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BALANÇ ABREUJAT EXERCICI 2019 
 
 
 

ACTIU Notes de la 
Memòria Exercici 2019 Exercici 2018 

A) ACTIU NO CORRENT   68.710,53 55.917,00 

I. Immobilitzat intangible 8 5.307,45 1.745,31 

2. Aplicacions informàtiques   5.307,45 1.745,31 
II. Immobilitzat material 5 27.401,08 18.169,69 

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge   9.189,65 7.392,01 
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació   17.888,59 10.134,15 
4. Altre immobilitzat material   322,84 643,53 

IV. Inversions a empreses del grup i associades a 
ll/t 12 36.002,00 36.002,00 

1. Participacions a ll/t empreses grup   36.002,00 36.002,00 
       

B) ACTIU CORRENT   1.567.980,96 1.882.148,40 

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

 1.560.184,82 1.881.394,00 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 10  3.180,57 7.220,65 

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

0,00 

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 10  1.557.004,25 1.874.173,35 

V. Inversions financeres a curt termini 10 254,11 254,11 

4. Altres actius financers   254,11 254,11 

V. Periodificacions a curt termini          10 464,92 464,92 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents   7.077,11 35,37 

1. Tresoreria   7.077,11 35,37 

  TOTAL ACTIU (A + B)   1.636.691,49 1.938.065,40 
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  PATRIMONI NET I PASSIU Notes de la 
Memòria Exercici 2019 Exercici 2018 

A) PATRIMONI NET   446.114,57 324.483,30 
A-
1) Fons Propis 13 446.114,57 324.483,30 

I. Fons dotacionals o fons socials  324.483,30 303.046.71 

1. Fons dotacionals o fons socials  324.483,30 303.046.71 

III. Excedents d'exercicis anteriors  0,00 0,00 

1. Romanent  0,00 0,00 

V. Excedent de l'exercici anterior  0,00 0,00 

  Resultats exercici   
121.631,27 21.436,59 

C) PASSIU NO CORRENT  1.531,75 1.531,75 

III. Deutes a curt termini  1.531,75 1.531,75 

5.  Altres passius financers  
1.531,75 1.531,75 

C) PASSIU CORRENT   1.189.045,17 1.612.050,35 

II. Provisions a curt termini  0,00 0,00 

1. Provisions a c/t per altres responsabilitats  0,00 0,00 

III. Deutes a curt termini 11 1.021.358,01 1.445.697,19 

  Deutes amb entitas de crédit  0,00 171.423,94 

5.  Altres passius financers  1.021.358,01 1.274.273,25 

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 167.687,16 166.353,16 

1. Proveïdors  6.558,81 1.429,00 

2. Creditors varis  68.562,19 66.961,88 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)  5.033,32 22.512,35 

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques  

87.532,84 75.449,93 

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   1.636.691,49 1.938.065,40 
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COMPTE DE RESULTATS Notes de la 
memòria Exercici 2019 Exercici 2018 

Ingressos per les activitats 16.7 2.232.343,82 2.198.578,18 

Vendes i prestacions de serveis   97.048,17 20.818,42 

Subvencions oficials a les activitats  14 2.135.295,65 2.177.759,76 

Ajuts concedits i altres despeses 16.2 (68.188,32) (67.822,51) 
Ajuts concedits   (68.188,32) (67.822,51) 
Aprovisionaments 16.3 (45.462,66) (35.372,17) 
Consums i deteriorament d'existències   (45.462,66) (35.372,17) 

Despeses de personal 16.4 (1.732.690,54) (1.694.650,80) 
Sous, salaris i assimilats   (1.326.241,53) (1.313.141,95) 

Càrregues socials   (406.449,01) (381.508,85) 

Provisions   0,00 0,00 

Altres despeses d'explotació 16.5 (261.588,90) (373.469,49) 

Serveis exteriors   (261.376,86) (372.136,37) 

Arrendaments i cànons   (13.939,82) (31.665,89) 

Reparacions i conservació   (15.980,55) (38.038,32) 

Serveis professionals independents   (210.781,55) (281.607,37) 

Transports  (1.022,57) 0,00 

Primes d'assegurances   (6.426,19) (7.060,49) 

Serveis bancaris   (1.779,34) (4.657,84) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques   (1.416,17) (3.004,03) 

Subministraments  (207,95) 0,00 

Altres serveis   (9.822,72) (6.102,43) 

Tributs   (212,04) (212,04) 

Variacions provisions   0,00 (1.121,08) 

Amortització de l'immobilitzat 5 i 8 (5.429,58) (5.684,18) 
Subvencions, donacions i llegats traspassats al 
resultat 4 i) 0,00 2.138,48 

Excès de provisions 18 1.758,31 0,00 
Altres resultats 16.8  2.188,01 (103,75) 
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   122.930,14 23.613,76 

Ingressos financers       

Despeses financeres   (1.298,87) (2.177,17) 

RESULTAT FINANCER (14+15+16+17 +18)   121.631,27 21.436,59 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )   121.631,27 21.436,59 
Impostos sobre beneficis       

RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )   121.631,27 21.436,59 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2019 
 
 

 
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI 

TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

  Notes Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 3 121.631,27 21.436,59 
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net       
I. Per valoració instruments financers       
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       
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda       
B) Total ingressos i despeses imputats directament al 
patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)       

Transferències al compte de pèrdues i guanys       
VII. Per valoració instruments financers       
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu       
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts       
X. Efecte impositiu       
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda       

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys 
(VII+VIII+IX+X+XI)       

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)   121.631,27 21.436,59 
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT  

A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

  Fons 
Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedent de 
l'exercici TOTAL 

A) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 381.821,96 75.181,51 -20.398,94 436.604,53 
I. Total ingressos i despeses reconeguts      51.039,30 51.039,30 

II. Operacions de patrimoni net         
III. Altres variacions del patrimoni net   -20.398,94 20.398,94   

B) SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 381.821,96 54.782,57 51.039,30 487.643,83 
I. Ajustaments per canvis de criteri de l'any 2017         
II. Ajustaments per errors de  l'any 2017         

C) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 381.821,96 54.782,57 51.039,30 487.643,83 
I. Total ingressos i despeses reconeguts      21.436,59 21.436,59 

II. Operacions de patrimoni net       0 
III. Altres variacions del patrimoni net   51.039,30 -51.039,30 0,00 
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 381.821,96 105.821,87 21.436,59 509.080,42 
I. Ajustaments per canvis de criteri de l'any 2018         
II. Ajustaments per errors de  l'any 2018 -78.775,25 -105.821,87   -184.597,12 
E) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 303.046,71 0,00 21.436,59 324.483,30 
I. Total ingressos i despeses reconeguts      121.631,27 121.631,27 
II. Operacions de patrimoni net         
III. Altres variacions del patrimoni net 21.436,59   -21.436,59 0,00 

E) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 324.483,30 0,00 121.631,27 446.114,57 
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FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 
MEMÒRIA ABREUJADA DE L'EXERCICI 2019 

 
 
1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT.  

Introducció: 
 
La Fundació BARBERÀ PROMOCIÓ és una fundació, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la del seu fundador, la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., 
subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2009, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), constituïda en data 
29 de gener de mil nou-cents noranta vuit, davant el Notari del Col·legi Notarial de 
Barcelona, En Miguel Estella Garbayo, amb el número de protocol 322. 
 
Per resolució de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 9 de 
juny del 1998, la fundació fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 1181, i classificada com a fundació benèfica de tipus docent. 
 
Fundació Barberà Promoció com a entitat sense afany de lucre, vinculada a 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i considerada com un ens de gestió públic 
municipal,  ha desenvolupat la seva activitat principal de prestació de serveis orientats 
al desenvolupament local de la ciutat i més concretament ha implementat tot el que 
són les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que 
afavoreixen la situació social, laboral, professional i econòmica dels ciutadans, 
principalment, de l’àmbit territorial de Barberà del Vallès. 
 
Totes les activitats realitzades ho han estat d’acord els objectius que es determinen en 
els seus estatuts, que són els següents: 
a) S’ha treballat per a la promoció i el desenvolupament econòmic, laboral i social de 

Barberà del Vallès, portant a terme processos de cooperació, concertació social i 
econòmica entre els diferents agents socials i econòmics del territori. 
 

b) S’han desenvolupat i executat tots aquells projectes i/o serveis de promoció 
econòmica i de desenvolupament local promoguts per l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. 

 
c) S’han desenvolupat i executat les polítiques actives d’ocupació promogudes per 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 

d) S’ha promocionat i millorat els mecanismes d’educació i formació, al municipi de 
Barberà del Vallès, a efectes de facilitar als joves un itinerari formatiu professional 
 que els ha permès desenvolupar una professió,  avançar en la qualificació 
professional dels adults i entrar en el món laboral. 

 
e) S’ha fomentat i promocionat la formació professional ocupacional, al llarg de la 

vida, per a la millora de la capacitació professional de treballadors en situació 
d’atur, i la seva inserció laboral o formativa. 
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f) S’ha fomentat la formació adreçada a les persones ocupades, que ha permès la 

millora continua de la qualificació professional ajustant la formació i requalificació 
laboral, d’aquests, a les noves exigències i necessitats del mercat laboral i 
competitivitat de les empreses. 
 

g) S’han planificat i executat programes i accions d’orientació, ocupació i formació 
per afavorir, tant la inserció laboral de tot tipus de col·lectius en condicions 
d’igualtat d’oportunitats, com l’esperit emprenedor per posar en marxa i consolidar 
un negoci. 

 
h) S’ha fet un assessorament exhaustiu per a la creació, suport i promoció de les 

empreses fent èmfasi en l’economia social i solidària , l’autoocupació, centrada 
preferentment a les petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms. 

 
i) S’ha ajudat a les pimes i micropimes a millorar i fer créixer la seva empresa 

col·laborant amb l’empresariat per analitzar les seves necessitats i oferint-los els 
professionals que millor s’adapten a les seves demandes.  

 
j) S’ha assessorat i col·laborat amb les Administracions Públiques, agents 

econòmics, socials, associatius i d’altres entitats que així ho han sol·licitat 
respecte a la planificació de la seva política ocupacional (orientació, formació, 
ocupació, inserció laboral o foment de l’esperit emprenedor), i temes vinculats 
amb la responsabilitat social que permeten un desenvolupament sostenible i la 
cohesió social. 

 
k) S’ha fomentat l’ocupació dels col·lectius més vulnerables  i de difícil inserció 

mitjançant programes d’orientació, ocupació i formació. 
 
l) S’han optimitzat les possibilitats d’ocupació garantint la igualtat en el dret a l’accés 

al treball. Realització d’estudis de mercat, recull i anàlisi de dades 
socioeconòmiques, prospeccions empresarials i establiment d’itineraris 
ocupacionals que tenen en compte la informació i orientació professional, 
assessorament per assolir un treball, i totes aquelles accions que milloren 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’aturats o en actiu. 

 
m) S’ha promogut, davant de totes les entitats públiques o privades, els acords 

necessaris per tal d’assolir els objectius de la Fundació i consolidar el paper 
estratègic de la ciutat de Barberà del Vallès a través de la diagnosi, la planificació, 
la concertació i la cooperació. 

 
n) S’ha vetllat en tot moment per la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció 

de la competitivitat, la innovació, i l’aprofitament sostenible dels recursos públics i 
privats, per a tota la ciutadania.” 
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1.1. Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la 
forma com es gestionen. 
La forma com la Fundació gestiona totes les seves activitats, coincidents amb la seva 
pròpia finalitat, és de forma directa o bé mitjançant contractes, concerts i convenis de 
col·laboració amb terceres persones, físiques o jurídiques. 
 
