM PARTICIPAR en el moviment
de defensa i promoció dels drets de
les persones amb discapacitat i així
contribuir al canvi social vers una
convivència justa i solidària que
respecti qualsevol coŀlectiu en risc
d'exclusió.

VOLEM SATISFER les aspiracions justes
de les persones amb discapacitat, de
les seves famílies, dels treballadors i
treballadores, de les comunitats de
veïns, de les administracions
públiques, dels patrocinadors que ja fa
més de 30 anys, estàn implicats d'una
manera o altra dins el nostre projecte.

 

Què fem i què volem continuar fent? 
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Serveis 
 

  

 

 

 

Una de les estratègies, i més important, per al compliment de la seva missió, és la de 

gestionar suports per a les persones amb discapacitat organitzats en forma de serveis 

socials especialitzats, tant d'atenció diürna com d'acolliment residencial. 

 

Pel que fa a la provisió d'aquests tipus de suports i serveis, l'àmbit prioritari d'actuació 

de la Fundació Pere Mitjans és el Districte X de Barcelona i la ciutat de l'Hospitalet de 

Llobregat, encara que puguin coexistir iniciatives en altres zones on es doni atenció a 

persones d'altres procedències. 

 

La tipologia dels serveis d'atenció diürna és diversa i polivalent en funció de les 

característiques de la població que els utilitza, que va des de persones amb greus 

discapacitats fins a aquelles amb possibilitat d'integració laboral a curt o mitjà termini. 

 

Els serveis de dia disposen de la figura del responsable de cada establiment i tant 

aquests serveis diürns com els serveis d'habitatge el nombre d'educadors està en 

funció de les places i les necessitats de suport de les persones amb discapacitat. 
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Serveis de Dia 
 

Les activitats realitzades en els centres es 

classifiquen segons el seu àmbit d'acció, 

són: activitats d'ajust personal i activitats 

d'ajust terapèutic. En funció de les seves 

habilitats i necessitats, cada usuari 

participarà en un o altra activitat, amb 

l'objectiu d'establir un equilibri entre les 

dues dimensions esmentades. 

Dins la programació general de cada servei es 

defineixen les pautes que regiran els plans de 

suport individuals de cada persona. Aquesta 

metodologia de treball és solida pel que fa a la 

definició dels objectius, i flexible per tal de ser 

adaptada als possibles canvis esdevinguts en 

l'entorn de la persona que, sens dubte, 

estableixen la prioritat de les seves necessitats. 

Aquesta adequació requereix una avaluació 

continuada per part de la coordinació del 

centre i l'equip educador.  
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La gent del tallers som diversos en tots els aspectes i això fa la proposta més complexa, 
de vegades més exposada. Estem oberts a canviar i a aprendre tots junts. 

 

 

Les característiques de la població que utilitza els centres de la Fundació Pere Mitjans 

va des de persones amb greus discapacitats fins aquelles amb possibilitat d’integració 

laboral a curt o mig termini. 

SERVEIS DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

SERVEI PLACES UBICACIÓ 

Andrade 32 Andrade 156 bxos., (Barcelona) 

Clot 18 Andrade 156 bxos. (Barcelona) 

Casa Boleda 25 Rafael de Campalans 183, baixos (l'Hospitalet de LL.) 

Centre de dia Besòs 23 Gran Via 120-126 bxos. (Barcelona) 

CENTRES D'ATENCIÓ DIÜRNA EXPERIMENTAL 

SERVEI PLACES UBICACIÓ 

La Marina 1 18 Gran Via 120-126 bxos. (Barcelona) 

La Marina 2 14 Gran Via 120-126 bxos. (Barcelona) 
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Mitja d’usuaris dels serveis diürns de l’any 2018 

 

Mitja usuaris per sexe 

 
 

  

 

 Mitja usuaris per tipologia atesa
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Centre Especial de Treball Odisseny: c/ Llibertat, 25 (Barcelona) 
http://www.odisseny.com  
 

Dedicat a la creació gràfica, la plantilla del centre esta formada majoritàriament per treballadors 

amb discapacitat. L’activitat d’Odisseny es divideix en tres àrees: disseny gràfic i maquetació, 

impressió de gran format i edició digital de vídeo. 

