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MEMÒRIA SIMPLIFICADA EXERCICI 2021

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  Serveis  Socials  i

Cooperació)  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,  amb

mesures de protecció jurídica de suport a la seva capacitat,

residents  a  les  Illes  Balears,  a  través  la  seva  atenció

integral,la promoció de la seva autonomia i la defensa dels

seus interessos. Igualment pretén donar suport a les seves

famílies, i sensibilitzar la societat en contra de l’estigma

que afecta els trastorns mental greus, per tal de fomentar el

respecte als seus drets i dignitat personal i així aconseguir

la plena integració i normalització en la societat d’aquestes

persones.
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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 d'entitats i pels propis

estatuts pel que fa als comptes aquí presentats.    

 L’activitat tutelar de la Fundació està regulada pel Codi

Civil, la Llei de Jurisdicció Voluntària 15/2015, i la Llei

d’enjuiciment  civil.  Arrel  de  la  important  reforma  que  ha

tengut lloc el 2021, amb la Llei 8/2021, que ha suposat la

desaparició  de  les  institucions  de  la  incapacitat  i  la

tutela, i la seva substitució per la discapacitat jurídica i

la curatela, el Patronat va aprovar la reforma dels Estatuts

de la Fundació a la reunió de novembre per adaptar-los a la

nova legislació. 

 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  66/2016,  que  actualitza  la

cartera  de  serveis  socials,  el  Decret  10/2013,  de  28  de

febrer, que regula els procediments d'autorització i control

del serveis, i el Decret 6/2016, que regula les Fundacions

Tutelars a l'àmbit de la Comunitat Autònoma balear. 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,  i  va  obtenir  autorització  per  obrir  el  Servei

d'Atenció Tutelar, peça angular de la Fundació, amb el número

3



de registre 870/01. 

El 2021 la Fundació ha tengut concertades 60 places de les

75 autoritzades del Servei d'Atenció Tutelar. Deu d’aquestes

places  s’han  ocupat  a  Menorca.  El  desembre  de  2021  s’ha

renovat el concert amb l’Administració per un període de 4

anys més, i s’ha ampliat fins les 75 places autoritzades, amb

la perspectiva de doblar el servei a Menorca. Amb aquestes 75

places haurem arribat al tamany previst com ideal per poder

seguir  mantenint  la  relació  personal  amb  les  persones  que

atenem,  que  constitueix  el  segell  distintiu  de  la  nostra

fundació.

Activitats

Al  llarg  de  2021  s'han  duit  a  terme  les  següents

activitats  per  part  de  la  Fundació,  marcades  encara  per

l’impacte de la pandèmia del covid19, que ens ha obligat a

incrementar l’atenció personalitzada, més enllà de lo previst

pel concert amb l’Administració:

1)  Servei  d'Atenció  Tutelar:  permet  dur  endavant  el

principal  objectiu  fundacional,  l’atenció  integral,  la

defensa dels interessos i la promoció de l’autonomia de les

persones amb mesures jurídiques de protecció i suport a la

presa de decisions. Els càrrec tutelars a  principi de 2021

eren:

reduït mitjà intens TOTAL

Curador 2 10 12

Tutor 2 2 31 35

Defensor
judicial

2 2

Administrador
judicial

TOTAL 4 4 41 49
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Al llarg de l’any s’ha produït 2 baixes de persones amb

recursos  de  qui  rebem  la  retribució  judicial  prevista  per

l’exercici del càrrec, per tal de deixar places concertades a

persones sense recursos, i 1 baixa per exitus. Les altes han

estat 10 usuaris a Menorca, i 6 a Mallorca, de manera que a

31 de desembre de 2021 el servei atenia a 64 persones. A més,

les novedats acordades pel nou concert es van aplicar des

d’agost,  cosa  que  va  permetre  un  quart  nivell  d’atenció,

d’urgència, de màxima exigència (limitat a 10 usuaris). Així,

la distribució a final d’any era:

reduït mitjà intens urgent TOTAL

Curatela 2 18 20

Tutela/Curatela repr. 4 4 22 10 40

Defensor judicial 3 3

Administrador judicial 1 1

TOTAL 7 6 41 10 64

Durant 2021 ha passat a 6 referents tutelars, que s’han 

hagut de multiplicar. Especialment el servei d’urgències ha 

requerit un sobreesforç, igual que el nostre servei d’atenció 

telefònica matinal, atès per un psicòleg, per donar resposta 

immediata a qualsevol comunicació, si el referent tutelar està 

ocupat.