Específicament, tot el que s’ha realitzat al llarg de l’any és el que es relaciona a 
continuació, trobant una informació més exhaustiva a la Memòria d’Activitats 2019 que 
s’adjunta. 
 
1.2.Descripció específica dels ajuts atorgats.  
 
A l’exercici 2019, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import total de 68.188,32€ € 
que podem desglossar en: 
 

Incentiu pràctiques Metall Valles III 466,50 
Incentiu pràctiques Fent Xarxa 150,00 
Incentius 8+4 sumant esforços 32.027,52 
Incentius autocipació 34.054,30 
Incentius Ubicat 1.490,00 
Total 68.188,32 

 
A l’exercici 2018, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import total de 67.822,51 € 
que podem desglossar en: 

 

Incentiu transport Integrals 1.420,00 
Incentius pràctiques Metal Valles II 414,00 
Incentius 6+6 42.462,02 
Incentius autocupació 21.501,33 
Incentius Integrals >30 989,16 
Incentius Programa Complementàri DIBA              1.036,00 
Total 67.822,51 

 

1.3.Convenis de col·laboració: entitats, l'impacte monetari, els drets i 
obligacions, compliment de les finalitats fundacionals. 
 
CONVENIS COL·LABORACIO 2019 
 

Entitat Data Objecte Durada Import 

Fundació Privada 
Nous Cims 12/09/2019 

Aportacions dineràries periòdiques a Fundació Barberà 
Promoció destinades a cobrir les despeses associades als 
estudis dels joves que es detallen durant el curs 2019/2020: 
matrícula, material, quotes mensuals, i transport 

Curs 2019-
2020 2.868,00 € 
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CONVENIS COL·LABORACIO 2018 
 

Entitat Data Objecte Durada Import 
Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

01/02/2018 
Acord col·laboració regular règim execució i finançament 
prog. Xarxa Impulsors Prog Garantia Juvenil, que promou el 
SOC 

21/11/17 a 
30/06/18 160,00 € 

Fundació 
Intermedia - 
Fundació MAIN 
UTE (START!) 

30/08/2018 Establir vies col·laboració en possibles necessitats de cessió 
espais i impartir formacions - PFI aux Vivers i jardins a joves 
registrats en projecte START! 

Vigència 
20/08/18 

sense data fi 
1,12 €/hora 

L'associació La 
Xixa Teatre 16/10/2018 

Realització pràctiques dinamització grup dones adultes 
Roberta Parrilla i Marina Alblea en el mac del curs 
"Interculturalitat fent teatre fòrum" 

25/10/18 a 
15/11/18   

Institut la 
Romànica 12/02/2018 Promoure programes formatius relacionats amb el sector 

químic-farmacèutic basats en CP 11/02/2018   

 
CONVENIS COL·LABORACIO PROJECTES EXECUTATS INTRAMUNICIPALMENT 2019 
 

Entitat Data Objecte Durada Cost Subv 
Aportacio 

pròpia 
Aj. Badalona, Aj. Barberà del 
Vallès-Fundació Barberà 
Promoció, Aj. Cerdanyola del 
V., Aj. Granollers, Aj. Manresa, 
Aj. Mataró, Aj. Mollet del V., Aj. 
Prat de Llobregat, Aj. Sabadell, 
Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. 
Santa Coloma de Gramenet, Aj. 
Terrassa, Aj. Vic, Aj. 
Viladecans 

01/01/2019 

Desenvolupament de les activitats 
del projecte de recerca i 
desenvolupament inter-municipal 
el Perfil de la ciutat. Mesura de la 
qualitat de vida i la sostenibilitat de 
les ciutats mitjanes europees. 

23/04/2018 
a 22/04/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aj. Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del V., Ripollet i 
Barberà del Vallès 

08/11/2019 
l’execució conjunta del projecte 
“LLAVORS 2019 - Impuls de 
l’economia social i solidària” 

01/01/2019 
a 
31/12/2019 

5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 

 
CONVENIS COL·LABORACIO PROJECTES EXECUTATS INTRAMUNICIPALMENT 2018 
 

Entitat Data Objecte Durada Cost Subv 
Aportacio 

pròpia 

Aj. Sabadell, Aj. Barberà V, Aj. 
Castellar i Aj. Ripollet 

12/06/2018 
l’execució conjunta del projecte 
OCCUPACIO A LA INDUSTRIA 
LOCAL (MetallVallès) 

02/04/2018 
a 

30/06/2020 

407.000,00 
€ 

305.250,00 
€ 

101.750,00 
€ 

Aj. Terrassa, Aj. Barberà, Rubi i 
Castell Bisbal 

09/11/2018 
l’execució conjunta del projecte 
OCCUPACIO A LA INDUSTRIA 
LOCAL (FentXarxa) 

09/11/2018 
a 

30/06/2020 

578.058,79 
€ 

433.544,09 
€ 

144.514,70 
€ 

Montcada, Ripoollet, Cerdanyola 
i Barberà 

29/10/2018 
l’execució conjunta de l'actuació 
Esstem compartint 2018 - DIBA 
Catàleg 2018 

29/10/2018 
a 

31/12/2018 
5.025,00 € 3.015,00 € 2.010,00 € 

Aj. Sabadell, Aj. Barberà V, Aj. 
Castellar i Aj. Santa Quirze 

09/07/2018 
Serveis consolidats a 
l'emprenedoria i l'empresa (CLSE 
2018) - DIBA Catàleg 2018 

09/07/2018 
a 

31/12/2018 

240.000,00 
€ 

180.000,00 
€ 

60.000,00 
€ 
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els Comptes Anuals han estat preparats en base als registres comptables de la 
Fundació a 31 de desembre de 2019 
 
2.1. Imatge fidel. 
S'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat. 
 
Els presents comptes anuals s’han preparat d’acord amb els principis, criteris, polítiques 
comptables i normes d’elaboració establertes en el Decret 259/2009, de 23 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els comptes anuals es formulen en euros i estan formats pel balanç, el compte de 
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, el contingut conjunt dels quals 
forma una unitat. 
 
2.2. Principis comptables. 
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic com en la 
preparació dels presents comptes anuals, han estat aplicats els principis comptables 
obligatoris. 
 
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
En els comptes anuals adjunts s’han usat judicis i estimacions per a quantificar alguns 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que han estat registrats. 
Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels actius materials i 
intangibles. 
 
Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han utilitzat en funció de la millor informació 
disponible sobre els fets analitzats a 31/12/2019, és possible que esdeveniments (fets 
posteriors, canvis de normativa) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los 
en propers exercicis, el que es portaria a terme de forma prospectiva, si fos el cas. 
 
2.4. Comparació de la informació. 
 
El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis del patrimoni net 
de l'exercici de 2019, es presenten de forma comparativa amb l'exercici precedent, 
d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable aplicable a les 
fundacions catalanes. 
 
2.5. Agrupació de partides. 
No ha calgut realitzar el desglossament de partides ja que no han estat objecte 
d’agrupació ni al balanç, ni al compte de resultats, ni a l’estat de canvis en el patrimoni 
net. 
 
2.6. Elements recollits en diverses partides. 
Existeixen elements patrimonials que es recullen al balanç de situació, com són els 
deutes transformables en subvencions que es separen entre llarg i curt termini.  
 
2.7. Canvis de criteris comptables. 
Durant l’exercici no hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats. 
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2.8. Correcció d’errors. 
 
D’acord amb la normativa comptable vigent, regulada mitjançant el RD 1514/2007 i 
mes concretament l’apartat de Normes i Registre de Valoracions num 22 (canvis en 
criteris comptables, errors i estimacions comptables), a partir d’un canvi realitzat per 
l’error descrit en el paràgraf següent s’han reexpresat les xifres de l’exercici 2018 amb 
l’objectiu de que els presents comptes anuals compleixin els requisits de comparabilitat 
de la informació financera. Per tant, les xifres del balanç de situació han sigut 
reexpresades. Aquest fet no suposa en cap cas la reformulació dels comptes anuals 
de l’exercici 2018, es tracta d’una reexpresió de xifres comparatives. 
 
La societat en el present exercici ha incorregut en errors d’exercicis anteriors degut a 
que la societat ha rebut notificació de certes revocacions de subvencions d’explotació 
incorregudes per import de 184.597,12 euros, procedents d’exercicis anteriors, es a 
dir, no hauria d’haver comptabilitzat l’import d’aquestes revocacions al compte de 
resultats dels anys anteriors, sinó al passiu per tractar-se de subvencions 
reintegrables. Aquest fet ha suposat que les xifres de l’exercici anterior s’hagin 
reexpresat tenint en compte aquest fet. 
 