 

Des de l’any 2004, conjuntament amb el centre ‘Pont del 

Dragó’, que pertany al Consorci d’Educació de Barcelona i 

que ofereix formació professional en les branques 

d’administratiu i arts gràfiques a persones amb discapacitat 

física; i la Federació ECOM, moviment associatiu que vetlla 

per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat 

física, realitzen avaluacions d’accessibilitat per a persones 

amb diversitat funcional de les impressores i escàners de gran format per a Hewlett Packard. 

Tot això amb la finalitat de poder certificar els productes informàtics, hardware i software, 

segons els requeriments especificats a la norma 508 de la “Rehabilitation Act” relativa a la 

catalogació de productes accessibles vigent als EUA.  

 

  

http://www.odisseny.com/
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Serveis d’Habitatge 
 

 

La Fundació Pere Mitjans, creada fa gairebé quaranta anys per tal de promoure la 

inclusió social de les persones amb discapacitat, desenvolupa un programa d'habitatge 

a la comunitat en què prenen part unes cent persones, amb discapacitat, distribuïdes 

en tretze equipaments / serveis ubicats a la ciutat de Barcelona i l'Hospitalet. 

 

Els serveis d'habitatge de la Fundació Pere 

Mitjans estan dividits en dues tipologies de 

serveis, d'acord amb la normativa vigent: 

llars-residència i residència. 

Les persones que viuen reben suports en 

funció de les seves necessitats per 

aconseguir el major desenvolupament de les 

seves habilitats adaptatives. 

 

Valorem positivament la convivència de persones amb necessitats de suport de diferent 

tipus i intensitat com a fet normalitzador i enriquidor en el desenvolupament integral 

de cadascuna de les persones. 

La realització d'activitats en la zona d'ubicació dels serveis i amb la població que 

resideix, té una doble funció, d'una banda el increment d'oportunitats de socialització i 

de la capacitat d'adaptació al medi i per una altra, la sensibilització de la població . 

La distribució de cada habitatge és la d'un habitatge normal amb espais comuns (sala 

d'estar, menjador, terrassa) i uns espais privats (banys, habitacions).  
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Cada persona intervé en la decoració del pis, especialment en el seu espai personal per 

fer-se'l i sentir-lo com a propi. 

En cada pis de sis places hi treballen quatre professionals en dos torns (entre setmana i 

cap de setmana) i en els serveis majors hi ha sis professionals també en dos torns. Hi ha 

un equip multi professional de suport i coordinació format per psicòlegs, treballadors 

socials, administració, direcció tècnica, gestió de recursos, gestió de persones, 

comptabilitat i gerència. Les activitats diàries s'organitzen en tres grups: 

• Tasques domèstiques, en les que 

cada persona participa en funció de 

les seves capacitats. 

• Activitats d’inclusió social i oferta 

lúdica i cultural del barri i la ciutat. Es 

va al cinema, teatre, a prendre alguna 

cosa, a passejar, a la piscina, a la 

platja, a concerts, a festes majors, ... 

• Activitats individuals: cadascú té 

activitats diferents en funció els seus 

gustos i aficions i el seu programa 

individual d’objectius i suports. 

Els habitatges fan, naturalment, molta vida social, al barri, també activitats externes per 

tota la ciutat i sortides. S'utilitzen centres cívics, instal·lacions esportives municipals, 

escoles d'adults, ofertes d'oci i d’esport. 

Per a l’atenció de la salut i el correcte seguiment sanitari utilitzem la xarxa mèdica 

comunitària: centres d'atenció primària, especialistes i hospitals que pertoquen per la 

zona on està ubicat cada un dels habitatges. 

 



    Memòria 2015 
 
 

64 

 memòria 2018 

HABITATGES 

SERVEI PLACES UBICACIÓ 

 Gornal 10 Aprestadora 127, bxos. (Hospitalet de Llobregat) 

 Pau Sans 8 Pau Sans 17 (Hospitalet de Llobregat) 

 Poble Nou 10 Pujades 222, entresol 2-3 (Barcelona) 

 Porxos 10 Gran Via 1037 1er 1a (Barcelona) 

 Verneda 8 Andrade 213, 1er 1a (Barcelona) 

 Espronceda 6 Gran Via 976, baixos. (Barcelona) 

 Gran Via 6 Gran Via 1133 esc. D 1er 2a (Barcelona) 

 Sàsser 10 Sàsser 3, 1er 1a (Barcelona) 

 Tzara 1 6 Lope de Vega 265, entresol 4a (Barcelona) 