A nivell de gestió administrativa, tant jurídica com 

patrimonial, el servei d’atenció tutelar ha intervingunt en els

següents expedients:

+ Procediments civils de modificació de la capacitat 

d’obrar (+ remocions): 18 – completats: 14 (el 2020 no se’n va 

completar cap, per l’aturada dels jutjats).

+ Procediments civils deriviats de l’exercici del càrrec 

tutelar (inventaris, rendicions anuals, rendicions finals): 59

En tots els casos, el Jutjat corresponent va aprovar els 
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inventaris i rendicions presentades, sense excepció, amb 

l’informe favorable de Fiscalia.

+ Demandes de jurisdicció voluntària derivades de 

l’exercici del càrrec tutelar (d’aprovació de partició 

d’herència, d’autorització per litigar, d’autorització per 

compravenda, per ingrés involuntari...): 6

+ Expedients de gestió patrimonial (acceptació 

d’herència, vendes-compres patrimonials,...): 9

+ Procediments penals: 5

+ Tràmits defuncions: 1

La  Fundació ha rebut 169.116,47€ de la Conselleria de 

Serveis Socials, en virtut del concert, i 10.890,80€ de 

retribucions fixades pels Jutjats per l’exercici de la 

responsabilitat tutelar. En total, el servei d’atenció tutelar 

va rebre 183,507,09€. A més, vam rebre una subvenció de 3.000€ 

de la Conselleria, en la convocatòria d’infraestructures, pel 

programa informàtic de gestió de tuteles. Les despeses va ser 

186.507,09€, de manera que el resultat va ser un dèficit de -

422,09€. Complementàriament, s’ha proporcionat també suport 

econòmic a alguns usuaris, a través de bestretes o micro-

prèstecs sense interés, per poder fer front a despeses urgents 

(com arreglar el bany o canviar una tuberia que perd), que han 

de retornar en la mesura de les seves possibilitats, per una 

quantia total a 31 de desembre de 19.273,36€.

2)  Servei d'Informació i Pretutela: s’ocupa de rebre les

demandes d’informació sobre la modificació de la capacitat

d’obrar, i de la intervenció del servei d’atenció tutelar en

el cas, signa acords amb famílies de cara a substituir als

pares  en  la  funció  tutelar  del  seu  descendent  quan  sigui

necessari.  Al  llarg  de  2021  hem  rebut  30  peticions

d’informació,  orientació,  consell  i/o  ajuda  (un  increment

significatiu derivat d’iniciar l’activitat a Menorca, on hem
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atès  17  consultes,  i  13  a  Mallorca).  D’aquests,  en  17

ocasions  hem  acceptat  posar  en  marxa  un  procediment  de

mesures de suport a la capacitat jurídica, o de remoció per

substituir el tutor/curador existent (normalment la mare). De

les  altres  13,  en  2  casos  hem  establert  un  compromís  de

pretutela,  i  els  altres  11,  hem  recomanat  que  la

responsabilitat tutelar l’exercesqui la família o hem valorat

que no calien mesures jurídiques de suport a la capacitat.

3) Servei de suport a la vivenda autònoma “Can Demà”: té

l’objectiu de promoure garantir una vivenda digna i promoure

l’autonomia  personal  dels  usuaris  del  SAT  en  l’àmbit

domèstic.

Per  una  banda,  s’estableix  un  programa  de  lloguer  de

vivendes per part de la fundació, que denominam “Can Demà”,

com  a  manera  de  poder  oferir  allotjament  en  condicions  a

persones  sense  domicili.  Durant  2021  hem  gestionat  5

vivendes: (i) a Son Gibert, llogada a IBAVI, amb 1 ocupant

(tot i que puntualment hi han viscut 2 persones); ii) a Son

Oliva, llogada a Building Center, una filial de Fundació La

Caixa,  amb  2  ocupants  (i  puntualment  3);  (iii)  a  Ricardo

Ortega, llogada a un particular, amb 4 ocupants; (iv) al c/

Matamusinos, llogada a un particular, amb 3 ocupants; i (v) a

Son Sardina, propietat de 3 usuaris de la fundació, per 5

ocupants. El cost total dels lloguers i subministraments de

39.680,91€, que ha estat abonat per la Fundació i cobrat als

beneficiaris.