L’impacte d’aquest error en el patrimoni net és de 184.597,12 euros ja que és net de 
l’efecte fiscal, d’acord amb el següent detall al balanç de situació:  

 Exercici 2018 

Partides balanç de situació Import 
reexpresat 

Import 
inicial 

formulat 
Diferència 

Patrimoni net 324.483,30 509.080,42 (184.597,12) 
Fons Propis 324.483,30 509.080,42 (184.597,12) 
Deutes a curt termini 1.445.697,17 1.261.100,05 184.597,12 
Deutes a curt termini 1.445.697,17 1.261.100,05 184.597,12 
Total patrimoni net i passiu 1.938.065,40 1.938.065,40 0,00 

 
 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS. 

La proposta d’aplicació del resultat i moviment d’ excedents d’exercicis anteriors de 
l’exercici 2019 és: 

Base de repartiment Import 
Excedent de l'exercici 121.631,27 
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors (*) - 
Total repartiment 121.631,27 
Aplicació a   
Fons dotacional  - 
Romanent 121.631,27 
Total distribució 121.631,27 
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El resultats de l’exercici 2018 aprovats amb la següent aplicació: 
 

Base de repartiment Import 
Excedent de l'exercici 21.436,59 
Excedents pendents d'aplicació d'anys anteriors 75.181,51 
Total repartiment 96.618,10 
Aplicació a    
Fons dotacional  75.181,51 
Romanent 21.436,59 
Total distribució 96.618,10 

 
 
(*) En el present exercici no es distribueixen excedents d’exercicis anteriors degut a que s’ha 
absorbit el romanent fruit del comentat en el paràgraf 2.8 de la memòria. 
 
En acompliment del que disposa l’article 313-2 de la Llei 4/2009, la Fundació ha 
destinat a incrementar el seu fons dotacional els excedents d’exercicis anteriors no 
aplicats a les finalitats fundacionals d’acord amb el detall següent: 
 

• Per acord de Patronat de la Fundació de data 3 de maig de  2005 es va 
procedir a traspassar els excedents positius dels exercicis 1999 a 2001, per un 
import total de 126.686,67 euros. 

• Per acord de Patronat de l’11 de desembre de 2007, es va procedir al traspàs 
del excedents positius dels exercicis 2002 i 2003, per un import de 107.631,33 
euros. 

• Per acord de Patronat de data 16 de setembre de 2009, es va procedir a 
traspassar a fons dotacional un import de 21.194,73 euros dels excedents 
positius de l’exercici 2004 no aplicats. 

• Per acord de Patronat de data 19 de maig de 2010, es va procedir a traspassar 
la resta dels excedents positius de l’exercici 2004, per import de 70.551,42 
euros..  

• Per acord de Patronat de data 13 de desembre de 2010, es va procedir al 
traspàs del excedents positius dels exercicis 2005 i 2006, per un import de 
515,48 euros i 526,95 euros respectivament. 

• Per acord de Patronat de data 14 de desembre de 2011, s’acorda l’aplicació 
d’excedents de l’any 2007, per import de 754,62 euros, de l’any 2008, per 
import de 1.089,68  euros i de l’any 2009, per import de 1.074,26 euros, a la 
dotació fundacional de l’entitat a fi de destinar-les a la realització d’inversions 
per a l’activitat fundacional.  
Excepcionalment, en el cas de donar pèrdua a l’actual exercici aquesta 
s’aplicaria a romanents negatius i els citats excedents s’aplicarien per 
compensar aquest romanent. Atesos que per l’exercici 2011 ha hagut pèrdues, 
l’acord d’aplicació cal fer-lo a l’exercici 2012. 

• Per acord de Patronat de data 25 de juny de 2012, atesos que l’exercici 2011 
es tanca amb pèrdues es ratifica l’acord de 14 de desembre de 2011 i els 
excedents dels anys 2007, 2008, 2009 s’apliquen a excedents negatius d’anys 
anteriors, juntament, per acord d’aquest Patronat, amb els de 2010, fent un 
traspàs final de 3.493,20 €.  
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• A les CCAA de l’exercici 2012 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 32.755,08 euros, per compensar excedents 
negatius d’anys anteriors. 

• A les CCAA de l’exercici 2013 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 4.473,11 euros, per compensar excedents negatius 
d’anys anteriors.  

• A les CCAA de l’exercici 2014 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici, de 174.042,95 euros, per compensar excedents 
negatius d’anys anteriors. 

• A les CCAA de l’exercici 2015 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici de 77.705,92 euros, per compensar excedents negatius 
d’anys anteriors l’import de 2.524,41 euros i els restants a 75.181,51 a 
romanent. 

• A les CCAA de l’exercici 2016 formulades i aprovades , atesos que per 
l’exercici 2016 ha hagut pèrdues, l’acord d’aplicació cal fer-ho a l’exercici 2017. 
 

• A les CCAA de l’exercici 2017 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici de 51.039,30 euros per compensar excedents negatius 
d’anys anteriors de  20.398,94 euros i els restants de 30.640,36 euros a 
romanent. 
 

• A les CCAA de l’exercici 2018 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici de 21.436,59 euros a romanent. 
 

• A les CCAA de l’exercici 2019 formulades i aprovades es proposa el 
repartiment del benefici de 121.631,27 euros a romanent. 
 
 
 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

S'han utilitzat les següents normes de registre i valoració per a l’elaboració dels comptes 
anuals que es presenten: 
 
a)  Immobilitzat intangible. 
Dintre d’aquesta rúbrica, la Fundació inclou: 

- Aplicacions informàtiques: 
Les  aplicacions informàtiques es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament. Dintre 
d’aquesta partida s’inclouen: 
✓ Les aplicacions informàtiques aportades a la dotació fundacional per part 

d’ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A Es van valorar inicialment d’acord 
amb l’inventari de béns relacionats en el document annex a l’acta 
fundacional de la Fundació, i es van amortitzar linealment en un període de 
2,5 anys. 

✓ Les noves adquisicions es valoren inicialment al seu cost d’adquisició i 
s’amortitzen linealment en un període de 5 anys. 
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b) Immobilitzat material. 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment a preu 
d’adquisició i/o cost de producció, incloent les despeses addicionals que es puguin 
produir fins a la posada en funcionament dels béns. Posteriorment, es valoren al seu 
cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o 
pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  
 
Dintre de l'immobilitzat material es pot distingir: 
✓ Els actius materials aportats a la dotació fundacional per part d’ACTIVIDADES 

INTEGRADAS, S.A., que van ser valorats inicialment d’acord amb l’inventari de 
béns relacionats en el document annex a l’acta fundacional de l’entitat. 

✓ Els béns adquirits directament per la Fundació, que es valoren inicialment al cost 
d’adquisició. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor 
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat productiva o 
prolongació de la seva vida útil. 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a 
resultats en l’exercici en què es produeixen. 
 
La dotació anual a l'amortització es calcula segons el mètode lineal, en funció de la 
vida útil estimada dels diferents béns, d’acord amb els següents percentatges: 
 

Concepte % Amortització 
Maquinària 12% 

Altres instal·lacions i utillatge 12%-10% 

Mobiliari 12%-10% 

Equips per a processaments d'informació 20% 

Elements de transport 10% 

 
Per a elements de segona mà, s’aplica el doble de percentatge. A l’exercici 2014 es va 
rebaixar el % d’amortització d’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari d’un 12% a un 
10% , per acomplir amb topalls de les noves taules d’amortització publicades aquell 
any i es manté el criteri per a 2019 
 
d) Arrendaments. 
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les 
condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i beneficis derivats 
de la propietat a l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius. 
 
 
e) Instruments financers. 

e.1) Actius financers.  
- Préstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la prestació de 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat, els quals s’han valorat pel seu valor 
raonable, que no és altra cosa que el preu de la transacció. Donat que es tracta de 
crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen 
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un tipus d’interès contractual, s’han valorat pel seu valor nominal, al no ser significatiu 
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu. 
Posteriorment aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, entès en aquest cas 
com el preu d’adquisició menys els reemborsaments de principal. 
Al tancament de l’exercici es valora la necessitat d’efectuar correccions valoratives 
d’aquells crèdits per operacions comercials dels que existeixi evidència objectiva del 
seu deteriorament, degut al retard estimat en els fluxos d’efectiu futurs.  
També s’inclouen com Préstecs i partides a cobrar els saldos amb Administracions 
Públiques per subvencions concedides pendents de cobrament. 
 

-Baixa d’actius financers 
Els actius financers es donen de baixa quan es transfereixen substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la seva propietat.   
 
 
e.2) Passius financers 

- Dèbits i partides a pagar 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el 
preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys. 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual, s'han valorat pel seu valor nominal. 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import 
rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes 
pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es 
comptabilitzen segons el criteri del meritament en el compte de resultats i s'afegeixen a 
l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període del seu 
meritament. 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 
 
f) Impostos sobre beneficis. 
La Fundació, en tant que entitat sense afany de lucre, és una entitat subjecta a l’Impost 
sobre Societats i sotmesa al règim especial previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les Entitats Sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge.  
 
En cas de meritar-se l'impost sobre beneficis s'enregistraria com a despesa. La 
despesa per impost sobre  beneficis representaria la suma de la despesa per impost 
sobre beneficis de l'exercici així com de l'efecte de les variacions dels actius i passius 
per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. La despesa per impost sobre beneficis 
de l'exercici es calcularia mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de 
l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base  imposable de l'exercici, després 
d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i 
passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables 
negatives com per deduccions. 
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g) Ingressos i despeses 
Els ingressos (i les despeses) es calculen al valor raonable de la contraprestació a 
rebre (o pagar) i representen els imports a cobrar (pagar) pels béns lliurats (rebuts) i 
els serveis prestats (rebuts) en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 
impostos. A aquests efectes, l'ingrés (despesa) es produeix en el moment que 
s'entenguin cedits (es rebin) els riscos i beneficis amb independència del moment en  
 
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. És a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen. 
 

Les despeses per compres inclouen transports i impostos no recuperables directament 
de la Hisenda Pública. 
 

Els ingressos (i les despeses) per interessos es reporten seguint un criteri financer.  
 