 Tzara 2 6 Lope de Vega 265, 1er 4a (Barcelona) 

 Estació de Mar 1*               4 + 4 Lope de Vega 1-3, (Barcelona) 

 Estació de Mar 2* 2 +  6   Lope de Vega 1-3, (Barcelona) 

 Estació de Mar 3* 4 + 6 Lope de Vega 1-3, (Barcelona) 

 Estació de Mar 4* 2 + 6 Lope de Vega 1-3, (Barcelona) 

* Serveis dividits en dues unitats de convivència / apartaments de 2 i 6 persones o 4 i 6 persones. 
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Perfil de les persones usuàries dels serveis d’habitatge de la Fundació Pere Mitjans 

Mitja usuaris per sexe 

 
 

Mitja usuaris per edat 

 
 

Mitja usuaris per tipologia atesa 
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La diferenciació entre les Residències i Llars es basa en que les primeres reben 

finançament per a l’atenció 24 hores els  365 dies de l’any, en tant que els mòduls 

econòmics de les Llars només cobreixen el temps complementari al laboral o d’atenció 

diürna. A la Fundació Pere Mitjans, Residències i Llars, on al 2018 viuen 112 persones 

amb diferents discapacitats, funcionen de manera similar. A cap dels establiments 

residencials es fan activitats diürnes els dies laborables. Les persones que ocupen plaça 

en Residència, reben atenció en establiments ocupacionals de la pròpia fundació, els 

que les ocupen a Llars, poden escollir anar a serveis d’altres entitats i alguns tenen una 

activitat laboral amb contracte i remuneració. 

 

Per necessitats de suport, la freqüència encara és més esbiaixada cap a persones amb 

gran necessitat d’aquest.  

 

Una característica dels establiments residencials de la Fundació Pere Mitjans és la seva 

no especificitat. Llars i residències no es diferencien per tipologies, edats, graus 

d’afectació ni cap altra característica personal dels que hi viuen, si bé és veritat que les 

persones que arriben a viure amb nosaltres tenen unes característiques similars. 
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Què entenem com a vida independent?
És una filosofia de vida en la qual la persona amb diversitat funcional té el control de
la seva vida i desenvolupa la seva capacitat de gestionar i organitzar totes les seves
activitats, mitjançant un servei d’assistent personal.

 
Programa d'Assistent Personal 

El servei que proporciona el PAP per a una persona amb diversitat funcional es tradueix 

en quelcom tan senzill com poder tenir el control de la seva pròpia vida, com poder 

prendre decisions, poder viure en el seu domicili, poder interactuar amb el seu entorn 

social, estudiar, treballar, tenir accés al oci i/o serveis etc. 

 

Sota aquest enfocament, una persona amb diversitat funcional no té per que viure en 

una residencia, sinó que, si aquest és el seu projecte vital, pot i ha de participar en 

igualtat de condicions al llarg de la seva vida.  

Així, de jove ha d’estudiar, treballar, formar una família, retirar-se i en tot aquest procés 

participar com a qualsevol, individu sense diversitat funcional. 

 
La filosofia de vida independent proporciona a les persones amb diversitat funcional de 
les eines necessàries per a poder portar una vida independent, es a dir, ser ciutadà o 
ciutadana amb els mateixos drets i deutes que la resta. 
Es el fet de poder prendre decisions, tot i que puguin ser equivocades, i així poder 
desenvolupar una vida en el propi entorn respectant així les recomanacions que 
s’extrauen de la convenció dels Drets Humans per a persones amb diversitat funcional 
(2006) i altres lleis vigents del nostre país. 
 
Actualment, la Fundació Pere Mitjans, gestiona el servei d’PAP per a dos persones que 
fan vida independent al districte de Canyelles. 
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Gestió de la Qualitat 
 

 

 

Els establiments de la Fundació Pere Mitjans es gestionen per processos que inclouen 

els indicadors que permeten avaluar el seu desenvolupament i els resultats esperats: 

 

PLANIFICACIÓ DE L'ATENCIÓ 
Previsió general del funcionament dels establiments: 
 

• Avaluació de necessitats i demandes 

• Accés d’usuaris i usuàries 

• Disseny d’activitats 

• Compres i proveïdors 

• Avaluació de la satisfacció dels diferents grups d’interès 

 