En segon lloc, el servei s’ocupa de promoure l’autonomia

dels residents d’aquestes vivendes en les activitats de la

vida diària, sobretot en temes de logística domèstica i en

establir  pautes  de  convivència  i  prevenció  i  resolució  de

conflictes. Es va tramitar l’autorització del servei segons
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els requisits i ratios previstes en la Cartera de Serveis

Socials, per tal de poder-lo concertar, una vegada acreditat,

al llarg de 2022, per tal de garantir la seva sostenibilitat.

Finalment, el servei també s’ocupa de l’acompanyament a

les  persones  en  dispositius  residencials,  ja  siguin

residències de la tercera edat (6 usuaris), o de la xarxa de

salut mental (5 usuaris), per tal que puguin sortir, ja que

per les mesures anti-covid o per raons del seu estat físic,

no  podien  fer-ho  totes  soles.  Pel  2022  hem  previst  una

ampliació d’aquest servei al caps de setmana.

Per  aquests  dos  conceptes,  la  Fundació  ha  ingressat

17.232,00€, abonats pels beneficiaris amb capacitat econòmica

per fer-ne front. Els qui no, han rebut el servei gràcies a

les subvencions rebudes (uns 33.000€).

4)Programa  de  dinamització  dels  usuaris:  es  promouen

activitats  complementàries  per  fomentar  la  rehabilitació

comunitària dels usuaris, tal com activitats de voluntariat,

esportives, sortides, passejades,...   L’objectiu és que els

propis usuaris prenguin la iniciativa i decideixen què volen

fer coordinadament com a grup. Mentrestant, anam fent proves,

oferint opcions i alternatives, i motivant els interessats a

participar  i  fer-se’n  protagonistes.  Les  activitats

principals  han  estat  el  voluntariat  amb  suport,  en

col.laboració  amb  el  Banc  d’aliments,  la  intervenció

assistida amb cans, a través del conveni amb S’Hort Vell, i

l’equip de bàsquet, gràcies al Club Bàsquet Pla.

5) Servei de formació, coordinació de voluntaris i gestió

de qualitat: a més de continuar la formació en la gestió de

qualitat, els professionals han pogut participar en diverses

jornades  i  activitats  de  formació,  dirigides  sobretot  a
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detecció  de  símptomes  prodròmics,  de  formació  dels  nous

professionals en el sistema de qualitat, i a la intervenció

en  patologia  dual.  També  s’ha  obtingut  la  renovació  del

certificat de qualitat ISO 9001:2015.

6) Activitats de consciènciació: amb motiu del Dia mundial

de  la  Salut  Mental,  es  duu  a  terme  una  activitat

reivindicativa  i/o  de  lluita  anti-estigma.  El  2021  va

consistir  en  un  berenar  festiu  en  un  àmbit  comunitari

normalitzat,  com  a  primera  trobada  post-covid.  També  van

col.laborar  en  l’elaboració  d’un  video  de  difusió  de  la

nostra  activitat,  per  part  de  la  Conselleria,  que  es  pot

trobar en aquest enllaç:

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/

strongfundacioacute-tutelar-demagrave-presta-el-servei-de-

tutela-a-una-seixantena-de-persones-a-traveacutes-del-

concert-de-la-conselleria-drsquoafers-socials-i-esportsstrong

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 annuals

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
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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.

La gestió de la Fundació es fa des de la prudència i la

consciència de la gran dependència del finançament públic, com

correspon atès que el Codi Civil estableix la funció tutelar

com una responsabilitat de l’Administració pública. Amb tot,

cal  prudència  per  protegir  la  Fundació  de  la  manca  de

puntualitat ocasional de l’Administració en el compliment dels

terminis de pagament, i davant la possiblitat que decidesqui

eventualment  assumir  directament  l’exercici  de  la  funció

tutelar. Per aquest motiu es prioritzen els recursos humans a

la inversió immobiliària o mobiliària: no tenim local propi,

tenim llogar un despatx dins les instal.lacions de Coordinadora

Balear de Discapacitats, per uns 60 € al mes. Tampoc tenim

personal administratiu, ni advocat en plantilla, i la Direcció

no té retribució, s’exerceix de manera gratuïta. Per aquest

motiu, els costos estructurals no superen l’2% del total de la

despesa. A la vegada, aquesta dependència de l’Administració,

manca de local propi, i no professionalització de la Direcció

suposen riscos per a la Fundació.