Les subvencions rebudes s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es 
meriten les despeses que estan finançant. 
 
h) Criteris del registre i valoració de les despeses de personal 
Les despeses de personal inclouen tots els passius i les obligacions d'ordre social 
obligatòries o voluntàries contretes per l’entitat, reconeixent les obligacions per pagues 
extres i havers variables i les seves despeses associades. Les despeses de personal 
són registrades en el moment del seu meritament, independentment del moment en 
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. 
 
i) Subvencions, donacions i llegats. 
Les subvencions rebudes per la Fundació durant l’exercici 2019, igual que durant el 2018, 
corresponen, en la seva totalitat, a subvencions a l’activitat concedides per a finançar 
despeses específiques així com de funcionament. Inicialment es comptabilitzen com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net, i es reconeixen en el compte de resultats 
com a ingressos en el mateix període en què es meriten les despeses que estan 
finançant. 
 
j) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’ha comptabilitzat en el 
moment inicial pel seu valor raonable.  
Considerem parts vinculades les entitats: Ajuntament de Barberà del Vallès, 
Actividades Integradas, S.A., Serveis i Aigües de Barberà, empresa municipal, S.A. 
(SABEMSA) i E.I. Barberà Inserta, S.L.. 
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL. 

Presenta la següent composició i moviments durant l’exercici 2019: 
 

Concepte Saldo 
31.12.18 Altes Baixes Traspassos Saldo 

31.12.19 
Maquinària 12.463,32 187,00 0,00 0,00 12.650,32 
Altres instal·lacions i utillatge 38.169,10 0,00 0,00 0,00 38.169,10 
Mobiliari 40.131,12 1.468,75 0,00 0,00 41.599,87 
Equips per a processaments d'informació 80.413,07 12.264,60 0,00 0,00 92.677,67 
Elements de transport 14.185,61 0,00 0,00 0,00 14.185,61 
Immobilitzat Material Brut 185.362,22 13.920,35 0,00 0,00 199.282,57 
Amortització Ac. Maquinària -5.678,82 -1.065,92 0,00 0,00 -6.744,74 
Amortització Ac. Altres instal.i utillatge -37.561,59 -366,26 0,00 0,00 -37.927,85 
Amortització Ac. Mobiliari -38.017,93 -539,12 0,00 0,00 -38.557,05 
Amortització Ac. Equips proc.d'informació -72.392,11 -2.396,97 0,00 0,00 -74.789,08 
Amortització Ac. Elements de transport -13.542,08 -320,69 0,00 0,00 -13.862,77 
Amortitzacions Immobilitzat Material -167.192,53 -4.688,96 0,00 0,00 -171.881,49 
Immobilitzat Material Net 18.169,69 9.231,39 0,00 0,00 27.401,08 

 
 
Aquesta mateixa rúbrica va presentar durant l’exercici  2018 les variacions següents: 
 

Concepte Saldo 
31.12.17 Altes Baixes Traspassos Saldo 

31.12.18 
Maquinària 12.463,32 0,00 0,00 0,00 12.463,32 
Altres instal·lacions i utillatge 38.169,10 0,00 0,00 0,00 38.169,10 
Mobiliari 39.988,95 142,17 0,00 0,00 40.131,12 
Equips per a processaments d'informació 76.767,03 3.646,04 0,00 0,00 80.413,07 
Elements de transport 14.185,61 0,00 0,00 0,00 14.185,61 
Immobilitzat Material Brut 181.574,01 3.788,21 0,00 0,00 185.362,22 
Amortització Ac. Maquinària -4.633,47 -1.045,35 0,00 0,00 -5.678,82 
Amortització Ac. Altres instal. i utillatge -37.195,33 -366,26 0,00 0,00 -37.561,59 
Amortització Ac. Mobiliari -37.465,86 -552,07 0,00 0,00 -38.017,93 
Amortització Ac. Equips proc. d'informació -70.177,61 -2.214,50 0,00 0,00 -72.392,11 
Amortització Ac. Elements de transport -12.573,56 -968,52 0,00 0,00 -13.542,08 
Amortitzacions Immobilitzat Material -162.045,83 -5.146,70 0,00 0,00 -167.192,53 
Immobilitzat Material Net 19.528,18 -1.358,49 0,00 0,00 18.169,69 

 
 
Tot l’Immobilitzat que figura en l’actiu està afecta directament a l’explotació. 
 
Les altes de l’exercici corresponen a : 
 

INVERSIONS MAQUINARIA 187,00 
Destructora Rexel Auto+90 Fra 187,00 

    
INVERSIONS MOBILIARI 1.468,75 
Cafetera Nespresso Krups - 20 69,00 

sillas SONGMICS Ergonomica Fr 1.399,75 
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INVERSIONS EQUIPS INFORMÀTICS 12.264,60 
15 ordinadors     Fra. Microo 6.080,25 

2 ordinadors Lenovo M58 Fra. 187,99 

Sai Laàra 3000VA fra. 001579 683,99 

8 ordinadors Optiplrx 3070 Fr 5.120,72 

base dis mon P2219H, EMEA fra 191,65 

 
 
Des de l’exercici 2003 la Fundació ve desenvolupant la seva activitat a les instal·lacions 
de titularitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ubicades a la Torre d’En Gorgs. En 
data 26 de maig de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barberà i la Fundació Barberà Promoció pel qual s’autoritza a la Fundació l’ús gratuït 
d’una part de les instal·lacions del centre conegut com a Torre d’En Gorgs, per un 
període de 10 anys i es prorroga tàcitament de forma anual. Fet que a data de les 
presents comptes anuals s’està prorrogant anualment. 
 
A l’esmentat conveni no es troben valorats els béns objecte d’aquesta cessió d’ús, fet pel 
que la Fundació no ha procedit a l’activació d’aquests béns ni ha dotat anualment la 
corresponent amortització degut a que el contracte de cessió es prorroga anualment. 
 
A data de tancament de l’exercici dintre de l’immobilitzat material s’inclouen béns 
totalment amortitzats pels següents imports: 

Concepte Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.18 
Maquinària 3.518,62 3.518,62 
Altres instal·lacions i utillatge 36.654,30 36.654,30 
Mobiliari 37.132,96 37.132,96 
Equips per a processaments d'informació 68.393,82 68.393,82 
Elements de transport 4.500,00 4.500,00 
Immobilitzat Material Brut 185.362,22 185.362,22 

 
L’Entitat té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos a què 
estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les 
possibles reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat, 
entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos a què estan 
sotmesos. 
 
6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
Fundació Barberà Promoció no ha realitzat cap inversió immobiliària durant 2019 ni en 
exercicis anteriors. 
 
 
 
7.- BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
No existeix cap bé de patrimoni cultural que integri l’immobilitzat. 
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8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE.  
 
Presenta la següent composició i moviments durant l’exercici 2019: 
 
Concepte Saldo 

31.12.18 Altes Baixes Traspassos Saldo 
31.12.19 

Aplicacions informàtiques 10.551,83 4.302,76 0,00 0,00 14.854,59 
Immobilitzat Intangible Brut 10.551,83 4.302,76 0,00 0,00 14.854,59 
Amortització Ac. Aplicacions informàtiques -8.806,52 -740,62 0,00 0,00 -9.547,14 
Amortitzacions Immobilitzat Intangible -8.806,52 -740,62 0,00 0,00 -9.547,14 
Immobilitzat Intangible Net 1.745,31 3.562,14 0,00 0,00 5.307,45 
 
 
El cost d’adquisició dels elements totalment amortitzats al tancament de l’exercici 
ascendeix a 7.650,18 euros, sent per 2018 per el mateix import. 
 
Els moviments dels saldos que componen l’epígraf “Immobilitzat intangible” del balanç 
referits a l’exercici 2018, són els següents:  
 
Concepte Saldo 

31.12.17 Altes Baixes Traspassos Saldo 
31.12.18 

Aplicacions informàtiques 10.551,83 0,00 0,00 0,00 10.551,83 
Immobilitzat Intangible Brut 10.551,83 0,00 0,00 0,00 10.551,83 
Amortització Ac. Aplicacions informàtiques -8.269,04 -537,48 0,00 0,00 -8.806,52 
Amortitzacions Immobilitzat Intangible -8.269,04 -537,48 0,00 0,00 -8.806,52 
Immobilitzat Intangible Net 2.282,79 -537,48 0,00 0,00 1.745,31 
 
 
No existeixen deterioraments respecte a l’immobilitzat intangible. 

Per altra banda, no hi ha cap element de l’immobilitzat subjecte a cap subvenció. 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.  

Al 2019 la societat disposa d’arrendaments operatius. Amb l’empresa Ricoh es van 
disposar 1 lloguers per el valor de 6.000,00 €. Els restos del altres lloguers son els mateix 
que l’any passat. Son de les empreses Xerox, per un equip multi funció, i amb Grenke 
per equips informàtics. 
El detall dels bens arrendats al 2019: 

Proveidor Data 
formalització Data fi 

Total 
quotes 

pendents 
a 

31/12/2019 

nüm 
total 

quotes 
exercici 

Import 
quotes (*) 
sense IVA 

Quotes 
exercici 

amb 21% 
IVA 

Total 
quotes 
exercici 

2019 

Ricoh España, SLU 01/12/2015 30/11/2020 11 12 136,59 165,27 1.983,24 

Xerox 01/04/2016 30/03/2021 6 4 78,15 94,56 378,24 

Ricoh Capital Spain 
SUL (*) 01/04/2016 30/03/2020 0 3 554,61 671,08 2.013,24 

Grenke 18/05/2017 17/05/2021 6 4 855,93 1035,68 4.142,72 
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El detalls dels bens arrendats al 2018 van ser:  

Proveidor Data 
formalització Data fi 

Total 
quotes 

pendents 
a 

31/12/2019 

nüm 
total 

quotes 
exercici 

Import 
quotes (*) 
sense IVA 

Quotes 
exercici 

amb 21% 
IVA 

Total 
quotes 
exercici 

2019 

Ricoh España, SLU 01/12/2015 30/11/2020 23 12 136,59 165,27 1.983,24 

Xerox 01/04/2016 30/03/2021 10 4 78,15 94,56 378,24 

Ricoh Capital Spain 
SUL (*) 01/04/2016 30/03/2020 35 12 554,61 671,08 8.052,96 

Grenke 18/05/2017 17/05/2021 16 4 855,93 1035,68 4.142,72 

 
Per necessitats dels cursos de formació, s’han llogat dos espais:  
- Un aula de l’Institut de la Romànica per fer la formació, El cost total és de 1.300,00€. 
- Un aula formativa de SABEMSA per fer la formació auxiliar de magatzem per un import 
de 200,00€ 
 