GESTIÓ DE PROFESSIONALS 
Aquest procés té com a àmbit la relació de la Fundació Pere Mitjans, amb les persones 
que desenvolupen una activitat professional, ja sigui per mitjà de contracte laboral, com 
a voluntàries o en altres tipus de col·laboracions.  
Té com a objectiu assegurar que es realitzen les actuacions pertinents per a que 
aquestes persones siguin les més idònies per a cada lloc d’actuació, per a millorar les 
seves competències i per a mantenir una relació satisfactòria per ambdues parts: 
 

• Captació i Selecció 

• Formació 

• Avaluació i Reconeixement 
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ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 
Aquest és el procés central i clau, el seu àmbit compren la globalitat de l’atenció que es 
dóna a les persones usuàries i qualsevol altre ús o participació que aquests usuaris i 
usuàries puguin fer de les seves instal·lacions i programes. Es complementa amb 
l’atenció a les famílies. 
És garantia de que es realitzen les actuacions necessàries per a que cada persona rebi 
una atenció adequada a les seves necessitats i a la seva elecció lliure, informada i 
responsable.  
Un sistema d’indicadors ens dóna informació sobre el progrés en els resultats de la 
persona i orienta les millores que cal anar introduint. 
 

• Programació i Establiment d’Objectius 

• Seguiment del Desenvolupament del Programa Individual 

• Avaluació d’Objectius i Proposta de Millora 
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 Participació, Esdeveniment i Projectes externs 
 

 

SURREALITATS  

Vam començar l’any amb una experiència artística i 

humana, SURREALITATS, on mitjançant el teatre, la 

dansa i la música persones amb diversitat funcional i 

discapacitat intel·lectual van participar en una obra a 

l’espai RAI!, en un exercici d’expressió creativa i 

d’emocions . 

CALÇOTADA A SANT MARTÍ 

La Coordinadora Vern, 
coordinadora d'entitats de la 
Verneda – Sant Martí que agrupa 
una cinquantena d'entitats, 
associacions i col·lectius del nostre 
barri, va organitzar, al mes de 
febrer, una calçotada popular on 
els beneficis es destinaren a donar 
suport a diferents projectes i 
serveis de la Fundació Pere Mitjans 

per millorar la vida de les persones amb diversitat funcional i discapacitat intel·lectual.   
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X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con 

Discapacidad”. Inico: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad   

Durant els dies 13, 14 i 15 de març diferents 
professionals de la Fundació Pere Mitjans van 
participar com a assistents i ponents a les 
jornades que s’organitzen cada 3 anys des de 
l’INICO. 

Enguany, les ponències presentades per la 
Fundació Pere Mitjans giraven entorn a 
l’assistència personal, l’atenció i 
l’acompanyament a l’envelliment de les persones 
amb discapacitat intel·lectual des de la mirada 
neuropsicologica i de la qualitat de vida i la 
intervenció de casos on l’autodeterminació i el 
trastorn de conducta es veuen confrontats.  

http://cdjornadas-inico.usal.es/docs/074.pdf 

 

 

COL·LABORACIÓ AMB FIARE BANCA ÈTICA 

Fiare Banca Ètica, entitat que dona suport a la Fundació Pere Mitjans, ens va visitar per 
tal de conèixer els nostres projectes i la nostra manera de fer i com gestionem l’ajuda 
que ens ofereix. 

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/fundacio-pere-mitjans-trabajando-por-un-
mundomasinclusivo 

 

  

https://www.facebook.com/inicousal/?__tn__=K-R&eid=ARCeDMvjFzjmDNgIAIB2j9ivZqYG5ABKPYzpvfCxtRMq5z3QNpBspRswikuC1TqK1HAiSyATFfBUnS0b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQTruckXnKhToJaDPZTAlBCLp8NSr-SCvjDZapIR8BK0tVLawJqpoIKxiBau5PWmSYdEbH-9to798URMydmWGLaROOAL6O-y_WN1qH4z4K9tm2aElbaBmV7LrlWmQ_ZwbiGLif9mqowfvsQwTJ1nEG4Qa7DIOX2ge_287QTgdNtIRLLePSPb3CIMjHlJSai215DYJ0c9JfV_cMfH45rAACsWdLu5u86SjBHts6P8DRhxQt5srJ8zjQ9BOG-M2LDCec291w32rnWmEEiF2n8Fr9MasQY2r_zf-XGXEZqDHFpVQ5a6Gx4eiVQ1bQPpM3R4lLfEpyWpkXf-y4eFPU5l0
http://cdjornadas-inico.usal.es/docs/074.pdf
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BRIGADA DE PINTORS 

Durant l’any 2018 es va posar en marxa la “Brigada de Pintors” projecte de formació 
basat en la metodologia aprenentatge-servei. 

