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MEMÒRIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA 2013

1. ACTIVITAT DE LA ENTITAT

Naturalesa

La Fundació Tutelar Demà va ser constituida el 21 de juliol de 2010 mitjançant 

Escriptura atorgada davant la Notària de l'Il.lustre Col.legi de Balears, la sra. Maria Josep

Cànaves Bertos. Té personalitat jurídica pròpia i capacitat per exercitar tota mena 

d'accions i d'excepcions, tot gaudint dels beneficis de tot ordre que legalment li 

corresponen. Fou inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, amb el 

número 1-287, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i 

Immigració (actualment Conselleria de Família i Serveis Socials) del Govern de les Illes 

Balears. El codi d''identificació fiscal és el G57676124, i el domicili social es troba al 

carrer Alqueria del Comte 20, de Sóller, Illes Balears.

Objecte social

La Fundació pretén la millora de la qualitat de vida de les persones majors d’edat 

amb trastorns mentals greus i incapacitades judicialment, residents a les Illes Balears, a 

través la seva atenció personalitzada, i de la sensibilització social per fomentar el 

respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d’aconseguir la plena integració i 

normalització en la societat.

Aspectes legals

 La Fundació es regeix per la Llei 50/2002 de 27 de desembre, de Fundacions; pel

Decret 61/2007 de 18 de maig, que regula el Registre Únic de Fundacions de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i per la Resolució 3736/2013, de 26 de març, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría del Cuentas del Ministerio de Economía y 

Competitividad, que estableix el Pla de Comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre 

de tamany petit i mitjà, així com per les normes generals que regulen aquests tipus 
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d'entitats i pels propis estatuts pel que fa als comptes aquí presentats.       

 Donat el caràcter social de les activitats pròpies de la Fundació, ha de respectar 

també les disposicions de la Llei balear 4/2009, de Serveis Socials, i els Decrets que la 

despleguen, tal com el Decret 56/2011 de 20 de maig, que estableix la Cartera Bàsica de 

Serveis Socials, i el Decret 10/2013, de 28 de febrer, que regula els procediments 

d'autorització i control del serveis. Així, la Fundació va ser inscrita en el Registre Central

de Serveis Socials, amb el número 879, per resolució de dia 19 d'abril de 2011. Durant el 

2013, la Fundació ha engegat el Servei d'Atenció Tutelar, degudament autoritzat per 

resolució del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca, amb el número 

870/01.

La Fundació manté adequat el seu entorn informàtic i els seus arxius a la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i als reglaments respectius, com el Real Decreto

994/1999, d’11 de juny. El registre d'usuaris va ser inscrit el 15 de novembre de 2013.

Activitats

El 2013 s'ha engegat el Servei d'Atenció Tutelar, per dur endavant el principal 

objectiu fundacional. S'han acceptat els dos primers càrrecs tutelars, un al febrer i l'altre 

el novembre, així com dos càrrecs de defensor judicial, que han donat lloc a nous càrrecs 

tutelars a començament de 2014. També s'han estudiat i hagut de descartar 3 peticions 

d'atenció tutelar, per no ajustar-se al perfil que podem atendre. L'atenció tutelar pretén ser

integral, i en aquest sentit, a més de donar suport als nostres usuaris en administrar els 

seus recursos, ens hem ocupat de vivenda, relacions familiars, deutes pendents, 

seguiment mèdic, i activitats diàries, en funció de la situació personal i familiar de cada 

usuari.

A més, la Fundació ha duit a terme les següents activitats: 

- diverses activitats de presentació de la Fundació a diferents recursos del sistema 

de salut mental;

- diverses activitats de consciènciació social sobre la malaltia mental i sobre les 

figures de protecció jurídica del malalt mental, incloent la participació en el Dia 

Internacional de la Salut Mental mitjançant un escrit en premsa;
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- activitats de col.laboració amb altres entitats del sector, atenent consultes sobre 

intervenció recomanada i orientació davant situacions de necessitat;

- activitats de consulta i pre-tutela (amb famílies interessades en que la fundació 

les substituesqui el dia de demà);

- també s'han duit a terme diverses iniciatives de cara a obtenir donacions i 

subvencions.

El criteri és anar avançant a poc a poc, en la mesures de les pròpies forces, 

aprofitant els romanents acumulats. Fins el mes de novembre, que s'han contractat els 

serveis d'un professional per dur el dia a dia del servei d'atenció tutelar, tot s'ha fet per 

mitjà de la col.laboració de voluntaris degudament preparats. Aquesta col.laboració 

segueix igualment. Totes les activitats duites a terme són pròpies de la Fundació, no 

s'han iniciat activitats mercantils.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel i Principis comptables