10. ACTIUS FINANCERS.  
 
El valor dels actius financers al tancament de l’exercici 2019 i 2018, per categories, 
van ser els següents: 

  Instruments financers c/t Instruments financers c/t 
Concepte Crèdits, derivats i altres Crèdits, derivats i altres 

  31/12/2019 31/12/2018 
Préstecs i partides a cobrar 1.567.516.04 1.881.683,48 

Total 1.567.516,04 1.881.683,48 
 
 
Els préstecs i partides a cobrar a curt termini corresponen als imports pendents de 
cobrament dels usuaris i deutors de les activitats i a altres comptes a cobrar, segons 
següent detall: 
 31/12/2019 31/12/2018 
Usuaris i deutors de les activitats 3.180,57 7.220,65 

Deutors, entitats del grup, 
associades i altres parts 
vinculades 

0,00 0,00 

Personal 0,00 0,00 

H.P. Deutora per subvencions 
concedides (*) 1.557.004,25 1.874.173,35 

Altres actius financers 254.11 254,11 

Tresoreria 7.077,11 35,37 

Total 1.567.516.04 1.881.683,48 
 

(*) Detallat al punt 14. 
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No s’han registrat a l’exercici actual, ni tampoc a l’anterior, correccions valoratives als 
actius financers per clients de dubtós cobrament. 
 
Els moviments de l’exercici per les partides “usuaris i deutors de les activitats” i 
“acompte remuneracions” es detallen a continuació: 
 
 
Concepte Saldo 31.12.18 Augments Disminucions Saldo 31.12.19 
Usuaris, deutors 7.220,65 96.628,56 100.668,65 3.180,56 
Acompte de remuneracions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7.220,65 96.628,56 100.668,65 3.180,56 
 
 
11. PASSIUS FINANCERS.  
 
El valor dels passius financers al tancament de l’exercici 2019 i 2018, per categories, 
van ser els següents: 
 

  
Instruments 

financers 
curt termini 

Instruments 
financers curt 

termini Total instruments financers a 
curt termini* 

Concepte 
Derivats i 

altres Derivats i altres 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
Dèbits i partides a pagar 1.101.512,33 1.536.600,42 1.101.512,33 1.536.600,42 
Total 1.101.512,33 1.536.600,42 1.101.512,33 1.536.600,42 
 
Els dèbits i partides a pagar a curt termini (venciment a 2019) corresponen al següent 
detall: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 

Deutes c/t amb entitats de crèdit  0,00 171.423,94 

Deutes transformables en subvencions c/t 1.021.358,01 1.274.273,05 

Total altres passius financers (b) 1.021.358,01 1.445.697,19 
Proveïdors i creditors comercials 75.121,00 68.390,88 

Remuneracions pendents de pagament  5.033,32 22.512,35 

Total creditors per activitats i altres comptes a pagar (d) 80.154,32 90.903,23 

Total passiu corrent (a+b+c+d) 1.101.512,33 1.536.600,42 
 
Segons l’ordre EHA/1037/2010 de 13 d’abril de 2010, totes les subvencions projectes 
s’han de considerar reintegrables. Per això, s’hauran de tractar com a deute 
transformable en subvenció diferenciant entre curt i llarg termini en funció del 
venciment previst de cadascuna. Aquestes subvencions es consideraran no 
reintegrables en la mateixa mesura en la que es vagin incorrent en les despeses 
vinculades a la seva finalitat.  
 
A 2019, a l’igual que a 2018, no ha hagut que fer cap regularització a llarg termini.  
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a) Deutes amb entitats del grup i associada a curt termini. 
Veure explicació i detall al punt 19 de la present memòria. 
 
b) Deutes amb entitats de crèdit. 
A desembre de 2019, s’ha renovat la pòlissa de crèdit amb Banc Sabadell Atlàntico, 
amb un límit de 200.000 euros i a un tipus d’interès de mercat. A 31 de desembre de 
2019 la pòlissa no es trobava disposada. 
El total d’interessos meritats durant l’any 2019 han estat de 321,93 euros i al 2018 de 
2.177,17 euros. 
 
c) Remuneracions pendents de pagament. 
El Saldo és de 5.033,32 euros (en 2018 ho va ser per 22.512,35 euros) correspon en 
la seva majoria a la provisió de pagos de Novembre i Desembre 

 
d) Altres deutes amb les Administracions Públiques. 
El detall es pot veure al punt 14 de la present memòria. 
 
 
12.-ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 
 
a) Detall i participació en Entitats del grup, multigrup i associades 
 
La Fundació ostenta el 100% de les participacions de la societat E.I. BARBERÀ 
INSERTA S.L. (B-65586638), domiciliada al Carrer Torre d'en Gorgs, 40 Barbera del 
Vallès y que té per objecte social la inserció sòcio-laboral adreçada, principalment, a 
ciutadans de Barberà del Vallès en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi 
que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per inserir-se en el mercat 
de treball ordinari, per tal d’aconseguir-ne la integració social d’aquest. 
 
 
b)  Dades financeres de les Empreses del grup, multigrup i associades 
 
Concepte Moned

a Capital Reserves Resultat de 
l'exercici 

Total Fons 
Propis* 

Valor en llibres net de 
provisió 

E.I. BARBERÀ INSERTA 
S.L. EUR 36.000,00 82.029,24 (10121,76) 118.029,24 36.002,00 

 
 
13.-FONS PROPIS.  
 
Presenta el següent detall a 31 de desembre del 2019: 
 
Concepte  Saldo 

31/12/2018 Increments Traspassos Traspassos Saldo 
31/12/2019 

Fons dotacionals 381.821,96 21.436,59 75.181,51 (153.956,83) 324.483,23 
Romanents 75.181,51 0,00 (75.181,51) 0,00 0,00 
Excedent de l'exercici 2018 21.436,59 (21.436,59) 0,00 0,00 0,00 
Excedent de l'exercici 2017  30.640,36 0,00 0,00 (30.640,36) 0,00 

Total 509.080,42 0,00 0,00 (184.597,19) 324.483,23 
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Els moviments corresponents a l’exercici 2018 van ser els següents: 
 
Concepte  Saldo 

31/12/2017 Increments Traspassos Saldo 
31/12/2018 

Fons dotacionals 381.821,96 0,00 0,00 381.821,96 
Romanents 75.181,51 0,00 0,00 75.181,51 
Excedent de l'exercici 2018 0,00 21.436,59 0,00 21.436,59 
Excedent de l'exercici 2017 (positiu) 51.039,30 0,00 20.398,94 30.640,36 
Excedent de l'exercici 2016 (negatiu) -20.398,94 20.398,94 0,00 0,00 

Total 487.643,83 41.835,53 20.398,94 509.080,42 
 
 
La dotació fundacional de l’entitat es composa de: 
 
a) Els béns propietat d’Actividades Integradas, S.A., valorats en 54.715,38- euros, 

cedits gratuïtament i amb caràcter permanent en el moment de la constitució de la 
Fundació, i que consten relacionats en document annex a l’escriptura fundacional de 
l’entitat. 

 
b) Els excedents positius dels exercicis 1999 a 2001 per valor de   126.686,67 € 

traspassats al fons fundacional per acord del Patronat de la Fundació de data 3 de 
maig de 2005 i els excedents positius del exercicis 2002 i 2003 per valor de 
107.631,33 € traspassats al fons dotacional per acord del Patronat de la Fundació 
de data 11 desembre del 2007. 

 
c) Part dels excedents positius de l’exercici 2004, per import de 21.194,73 euros, 

traspassats al fons dotacional per acord del Patronat de la Fundació de data 16 de 
desembre de 2009. 

 
d) A l’exercici 2010, es traspassa la resta dels excedents positius de l’exercici 2004, 

per import de 70.551,42 euros, segons acord del Patronat del dia 19 de maig de 
2010. 

 
e) Per acord de Patronat de data 13 de desembre de 2010, es va procedir al traspàs 

del excedents positius dels exercicis 2005 i 2006, per un import de 515,48 euros i 
526,95 euros respectivament. 

 
f) Per acord de Patronat de data 14 de desembre de 2011, es va aplicar els excedents 

de l’any 2007, per import de 754,62 euros, de l’any 2008, per import de 1.089,68  
euros i de l’any 2009, per import de 1.074,26 euros, compensar pèrdues atesos que 
el tancament de l’exercici 2011 va ser negatiu. 

 
g) Per acord de Patronat de data 25 de juny de 2012, atesos que l’exercici 2011 es 

tanca amb pèrdues es ratifica l’acord de 14 de desembre de 2011 i els excedents 
dels anys 2007, 2008, 2009 s’apliquen a excedents negatius d’anys anteriors, 
juntament, per acord d’aquest Patronat, amb els de 2010, fent un traspàs final de 
3.493,20 €. 

 
h) A les CCAA de l’exercici 2012 formulades i aprovades es proposa el repartiment del 

benefici, de 32.755,08 euros, per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 
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i) A les CCAA de l’exercici 2013 formulades i aprovades a la sessió de Patronat de 
data 3 de juny de 2014, es proposa el repartiment del benefici de 4.473,11 euros, 
per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 

 
j) A les CCAA de l’exercici 2014 formulades i aprovades a la sessió de Patronat de 

data 19 de març 3 de 2016, es proposa el repartiment del benefici de 174.042,95 
euros, per compensar excedents negatius d’anys anteriors. 

 
k) A les CCAA de l’exercici 2015 formulades i aprovades es proposa el repartiment del 

benefici de 77.705,92 euros, per compensar excedents negatius d’anys anteriors 
l’import de 2.524,41 euros i els restants a 75.181,51 a romanent. 

 
l) A les CCAA de l’exercici 2016 formulades i aprovades , atesos que per l’exercici 

2016 ha hagut pèrdues, l’acord d’aplicació cal fer-ho a l’exercici 2017. 
 

 
m) A les CCAA de l’exercici 2017 formulades i aprovades es proposa el repartiment del 

benefici de 51.039,30 euros per compensar excedents negatius d’anys anteriors de  
20.398,94 euros i els restants de 30.640,36  euros a romanent  . 
 