El grup el va formar per persones que es complementen les unes a les altres fent 
evident allò de que tots som necessaris, tots tenim un paper important i tots junts 
podem fer grans coses. 

La “Brigada de Pintors” és un programa subvencionat pel "Fondo Social Europeo", 
"INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL" del "Programa Operativo de Empleo Juvenil" del 
fondo social en col·laboració amb l’ONCE. El projecte va comptar amb la col·laboració 
de l’empresa Gestión 7 S.L. com a centre on les persones van desenvolupar un període 
de les seves pràctiques. 

 

ESGUARDS I PRESÈNCIES 

Al mes de maig la Fundació Pere Mitjans organitzà una 
exposició al Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat. 
Aquesta exposició, "ESGUARDS I PRESÈNCIES", esdevingué 
una mostra de la cura que desenvolupen els professionals de 
suport en l'atenció directa a persones usuàries dels diferents 
serveis de la Fundació. 

La globalitat del projecte sorgeix d’un treball d'observació, 
des de la mirada antropològica, d'en Miquel Serra, pare 

https://www.facebook.com/miquelserraster
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d'una persona que va ser usuària de la fundació i actual Vicepresident de l'entitat.  

Les fotografies són una mostra del treball dels professionals i els vincles que 
s'estableixen quan les persones tenen 
cura d'altres persones. 

El dijous 10 de maig, dia de la 
presentació de l'exposició, l'Auditori va 
acollir una taula rodona on es va 
comptar amb la participació i reflexions 
d'en psiquiatra Ramon Novell i en filòsof 
Joan Canimas, Miquel Serra, 
vicepresidente de la fundació i autor de 
les fotografíes, Lídia Yesares, psicóloga i 
directora técnica de la Fundació i Mariona Valls, resident d'un habitatge. 

 

PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL CRUÏLLA AMB LA FURA DELS BAUS 

Cooperació, inclusió, integració, superació i emoció. La 

Fura dels Baus, Anigami Aventura i la Fundació Pere 

Mitjans va participar al 

Festival Cruïlla de Barcelona 

amb la xarxa humana 

'Dreams'. Algú va dir que 

els somnis no es podien fer 

realitat? 

 

 

 