Tal i com hem fet als passats exercicis, hem continuat aplicant a la nostra Fundació 

els criteris comptables ajustats a les actuals disposicions legals i les normes de valoració 

generalment acceptades per tal que els presents comptes anyals mostrin una imatge fidel del

seu patrimoni, de la seva situació, tant econòmica com  financera, i dels resultats econòmics

generats. Pel que fa a l’elaboració d’aquests comptes anuals, hem seguit els principis 

comptables establerts pel Pla General de Comptabilitat, per entitats sense afany de lucre de 

petit tamany (fixats per l'esmentada Resolució 3736/2013) i els acceptats generalment, tal 

com els principis de prudència, d’uniformitat, de registre i d’empresa en funcionament; el 

principi de meritació i el de correlació pels comptes d’ingressos, de costos y de despeses; el

de preu d’adquisició pels de l’immobilitzat; i els de no compensació i d’importància 

relativa s’han aplicat d’una manera uniforme i correcta. No existeix cap principi comptable 

obligatori que s'hagi deixat d'aplicar, si el seu efecte era significatiu en l'elaboració dels 

Comptes anuals.
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Comparació de la informació i Agrupació de partides

Tant el Balanç com el Compte de pèrdues i guanys i el Quadre de finançament 

presenten les xifres del darrer exercici i les del precedent per a facilitar la seva comparació.

Tots els epígrafs que composen el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys, estan 

abastament desglossats segons els models obligatoris establerts per la llei. D’altra banda, 

no existeixen separacions ni agrupacions de partides o de comptes que puguin induir a 

error en la apreciació de la situació econòmica o financera.  

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI

L'excedent de l'exercici han estat 1523,01€, produït gràcies a diverses donacions 

rebudes, i als rendiments del capital fundacional. S'aplicarà íntegrament a romanent, per 

tal que servesquin en la seva totalitat als fins fundacionals.

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Pel que fa a les normes de valoració aplicades als registres comptables, cal 

informar en primer lloc que no hi ha partides de despeses d'establiment pròpies. Igualment 

que els drets i els béns compresos dins l'Immobilitzat, tant immaterial com material, així 

com les despeses corresponents fins a la posada en condicions de funcionament i també les

inversions addicionals, sempre s'han valorat al preu d'adquisició, únic que hem tingut en 

compte per a les dotacions d'amortitzacions realitzades. En no tenir depreciacions 

irreversibles o disminucions de valors que no siguin compensades per les amortitzacions 

sistemàtiques en el valor dels drets i dels béns, no s'han realitzat correccions als valors de 

l'Immobilitzat.

     De la mateixa manera les Inversions financeres es valoren pel seu preu 

d'adquisició, que comprèn l'import total satisfet, incloses les despeses inherents a l'operació

de compra, en no tenir imports pendents de liquidar. Igualment es tracten les desinversions.

Per acabar aquest capítol, deixar constància de la carència de mercats secundaris que 

permetin determinar un preu diferent al comptabilitzat pels valors corresponents al grup 

que mos ocupa, i de fets o de situacions que els hi suposin un deteriorament o una 

depreciació que mos obligarien a fer les dotacions de les provisions necessàries per a 
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compensar les respectives minusvàlues possibles. No tenim concedits crèdits a curt o a 

llarg termini no comercials, és a dir, aliens als nostres usuaris. Les altres inversions 

financeres són integrades bàsicament pel total de dipòsits que mantenim en institucions de 

crèdit i d’estalvi. 

            D'Existències no en tenim a la nostra Fundació.

No tenim aportacions al Fons social pendents de desembols, ni hem rebut 

subvencions de capital o d'explotació, ni hem fet provisions per pensions o per obligacions 

similars, en no tenir-ne. 

Les partides de Clients, Proveïdors, Deutors i Creditors de tràfic figuren als 

Balanços pel seu valor nominal. Mantendríem la dotació dels saldos significatius dels 

nostres clients amb termini superior als 180 i els que fossin sub iudice. D'altra banda, a la 

nostra Fundació no tenim crèdit ni dèbit en moneda estrangera.

La despesa per l'Impost sobre Societats es calcula sobre la base del resultat 

econòmic abans d'impostos, ajustat pels augments i les disminucions necessàries per arribar

al resultat fiscal, que constitueix la base imposable del tribut. Els beneficis obtinguts dins el

2013, en qualsevol cas, n'estan exempts.   

     Els ingressos, els costos i les despeses s'imputen d'acord amb el curs real de béns i 

de serveis que reflecteixen, amb independència del moment en què es produirà el 

moviment monetari o financer derivat. Tot seguint el principi de prudència, abans 

qualificat com d'aplicació correcta, tan sols es comptabilitzen els beneficis realitzats a la 

data de tancament de l'exercici, mentrestant les pèrdues previsibles i els riscos ho són tan 

aviat es coneixen.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS 

IMMOBILIÀRIES

No tenim immobilitzat material, per aquest motiu no s'adjunt el Llibre d'Inventari,

ja que de moment no l'hem estrenat. Tampoc tenim intangible ni inversions 

immobiliàries.

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC
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No tenim  patrimoni històric. No hem hagut de fer provisions per reparació i 

conservació. No es dóna cap altra circumstància rellevant.