n) A les CCAA de l’exercici 2018  en els comptes a formular i  a aprovar es proposa el 
repartiment del benefici de 21.436,59 euros a romanent. 

 
o) A les CCAA de l’exercici 2019 formulades i aprovades es proposa el repartiment del 

benefici de 121.631,27 euros a romanent. 
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14- DEUTES TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 
 
Les subvencions, donacions i llegats rebuts a l’exercici 2019 i anteriors  i imputades al 
2019 responen al següent detall, tenim em compte EHA/1037/2010 de 13 d’abril de 
2010, totes les subvencions projectes s’han de considerar reintegrables: 

GENERALITAT DE CATALUNYA

NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020

Treball i formació: SOC009/17/00100-PANP-12 58.006,20 4.404,23 4.404,23 0,00

Treball i formació: SOC009/17/00100-DONA-12 38.765,60 2.923,94 2.923,94 0,00

SLOASI '19 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00

ENFEINAT '17 123.824,10 123.824,10 103.186,75 20.637,35

UBICAT '17 55.600,00 55.600,00 55.600,00 0,00

Treball i formació: SOC026/18/00098-PANP-12 58.094,40 57.825,45 54.093,65 3.731,80

Treball i formació: SOC026/18/00098-PANP-6 49.924,00 49.924,00 49.924,00 0,00

Treball i formació: SOC026/18/00098-PRGC-6 49.924,00 49.646,65 46.646,65 3.000,00

Treball i formació: SOC026/18/00098-DONA-12 58.094,40 57.825,45 54.093,65 3.731,80

Treball i formació: SOC026/18/00098-COORD-12 32.528,96 32.077,17 32.077,17 0,00

UBICAT 2018 35.762,45 35.762,45 35.762,45 0,00

Enfeina't 2018 230.520,65 230.520,65 158.644,19 71.876,46

TOTAL 514.848,86    513.581,82 431.241,76 82.340,06

NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020

Catalunya Empren 2019 15.148,98 15.148,98 0,00 15.148,98

Enfeinat 2019 258.498,61 258.498,61 17.496,45 241.002,16

Treball i Fornació 2019 240.119,24 240.119,24 13.921,45 226.197,79

UBICAT 2019 81.057,21 81.057,21 2.788,00 78.269,21

FOAP 2019 208.348,50 208.348,50 17.362,37 190.986,13

TOTAL 803.172,54 803.172,54 51.568,27 751.604,27

Atorgaments procedència any/s anterior/s 2017 - 2018

Atorgament any actual 2019

 

ÀREA METROPOLITANA DE BCN

NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020

4+8 sumant esforços empresa i societat 85.000,00 -    6.084,57   6.084,57-         0,00

Barberà Empren 41.760,35    25.087,24   25.087,24      0,00

Dinamització social per l'ocupació 129.799,65    98.731,98   98.731,98      0,00

Horts Socials 64.140,00    13.362,50   13.362,50      0,00

Atorgaments procedència any/s anterior/s 2018
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NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020

Aportació municipal 2019 560.000,00  560.000,00   560.000,00    0,00

Aportació municipal 2019 Plans d'ocupació 111.072,00  111.072,00   111.072,00    0,00

Aportació municipal 2019 vetlladores 92.585,76    92.585,76   92.585,76      0,00

Aportació municipal 2019 vetlladores 11.321,27    11.321,27   11.321,27      0,00

TOTAL 774.979,03 774.979,03 774.979,03 0,00

Atorgaments any actual 2019

AJUNTAMENT BARBERA DEL VALLÈS

 

NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020

POIL 2018-2020 Fent Xarxa (Terrassa) 59.691,62    44.768,64   14.922,98 29.845,66

POIL 2018-2020 MetallVallès III (Sabadell) 13.142,72      9.857,04   3.285,68 6.571,36
Prog. Compl. Transicions educatives 2018-19 linia 1 8.522,83      8.522,83   0,00 8.522,83
Prog. Compl. Transicions educatives 2018-19 linia 2 9.813,78      9.813,78   0,00 9.813,78

TOTAL 91.170,95 72.962,29 18.208,66 54.753,63

NOM CURS
T OT A L 

A T OR GA M EN T

Pendent 
executar 

2019

Total 
executat 

2019

Pendent 

executar 

2020
P.O. Programa complementari millora ocupabilitat 
2019 94.973,83    94.973,83   

94.973,83      0,00
P.O. Programa complementari millora ocupabilitat 
2020 94.973,83    94.973,83   

52.330,37      42.643,46

P. O. PC millora ocupabilitat 2019 2a edició 141.189,26  141.189,26   141.189,26    0,00

Llavors 2019 3.000,00      3.000,00   3.000,00         0,00

CLSE 2019 45.000,00    45.000,00   45.000,00      0,00

Cultivem l'orientació profes i les trans educat 2.0 8.835,00      8.835,00   8.835,00         0,00

Orienta't - orientació per a la inserció formativa.. 30.150,00    30.150,00   30.150,00      0,00

ImpulssESS Barberà 18.750,00    18.750,00   18.750,00      0,00
Metodologia i anàlisi de detecció de necessitats 
formatives i competencials 11.699,02    11.699,02   

11.699,02      0,00

Seguiment i avaluació Pla director de Desenv.. 18.750,00    18.750,00   9.375,00         9.375,00

Finances bàsiques per a emprenedors 720,00         720,00   720,00            0,00
Com elaborar un pla de promoció i difusió del meu 
negoci 660,00         660,00   

660,00            0,00

Desenvolupant idees de negoci ecològiques 270,00         270,00   270,00            0,00

Mindfulness en l'entorn empresarial 360,00         360,00   360,00            0,00

Com guanyar diners: Models de negoci a Internet 360,00         360,00   360,00            0,00

Esprem Youtube i el vídeo màrqueting al teu negoci 1.188,00      1.188,00   1.188,00         0,00
Alfabetització digital per la recerca de feina - edició 1 
renuncia 0,00               -     

-                   0,00

Alfabetització digital per la recerca de feina - edició 2 1.125,00      1.125,00   1.125,00         0,00

Alfabetització digital per la recerca de feina - edició 3 1.125,00      1.125,00   1.125,00         0,00

Alfabetització digital per la recerca de feina - edició 4 1.125,00      1.125,00   1.125,00         0,00

Les pors que ens bloquegen 900,00         900,00   900,00            0,00

Prog. Compl. Transicions educatives 2019-20 linia 1 15.000,00    15.000,00   6.003,00         8.997,00

Prog. Compl. Transicions educatives 2019-20 linia 2 19.231,59    19.231,59   7.712,64         11.518,95

TOTAL 509.385,53 509.385,53 436.851,12 72.534,41

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Atorgaments procedència any/s anterior/s 2018

Atorgaments any actual 2019
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APORTACIÓ MUNICIPAL 2019 

      

Nom programa SUBV. Total executat 2019 

Aportació Municipal 560.000,00 560.000,00 

Foment de l'ocupació 214.979,03 214.979,03 

Total 774.979,03 774.979,03 

      

      

TOTAL  774.979,03 774.979,03 

 

APORTACIÓ MUNICIPAL 2018 
   

Nom programa SUBV. Total executat 2018 
Aportació Municipal 560.000,00 560.000,00 
Foment de l'ocupació 111.072,00 111.072,00 
  671.072,00 671.072,00 

   
   
TOTAL  671.072,00 671.072,00 

 

Ens 
TOTAL 

EXECUTAT 
2019 

Provisions/ 
Revocacions 

TOTAL IMPUTAT 
2019 

PENDENT 
EXECUTAR 

2020 
GENERALITAT DE CATLUNYA 770.080,22 26.639,05 743.441,17 910.755,40 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  485.778,30 -  485.778,30 91.789,50 
ÀREA METROPOLITANA DE BCN 131.097,15 -  131.097,15 2.188,10 
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL 
VALLES 774.979,03 -  774.979,03 -  

TOTAL 2.161.934,70 26.639,05 2.135.295,65 1.004.733,00 
 

Ens 
TOTAL 

EXECUTAT 
2018 

Provisions/ 
Revocacions 

TOTAL IMPUTAT 
2018 

PENDENT 
EXECUTAR 

2019 
GENERALITAT DE CATLUNYA 797.737,93 18.922,48 778.815,45 884.046,05 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  510.015,87 3.039,74 506.976,13 89.666,83 
ÀREA METROPOLITANA DE BCN 220.390,77 -  220.390,77 115.963,23 
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL 
VALLES 671.577,41 -  671.577,41 -  

TOTAL 2.199.721,98 21.962,22 2.177.759,76 1.089.676,11 
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Si fem la comparativa amb l’exercici anterior el global respon al següent detall: 

 
Saldo a 31.12.19 Saldo a 31.12.18 

Total subvencions imputades al resultat de l'exercici 2.135.295,65 2.177.759,76 
Total ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions    

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats 
rebuts    

Total  2.135.295,65 2.177.759,76 
 

De les subvencions rebudes a l’exercici 2019, s’han justificat tècnicament i 
econòmicament davant l’organisme atorgant, durant el propi exercici 2019 i a 2020, 
restant pendent a data d’avui justificacions on la data de presentació és posterior a la 
d’aquest informe. 

D’aquells programes ja justificats i on s’han detectat baixes d’alumnes, o baixes 
laborals en programes d’ocupació, o altre tipus d’incidència que comportin minoració 
de la subvenció inicial, s’ha regularitzat comptablement la renúncia o possible 
revocació en base a la millor estimació de costos possible. 

Tots els ingressos rebuts s’han emprat per fer front als costos de tots el projectes que 
es porten a terme a la Fundació, tant per aquelles despeses directes com per les 
d’estructura necessàries pel funcionament. 

La Entitat ha complert i continua complint amb les condicions que porta aparellades la 

concessió de les subvencions assenyalades anteriorment.  

 
15. SITUACIÓ FISCAL.  
Tal i com es menciona en el punt f de la nota 4, la Fundació, en tant que entitat sense 
afany de lucre, és una entitat subjecta a l’Impost sobre Societats i sotmesa al règim 
especial previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats 
Sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, resultant exempta del 
pagament del impost.  
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. 
 