https://www.facebook.com/furadelsbaus/?__tn__=KH-R&eid=ARAZkD2IbSrpnzlLgGnweiyJ6uuUl1SETa9mskNMJOvLPiTtuPViaqZ6VATyBjd-qtdfFc0CC8Bz-l4-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIS27bjVGixQMAbD9d-7AvAdZJU0Q_ulY5xtv60rO41Jcebyfgxx5S46ViM-c5e9sTIg2t-Vn3AMEdHWC8snN37piTg3Ffcp21OW00U4gdJdhXn4EAbkjbOESjjo3hRy_a6aNtRG-lg3r39gI9lb36A89t8xM6byRBCooE6zjMFe5DD1WBUzQ2kXFIHNAZp5zSlCRwUsaZx1NhXJUKNFz_EFNeZAAodvHxxtk4ixC3EJGMWDZE9Bd_xXWifxM-3Amfj4mMZ1mQFZRaR5ew91HOHZj0CWxUoT2HRvFfm35Cr8YAW5bhoNtgn5PrI_FoxvWKlxHdt-Mf043PHC6f9I7cnB7l4nph5qUI-rCjnjjD9a7M_ObN0n5MtSH_mh05s-pAkiZmsmL6seH1yGaeAmomKAZnPYfn0cMjxmQ7aa3sb94GM-PQCmtyx2aWprOqKDzc-UIGMIgSw3oy0e4cKNb7YFukFegrlR581jMIJ0UGUDGLOSpmf_EL
https://www.facebook.com/furadelsbaus/?__tn__=KH-R&eid=ARAZkD2IbSrpnzlLgGnweiyJ6uuUl1SETa9mskNMJOvLPiTtuPViaqZ6VATyBjd-qtdfFc0CC8Bz-l4-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIS27bjVGixQMAbD9d-7AvAdZJU0Q_ulY5xtv60rO41Jcebyfgxx5S46ViM-c5e9sTIg2t-Vn3AMEdHWC8snN37piTg3Ffcp21OW00U4gdJdhXn4EAbkjbOESjjo3hRy_a6aNtRG-lg3r39gI9lb36A89t8xM6byRBCooE6zjMFe5DD1WBUzQ2kXFIHNAZp5zSlCRwUsaZx1NhXJUKNFz_EFNeZAAodvHxxtk4ixC3EJGMWDZE9Bd_xXWifxM-3Amfj4mMZ1mQFZRaR5ew91HOHZj0CWxUoT2HRvFfm35Cr8YAW5bhoNtgn5PrI_FoxvWKlxHdt-Mf043PHC6f9I7cnB7l4nph5qUI-rCjnjjD9a7M_ObN0n5MtSH_mh05s-pAkiZmsmL6seH1yGaeAmomKAZnPYfn0cMjxmQ7aa3sb94GM-PQCmtyx2aWprOqKDzc-UIGMIgSw3oy0e4cKNb7YFukFegrlR581jMIJ0UGUDGLOSpmf_EL
https://www.facebook.com/anigami/?__tn__=KH-R&eid=ARBs-4HhW8ykL9lZIjC3O88yDJdOkikBqj_VFudSuCqg0xRY9VkQ_rmuTzyC6Eayo9Ql3X9UwrIu-kJV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIS27bjVGixQMAbD9d-7AvAdZJU0Q_ulY5xtv60rO41Jcebyfgxx5S46ViM-c5e9sTIg2t-Vn3AMEdHWC8snN37piTg3Ffcp21OW00U4gdJdhXn4EAbkjbOESjjo3hRy_a6aNtRG-lg3r39gI9lb36A89t8xM6byRBCooE6zjMFe5DD1WBUzQ2kXFIHNAZp5zSlCRwUsaZx1NhXJUKNFz_EFNeZAAodvHxxtk4ixC3EJGMWDZE9Bd_xXWifxM-3Amfj4mMZ1mQFZRaR5ew91HOHZj0CWxUoT2HRvFfm35Cr8YAW5bhoNtgn5PrI_FoxvWKlxHdt-Mf043PHC6f9I7cnB7l4nph5qUI-rCjnjjD9a7M_ObN0n5MtSH_mh05s-pAkiZmsmL6seH1yGaeAmomKAZnPYfn0cMjxmQ7aa3sb94GM-PQCmtyx2aWprOqKDzc-UIGMIgSw3oy0e4cKNb7YFukFegrlR581jMIJ0UGUDGLOSpmf_EL
https://www.facebook.com/fundacioperemitjans/?__tn__=KH-R&eid=ARCh6LqZpZhjtpb_MBmMbd3VTaTzcGtB6_HuIN-I2RjJij6dVo2pz_jcnPjg4WnZ7r-qt9SJiL6mz6H9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIS27bjVGixQMAbD9d-7AvAdZJU0Q_ulY5xtv60rO41Jcebyfgxx5S46ViM-c5e9sTIg2t-Vn3AMEdHWC8snN37piTg3Ffcp21OW00U4gdJdhXn4EAbkjbOESjjo3hRy_a6aNtRG-lg3r39gI9lb36A89t8xM6byRBCooE6zjMFe5DD1WBUzQ2kXFIHNAZp5zSlCRwUsaZx1NhXJUKNFz_EFNeZAAodvHxxtk4ixC3EJGMWDZE9Bd_xXWifxM-3Amfj4mMZ1mQFZRaR5ew91HOHZj0CWxUoT2HRvFfm35Cr8YAW5bhoNtgn5PrI_FoxvWKlxHdt-Mf043PHC6f9I7cnB7l4nph5qUI-rCjnjjD9a7M_ObN0n5MtSH_mh05s-pAkiZmsmL6seH1yGaeAmomKAZnPYfn0cMjxmQ7aa3sb94GM-PQCmtyx2aWprOqKDzc-UIGMIgSw3oy0e4cKNb7YFukFegrlR581jMIJ0UGUDGLOSpmf_EL
https://www.facebook.com/fundacioperemitjans/?__tn__=KH-R&eid=ARCh6LqZpZhjtpb_MBmMbd3VTaTzcGtB6_HuIN-I2RjJij6dVo2pz_jcnPjg4WnZ7r-qt9SJiL6mz6H9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIS27bjVGixQMAbD9d-7AvAdZJU0Q_ulY5xtv60rO41Jcebyfgxx5S46ViM-c5e9sTIg2t-Vn3AMEdHWC8snN37piTg3Ffcp21OW00U4gdJdhXn4EAbkjbOESjjo3hRy_a6aNtRG-lg3r39gI9lb36A89t8xM6byRBCooE6zjMFe5DD1WBUzQ2kXFIHNAZp5zSlCRwUsaZx1NhXJUKNFz_EFNeZAAodvHxxtk4ixC3EJGMWDZE9Bd_xXWifxM-3Amfj4mMZ1mQFZRaR5ew91HOHZj0CWxUoT2HRvFfm35Cr8YAW5bhoNtgn5PrI_FoxvWKlxHdt-Mf043PHC6f9I7cnB7l4nph5qUI-rCjnjjD9a7M_ObN0n5MtSH_mh05s-pAkiZmsmL6seH1yGaeAmomKAZnPYfn0cMjxmQ7aa3sb94GM-PQCmtyx2aWprOqKDzc-UIGMIgSw3oy0e4cKNb7YFukFegrlR581jMIJ0UGUDGLOSpmf_EL
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JORNADES D’ASSISTÈNCIA PERSONAL 