7. PASSIUS FINANCERS

Dins d'aquest grup no tenim cap tipus de crèdit. En conseqüència no tenim altres 

deutes, tampoc  garanties reals; ni tampoc tenim bons ni obligacions emesos ni en 

circulació. 

    Igualment no mantenim línies de descompte per el cobrament  de les nostres 

factures o rebuts, en no emprar aquest sistema. No existeixen partides de despeses 

financeres devengades i no pagades de entitats financeres.

8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA

Per tal d'atendre deutes peremptòries, vam avançar uns 1300 euros al primer 

usuari de la Fundació, que gràcies a la nostra administració va poder retornar-ne 450 

abans de final d'any, de manera que el seu deute amb la Fundació és de 848,94 euros a 31

de desembre. Al segon usuari li vam avançar 133,23 €, també per evitar-li quedar en 

descobert, però els va poder tornar amb la paga extra de Nadal. Per tant, el deute total 

dels usuaris són 848,94 euros. 

9. BENEFICIARIS – ACREEDORS

No tenim beneficiaris-acreedors.

10. SITUACIÓ FISCAL

Com que els beneficis obtinguts estan exempts de l'impost, la base imposable 

prèvia és de zero euros que aplicant el tipus general determina una quota liquida positiva 

també de  zero euros.

11. INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos han estat de 1999,41€, com a resultat de la baixada dels interessos 
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dels depòsits i el final dels bons autonòmics, tot i el lleuger increment en els donatius. 

Les despeses, derivades de la contractació d'un servei d'atenció socioeducativa els dos 

darrers mesos, han suposat 476,40€, mentres que el 2012 van ser de 114,35. No tenim 

ingressos per activitats mercantils.

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS

S'han obtingut 1280 euros per donacions. No s'han obtingut ni subvencions ni 

llegats. La dotació fundacional es manté igual.

13. ACTIVITAT DE LA ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS 

A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

13.1 Activitats de la entitat

1. Servei d'atenció tutelar – activitat pròpia - ambulatòria

Es tracta d'atendre els usuaris dels quals hem acceptat el càrrec tutelar. L'atenció 

inclou l'administració dels béns, el suport psicosocial a l'usuari i familiars, i totes aquelles 

gestions que podem dur a terme en la mesura de les nostres capacitats per contribuir al 

benestar i l'autonomia dels nostres usuaris.

Recursos humans empleats en l'activitat

7 voluntaris (incloent professionals qualificats: un psicòleg clínic, una 

treballadora social,  un psiquiatra, una advocada, un economista); els dos darrers mesos, 

hem contractat els serveis professionals d'una educadora social, 6 hores mensuals.

13.1.1.1 Recursos econòmics empleats en l'activitat

La retribució del servei contractat, 476,40 €. 

13.1.1. 2 Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

La mateixa quantitat.

13.1.1.3 Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

1999,41€

13.1.1.4 Convenis de col.laboració amb altres entitats i admnistracions públiques
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No s'han concretat de moment

2. Servei d'informació – activitat pròpia - ambulatòria

Consisteix en difondre l'existència i els serveis de la fundació a qui hi pugui estar 

interessat (individus, famílies, associacions, professionals).

Recursos humans empleats en l'activitat

7 voluntaris (incloent professionals qualificats: un psicòleg clínic, una 

treballadora social,  un psiquiatra, una advocada, un economista); els dos darrers mesos, 

hem contractat els serveis professionals d'una educadora social, 6 hores mensuals.

13.1.2.1 Recursos econòmics empleats en l'activitat

0 

13.1.2.2 Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

476,40 €.

13.1.2.3 Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

1999,41€

13.1.2.4 Convenis de col.laboració amb altres entitats i admnistracions públiques

No s'han concretat de moment

13.2 Aplicació d'elements patrimonials a fins propis

No s'han aplicat elements patrimonials a finalitats pròpies. Es mantenen els 

30.000 euros de la dotació fundacional, en tres parts iguals: bons de la comunitat 

autònoma i dos depòsits a llarg termini.

13.3 Despeses d'administració

No n'hi ha

14. ALTRES INFORMACIONS

No s'han produït canvis en la composició del Patronat. No s’han pagat dietes en el

decurs de l'exercici als membres del Patronat. Tampoc s’ha pagat cap altre import a cap 
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assessor o persona que mos hagi donat suport. 

La Fundació no té prestat cap tipus d'aval a tercers davant cap persona o entitat. No 

existeixen fets passats amb posterioritat al tancament de l'exercici passat de 2013 que 

afectin al conjunt de la informació oferta mitjançant aquesta Memòria, ni que pogués 

afectar a l'aplicació del principi d'empresa en funcionament, ni que, tot i no afectar als 

comptes anyals, el seu coneixement pogués ser d'utilitat per l'usuari d'aquests estats 

financers.

Durant els exercicis 2012 i 2013, els membres del patronat no han realitzat amb la 

Fundació ni amb les societats del grup cap tipus d’operació. 

       Els membres del Patronat no tenen participacions en empreses l’objecte social de 

les quals sigui el mateix, anàleg o complementari al de la Fundació.  
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BALANÇ 2013
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