A 31 de desembre de 2019 la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals 
els últims quatre exercicis per tots els impostos que li són d'aplicació. La Direcció de la 
Fundació estima que no existeixen contingències d’imports significatius que poguessin 
derivar-se de la revisió dels anys no prescrits. 
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La Fundació té una situació creditora i deutora davant Administracions Públiques. 
  
El saldo a 31 de desembre de 2019 de les Administracions públiques deutores per 
subvenció, detallades per organismes, és el següent: 
 
Organisme Import 2019 Import 2018 
Generalitat de Catalunya 1.123.192,57 1.347.306,59 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 0,00 0,00 
Consorci per l’Ocupació del Vallès Occidental (COPEVO) 0,00 0,00 
Diputació de Barcelona 344.693,33 282.162,12 
Ajuntament Barberà del Vallès 11.321,27 0,00 
Àrea Metropolitana de Barcelona 72.081,11 244.704,64 

TOTAL 1.551.288,28 1.874.173,35 
 
 
La totalitat del saldo Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, són de 
subvencions, a l’àmbit de polítiques actives, de titularitat de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, que segons acord de Junta de Govern ha fet els traspassos de gestió, 
execució i dotació econòmica a la Fundació.  
 
El moviment de l’exercici de la partida d’altres crèdits amb les AAPP es detalla a 
continuació: 
 
Concepte Saldo 31.12.18 Augments Disminucions Saldo 31.12.19 
H.P. deutora per 
subvencions concedides 1.874.173,35 2.125.227,24 2.448.112,31 1.551.288,28 

Total 1.874.173,35 2.125.227,24 2.448.112,31 1.551.288,28 
 
 
El moviment per 2018 va ser el següent: 
 
Concepte Saldo 31.12.17 Augments Disminucions Saldo 31.12.18 
H.P. deutora per 
subvencions concedides 1.896.764,33 2.143.304,20 2.151.763,57 1.888.304,96 

Total 1.896.764,33 2.143.304,20 2.151.763,57 1.888.304,96 
 
D’altra banda els deutes de la Fundació amb les Administracions Públiques, responen 
al següent detall al tancament de l’exercici: 
 
Concepte Import 2019 Import 2018 
- Hisenda Pública creditora per IVA desembre  281,61 120,96 
- Hisenda Pública creditora per IRPF desembre  44.995,85 35.007,28 
- Quotes Seguretat Social desembre  42.255,38 40.321,69 
Total altres deutes amb les Administracions Públiques 87.532,84 75.449,93 
 
 
La totalitat d’aquests imports han estat liquidats durant el mes de gener de 2020 
 
. 
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16.-INGRESSOS I DESPESES. 

16.1.- Despeses de funcionament de l’òrgan de govern. 
 
No s’han produït en el present exercici despeses derivades del funcionament de 
l’òrgan de govern de l’entitat, excepte aquelles que es detallen a la nota 19. 
 
 
16.2.- Ajuts concedits i altres despeses. 
 
A l’exercici 2019, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import total de 68.188,32€ € 
que podem desglossar en: 
 

Incentiu pràctiques Metall Valles III 466,50 
Incentiu pràctiques Fent Xarxa 150,00 
Incentius 8+4 sumant esforços 32.027,52 
Incentius autocipació 34.054,30 
Incentius Ubicat 1.490,00 
Total 68.188,32 

 
A l’exercici 2018, des de l’entitat s’han gestionat ajuts per import total de 67.822,51 € 
que podem desglossar en: 
 

Incentiu transport Integrals 1.420,00 
Incentius pràctiques Metal Valles II 414,00 
Incentius 6+6 42.462,02 
Incentius autocupació 21.501,33 
Incentius Integrals >30 989,16 
Incentius Programa Complementàri DIBA              1.036,00 
Total 67.822,51 

 
 
16.3.- Aprovisionaments. 
 
Presenta la següent composició al tancament de l’exercici: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 
Compres de mercaderies  265,48 709,00 
Compres d'altres aprovisionaments 45.197,18 34.663,17 

Total aprovisionaments 45.462,66 35.372,17 
 
Aquestes partides van directament relacionades amb el tipus de programes que es 
porten a terme, si requereixen més o menys materials. 
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16.4.- Despeses de personal. 
 
El detall corresponent a l'exercici 2019 es composa de les següents partides: 
 

    Concepte Import 2019 Import 2018 
Sous i salaris 1.297.831,22 1.265.556,41 
Indemnitzacions 24.330,77 46.056,54 
Seguretat Social a càrrec de l'empresa 406.449,01 381.508,85 
Formació del personal i beques usuaris 4.079,54 1.529,00 
Excés de provisions 0,00 0,00 
Total despeses de personal 1.732.690,54 1.694.650,80 
 
 
 
16.5.- Altres despeses d’explotació. 
 
El detall d’aquest epígraf  a 31 de desembre de 2019  es composa de les següents 
partides: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 
Serveis exteriors 261.376,86 372.136,37 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 0,00 0,00 

Tributs 212,04 212,04 
Variacions de provisions 0,00 1.121,08 
TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 261.588,90 373.469,49 
 
El desglossament dels serveis exteriors és el següent: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 
Arrendaments i cànons 13.939,82 31.665,89 
Reparacions i conservació 15.980,55 38.038,32 
Serveis professionals independents 210.781,55 281.607,37 
Transports 1.022,57 0,00 
Primes d'assegurances 6.426,19 7.060,49 
Serveis bancaris 1.779,34 4.657,84 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.416,17 3.004,03 
Subministraments 207,95 0,00 
Altres serveis 9.822,72 6.102,43 
Total Serveis Exteriors 261.376,86 372.136,37 
 
Com s’ha mencionat anteriorment, el caire de la despesa va estretament relacionada 
amb el tipus de programes que s’implementen i les necessitats d’aquests. Les 
diferències més significatives, resten a: 
 
- Arrendaments i cànons, ja explicat a l’apartat 9. 
- Serveis professionals independents. La major part d’aquesta partida pertany a les 
minutes de professorat que realitzen formació, i la diferència més important es desprèn 
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de programes com a FOAP, que per a  2019 es va portar a terme varis cursos sent el 
cost dels docents 192.842 euros (en 2018 va ser de 253.095 euros) 
 
Respecte a les altres partides s’han incrementat considerablement les despeses de 
Publicitat , propaganda . 
 
No existeixen despeses de subministraments els quals són atesos per l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès que genera la instal·lació de la Torre d’En Gorgs.  
 
16.6.- Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions de les activitats.  
 
En 2019 no ha hagut cap motivació per realitzar una provisió per clients de dubtós 
cobrament, ni per realitzar cap altra provisió de l’activitat. En el 2018 hi havia una 
variació de provisió per import de 1.121 euros 
 
 
16.7.- Ingressos per les activitats. 
 
Els ingressos per les activitats de l’exercici 2019 corresponen al següent detall: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 
Ingressos  per prestacions de serveis 97.048,17 20.818,42 
Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 0,00 0,00 
Subvencions oficials a les activitats 2.135.295,65 2.177.759,76 
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 
Total  2.232.343,82 2.198.578,18 
 
 
16.8.- Altres resultats. 
 
Existeixen altres resultats per import de 2.188.01 de beneficis (en el 2018 va ser 
103,75 euros de pèrdues). 
 
 
17.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  
 
L’anàlisi del moviment de la partida de provisions es el següent: 
 
Provisions a c/t Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 
Provisions per altres responsabilitats 0,00 0,00 
Per reintegrament de subvencions 0,00 0,00 
Per retorn pagues extres desembre'12 0,00 0,00 
Per indemnitzacions legals fi contracte 0,00 0,00 
Provisions per clients de dubtós cobrament 0,00 0,00 
Total provisions a c/t 0,00 0,00 
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En el present exercici 2019 s’ha comptabilitzat excés de provisions en concepte de 
reintegrament de subvencions, per import de 26.639,05 euros segons  el següent 
detall: 
 

Entita 
Atorgant 

Any 
Convocatòria 

Nom del 
projecte 

Data 
recepció Concepte 

Import 
atorgat 

Import 
Final 

Acceptat 
Import a 
Revocar 

SOC-GDC 2015 
Agències  
col·locació 
2015 

19/03/2019 Economic: Justificació 
acceptada per sota 50.178,99 50.100,00 78,99 

SOC-GDC 2015 FOAP 
2015 06/09/2019 Economic: Justificació 

acceptada per sota 111.838,68 109.812,52 2.026,16 

SOC-GDC 2018 FOAP 
2018   Economic: Justificació 

acceptada per sota 174.870,00 150.336,10 24.533,90 

    IMPORT TOTAL PROVISIONS/REVOCACIONS 2019 26.639,05 
 
 
En el exercici 2018 s’ha comptabilitzat excés de provisions en concepte de 
reintegrament de subvencions, per import de 21.962,22 euros segons el següent 
detall: 
 

Entita 
Atorgant 

Any 
Convocatòria 

Nom del 
projecte 

Data 
recepció Concepte 

Import 
atorgat 

Import 
Final 

Acceptat 
Import a 
Revocar 

DIBA 2017 Orienta't 02/05/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 20.999,07 17.959,33 3.039,74 

SOC-GDC 2014 
Joves per 
l'ocupació 
2014 

30/05/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 88.350,00 84.816,90 300,00 

SOC-GDC 2014 FOAP 2014 17/07/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 28.116,00 25.304,40 2.811,60 

SOC-GDC 2011 

Plans 
ocupació a 
entitats 
locals 

26/11/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 161.493,08 160.261,75 1.231,33 

GC-
Ensenyament 2015 PFI 2015-

2016 05/12/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 35.618,00 23.589,27 12.028,73 

SOC-GDC 2014 
Treball i 
Formació 
2014 

18/12/2018 Economic: Justificació 
acceptada per sota 74.788,92 71.976,09 2.550,82 

    

IMPORT TOTAL PROVISIONS/REVOCACIONS 
2018 21.962,22 

 
 
La societat ha rebut amb data 05 de març de 2020 acord d’inici de revocació 
corresponent al Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’Ocupació” de l’any 2015 amb número d’expedient: 
SOC001/15/00087 per import de 49.874,32 euros.  
La societat farà les al·legacions oportunes ja que considera que depèn de judicis 
tècnics els quals espera la no revocació de l’import esmenat. 
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18.-APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÀRIES. 
 