Al mes de setembre es va participar a les jornades que Plena Inclusión va organitzar a 

Zaragoza vers el dret a les persones a la vida independent i l’assistència personal. 

 

 

 

 

 

 

JORNADES D’ÈTICA I DRET A LA SEXUALITAT DE LES PERSONES AMB 

DIVERSITAT INTEL·LECTUAL 

La Fundació Pere Mitjans, els dies 22 i 23 de Novembre a la Casa del Mar de Barcelona, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials, vam 

organitzar unes jornades vers el dret a la sexualitat de les persones amb diversitat 

intel·lectual  d’àmbit estatal. 
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TRAVESSANT LA TEMPESTA 

El 4 de desembre vam presentar una obra del 

grup de teatre de la fundació al centre Cívic 

Sant Martí. 

Travessant la tempesta és una adaptació de “La 

Tempestad” de William Shakesperare on 

persones en situació de diversitat intel·lectual 

desenvolupen la seva expressió artística, 

reivindicant, una vegada més, la capacitat de 

les persones per fer-nos emocionar. 

 

 

  



    Memòria 2015 
 
 

76 

 memòria 2018 

La Fundació Pere Mitjans és membre de la Federació 

Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i 

participa en les diferents comissions de treball, sent 

també membre de la sectorial d’habitatge. 

També col·laborem amb la Confederació espanyola FEAPS 

sent membres de la Xarxa de Consultoria per a la 

implementació progressiva de la Qualitat en els serveis 

d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

També formem part de les Federacions ECOM Barcelona i 

ECOM Catalunya del sector de la discapacitat física i 

col·labora també en les diverses comissions i grups de 

treball, especialment en el d’Atenció Diürna i en el grup de 

millora de l’aplicació de noves tecnologies a la gestió dels establiments socials. Som 

membre    constituent de la Associació Patronal ECOM.  

 

La Fundació Pere Mitjans, forma part del Consell 

Sectorial de persones amb discapacitat del Districte de 

Sants Montjuic.  

També participem en el districte de Sant Martí i en les 

activitats dels barris del Besos i de la Marina 

 

 

 

 

La comissió de professionals de l’àmbit de la discapacitat de 
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l’Hospitalet de Llobregat coordina i possibilita intercanvis entre els centres i entitats de 

la ciutat. Al 2014, hem elaborat un informe sobre la situació de necessitat que ha 

comportat la crisi econòmica i organitzat la VII Jornada ‘Trobant estratègies per 

afrontar els reptes de la persona davant la discapacitat’ que en l’edició de 2014 portà el 

títol de  REINVENTAR DES DE LA COMUNITAT 

 

Als serveis de la Fundació fan pràctiques alumnes de 

cursos de Formació Ocupacional de diferents centres 

col·laboradors del SOC. 

 

La Fundació Pere Mitjans col·labora amb  la Secretaria de 

Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i amb la 

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per 

a la realització de  treballs de restitució a la societat  i en benefici de la comunitat. 
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 Col·laboracions 
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