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, es troben inclosos en la 
partida d’immobilitzacions materials en l’Actiu del Balanç de Situació. 
 
En l’exercici 2015, es va legislar que en l’article 333-2 de la Llei 4/2009, del 24 d’abril, 
que estableix que les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels 
altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i 
la resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels 
fons propis de la fundació de les finalitats o bé incrementar-ne la dotació, d’acord amb 
el que es detalla en el quadre següent: 
 

Concepte Import 2019 Import 2018 
+ Ingressos per les activitats fundacionals 2.232.343,82 2.198.578,18 
+ Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 0,00 
+ Excès de provisions 1.758,31 0,00 
+ Altres ingressos vinculats activitat fundacional 2.188,01 2.138,48 
Total ingressos exercici 2.236.290,14 2.200.716,66 
Total despeses exercici -2.114.658,87 -2.179.280,07 
Resultat de l'exercici 121.631,27 21.436,59 
Percentatge aplicat a finalitats fundacionals 100% 100% 
 
I per els anys 2017 i 2016: 
 

Concepte Import 2017 Import 2016 
+ Ingressos per les activitats fundacionals 1.961.013,70 1.643.494,04 
+ Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 0 
+ Excès de provisions 27.408,99 0 
+ Altres ingressos vinculats activitat fundacional 0,00 0 
Total ingressos exercici 1.988.422,69 1.642.109,49 
Total despeses exercici -1.937.383,39 -1.663.892,98 
Resultat de l'exercici 51.039,30 -20.398,94 
Percentatge aplicat a finalitats fundacionals 100% 100% 
 
 
L’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats 
fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici 
del següent al de l’acreditació comptable. En les notes 3 i 10 es detallen l’aplicació 
realitzada en l’exercici d’excedents d’anys anteriors i la situació actual dels excedents. 
 
 
19.-FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 
 
A data de la elaboració d’aquesta memòria no s’ha produït cap fet que afecti de 
manera significativa a la situació de l’entitat 
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20.-OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.  

Durant l'exercici 2019 no s'han acreditat despeses pels conceptes de dietes i 
desplaçaments dels membres del patronat. 
 
L’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritades en 
l’exercici pel personal d’alta direcció ascendeix a 50.899,85 euros (a 2018 va 
ser de 48.824,01 euros). 
  
Com a parts vinculades es consideren: 
 
-        Ajuntament de Barberà del Vallès. D’acord als estatuts de la Fundació (art. 7.3) 

aquesta té consideració de mitjà propi i servei tècnic d’aquest Ajuntament. A 
més, el patrons són nomenats pel Ple d’aquest ens (art. 13), sent el/la 
president/a qui ostenti l’Alcaldia, i la vicepresidencia un regidor/a. 

 
-        Actividades integradas, SA. Com s’explica al punt 1 de la memòria va ser 

l’empresa fundadora, i és una empresa municipal que consolida pressupost amb 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

-        E.I. Barberà Inserta, S.L.. Com s’explica a l’apartat 12 la Fundació ostenta el 
100% de les participacions de la societat. 

-         Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A. (SABEMSA).  És una 
empresa municipal que consolida pressupost amb l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. 

       
En totes 4 empreses, coincideixen als seus òrgans de decisió persones que son 
membres del Patronat d’aquesta Fundació. 
 
 

La composició dels saldos a final de l’exercici correspon al següent detall: 
 
 Saldo a 31.12.19 Saldo a 31.12.18 
Saldo deutor   0,00 
Actividades Integradas, SA (AISA) 0,00 0,00 
SABEMSA  0,00 0,00 
Saldo creditor   0,00 
SABEMSA  2.643,46 0,00 
E.I. Barberà Inserta, SL com a creditor 0,00 10.506,85 

 
El saldo creditor de SAMBESA es va saldar al primer trimestre de 2020. 
 
Al tancament de l’exercici 2018 no hi ha saldo pendent amb Actividades Integradas, SA 
(AISA), SABEMSA no havent-s’hi produït cap prestació de serveis remunerats . 
El detall de les transaccions realitzades amb les entitats vinculades han estat les 
següents:  
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 Saldo a 31.12.19 Saldo a 31.12.18 
Trasaccions Ingressos 0,00 1.650,00 
Actividades Integradas, SA (AISA) 0,00 0,00 
SABEMSA  0,00 1.650,00 
E.I. Barberà Inserta, SL  0,00 0,00 
Trasaccions Despeses 4.615,92 18.320,65 
Actividades Integradas, SA (AISA) 0,00 0,00 
SABEMSA  4.415,92 5.502,61 
E.I. Barberà Inserta, SL  200,00 12.818,04 
 
 

Amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès no s’ha registrat cap operació, només els 
traspassos  de subvencions que es registren a l’apartat 13, sent el saldo el que consta a 
l’apartat 14.  . 

21.- ALTRA INFORMACIÓ.  

21.1.- Plantilla de personal. 
 
La plantilla mitja durant 2019 ha estat de 59,73 persones, ajustada segons temps de 
contracte i jornada realitzada (un valor 1= una persona 12 mesos a jornada completa).  
 
A 2018 la plantilla seguint el mateix criteri va ser de 65,21 persones. 
 
El número total de persones contractades a data 31 de desembre de 2019, és de 70 
de les quals 46 són dones i 24 homes. 
 
El número total de persones contractades a data 31 de desembre de 2018, és de 60 
de les quals 49 són dones i 11 homes. 
 
El nombre de persones ocupades distribuïdes per categories i desglossat per sexes, a 
data 31 de desembre és el que es detalla: 
 
 

Categoria total homes dones total homes dones

Gerent 1 0 1 1 0 1

Directora tècnica 1 0 1 0 0 0

Responsable d'Area 7 4 3 6 3 3

Tècnic/a 18 8 10 22 6 16

Tècnic administratiu 3 0 3 3 0 3

Administratiu 3 1 2 1 0 1

Peó Oficis (paletes, jardineria ... 28 9 19 15 1 14

Vetlladors/ores 7 1 6 12 1 11

Docents 2 1 1 0 0 0

total 70 24 46 60 11 49

exercici 2019 exercici 2018
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21.2.- Honoraris dels auditors de comptes 
Els honoraris dels auditors de comptes de la Fundació, l’empresa GNL Russell 
Bedford, ascendeixen a  4.350 euros per treballs d’auditoria de comptes per a l’exercici 
2019. En el 2018 era per import de a 4.350,00 euros + IVA i van ser auditades per un 
altre auditor. 
L’empresa auditora no presta cap altre tipus de servei a la Fundació, només  l’auditoria 
dels Comptes Anuals.  
 
21.3.- Relacions amb el Protectorat de Fundacions. 
Per acord del Patronat de la Fundació del dia 14 de juliol de 2015, es va procedir al 
canvi de membres de Patronat i secretari, d’acord als Estatuts de la Fundació, i 
respectant i donant compliment al que disposa la Llei 4/2009, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
La composició actual la següent: 
 

Càrrec Patró 
President Francisco Javier Garces Trillo 
Vicepresidenta Monica Sempere Creus 
Vocal Pere Pubill i Llinares 
Vocal Yolanda Molinero Campillo 
Vocal Javier Perez Gomez 
Vocal Gemma Vinardell Amat 
Vocal Francisco Blanco Romero 
Vocal Sandra Ramos Montesinos 
Vocal Secretaria Isabel Correderas Gomez 

 
21.4.- Garanties. 
Al tancament de l’exercici 2019, no es té cap import dipositat com a garantia.  
 
21.5.- Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors. 
Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors. Disposició addicional 
tercera “Deure d’informació” de la. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
S’indiquen els saldos que excedeixen els 30 dies permesos per la normativa.  
 
 Pagaments realitzats   

 Exercici 2019 Exercici 2018 
 Import % Import % 

Dins del termini legal                 
208.190,92  67,77% 304.032,41 65,62% 

Resta                   
98.991,83  32,23% 159.305,23 34,38% 

Total pagaments de l'exercici                 
307.182,75    463.337,64   

Termini mig ponderat excedit a 
pagaments 25,17   29,68   

Ajornaments que a la data de tancament 
sobrepassin el termini màxim legal 0,00   0,00   
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21.6 .-Informació actuacions davant coronavirus COVID-19 
 
Davant la situació generada com a conseqüència de la propagació del coronavirus 
COVID-19, la Fundació està adoptant les mesures necessàries per preservar els 
interessos i la salut dels seus empleats, usuaris i patrons, mitjançant mesures com el 
teletreball i el monitoratge continu dels esdeveniments que van sorgint per poder 
mitigar l'impacte potencial derivat d'aquesta situació. 

 
La Fundació disposa del pla de contingència necessari per garantir la continuïtat de la 
Fundació  tot i que és massa aviat per predir l'impacte que dependrà de l'evolució de la 
situació. 

No existeixen altres fets posteriors al tancament que siguin significatius el coneixement 
dels quals pugui ser útil per a l’usuari dels estats financers o que puguin afectar al 
principi d’empresa en funcionament. 
 
 
22. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
Tots els ingressos de l’entitat es destinen a cobrir les despeses derivades de les activitats 
descrites a l’apartat 1 de la memòria. 
 
Respecte a les inversions relatives a l’exercici 2019, la  Fundació no ha realitzat cap tipus 
d’inversió financera temporal, tenint definit el següent codi de conducta pel que respecte 
a aquestes: 
 

a) Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres 
que aquesta realitzi, havent-ne de rendir comptes de forma periòdica al Patronat 
de la mateixa. 
 

b) A l’hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els 
casos la seguretat, liquidés i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats 
d’inversió. 

c) La Fundació diversificarà els riscos corresponents  a les seves inversions, havent 
d’efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en 
mercats secundaris oficials. 
 

d) La Fundació evitarà la realització d’operacions que responguin a un ús merament 
especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura 
en: 

• Les vendes de valors presos en préstec a l’efecte. 
• Les operacions intradia. 
• Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de 

cobertura. 
 

e) En tot cas, la Fundació haurà d’especificar i justificar les operacions que 
s’haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors. 

 
 
Barberà del Vallès, 22 de maig de 2020 