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
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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

El  resultat  de  l'exercici  ha  estat  de  6.166,83€,

bàsicament  perquè  la  subvenció  del  0,7%  de  l’irpf

corresponent  a  2022  s’ha  rebut  el  desembre  de  2021.  Són

18.2026,56€.  Per  altra  banda,  el  Consell  de  Menorca  ha

concedit dins el 2022 una subvenció de 6.000€ a la Fundació

per  activitats  duites  a  terme  a  Menorca  durant  2021.

Igualment el copagament del servei d’acompanyament del darrer

trimestre de 2021 s’ha liquidat dins el 2022, per un total de

7.900€. De manera que globalment el resultat de l’exercici

seria  inferior  als  2.000€ si  s’havessin  comptabilitats

aquests altres ingressos el 2021 i descomptat la subvenció de

2022. Però el principi d’empresa en funcionament ens obliga a

comptabilitzar-ho com ho hem fet.

L’excedent  de  l’exercici  es  destina  a  romanent,  i  per

tant, es destina íntegrament a les activitats pròpies de la

Fundació. 

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 a la posada en
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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, deixam constància de

la carència de mercats secundaris que permetin determinar un

preu diferent al comptabilitzat pels valors corresponents al

grup que ens ocupa, i de fets o de situacions que els hi

suposin un deteriorament o una depreciació que ens obligarien a

fer les dotacions de les provisions necessàries per a compensar

les  respectives  minusvàlues  possibles.  No  tenim  concedits

crèdits a curt o a llarg termini que siguin comercials, és a

dir,  aliens  als  nostres  usuaris,  a  qui  en  canvi  ajudam

anticipant bestretes, que es podrien recuperar en el futur. 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 desembors,

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
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termini superior als 180 dies 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.  El

superàvit obtingut el 2021, en qualsevol cas, n'està exempt; al

contrari, la presentació de la declaració de l'Impost sobre

Societats  ens  permetrà  recuperar  les  retencions  practicades

sobre els interessos del capital social -quantitat cada vegada

més petita, per no dir insignificant.   

     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, mentres que les pèrdues previsibles i

els riscos ho són tan aviat es coneixen.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS 

IMMOBILIÀRIES

No tenim inversions immobiliàries. L’immobilitzat material

correspon a un arxivador, valorat en 402,82€. L’immobilitzat

intangible  correspon  al  programa  informàtic  de  gestió  de

tuteles  que  vam  contractar  a  final  d’any,  aprofitant  una

subvenció  de  la  Conselleria  de  3.000€  per  adquisició  de

material informàtic, a càrrec del 0,7% de l’irpf, valorat en

5.466,28€. Tenim depositada la quantitat de 5.365,00€ entre

fiances i avals immobiliari, per tal de poder llogar pisos

pels  nostres  usuaris,  quantitats  que  queden  en  mans  dels
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propietaris  o  de  l’ibavi  com  a  garantia,  recuperable  en

acabar el contracte de lloguer. 

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

No tenim béns del patrimoni històric, ni n’hem tengut en

el passat. No hem hagut de fer provisions per reparació i

conservació. No es dóna cap altra circumstància rellevant.

7. PASSIUS FINANCERS

No tenim cap tipus de crèdit ni prèstec, ni n’hem tengut

en  el  passat.  En  conseqüència  no  tenim  altres  deutes,  ni

tampoc  garanties  reals;  tampoc  tenim  bons  ni  obligacions

emesos ni en circul.lació.  Igualment no mantenim línies de

descompte per al cobrament  de les nostres factures o rebuts,

en  no  emprar  aquest  sistema.  No  existeixen  partides  de

despeses  financeres  devengades  i  no  pagades  d'entitats

financeres.

8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA

Per  tal  d'atendre  deutes  peremptòries,  despeses  urgents

(com una dentadura o unes ulleres), pagament d’imposts, taxes

o  rebuts  de  subministraments  bàsics,  serveis  jurídics,

cancel.lar crèdits abusius, o altres necessitats dels nostres

usuaris  que  no  poden  pagar  en  un  moment  determinat,  els

avançam els doblers necessaris, sense interés, amb la idea de

recuperar-lo en el futur, quan la seva situació econòmica ho

permeti.  En  total,  el  deute  dels  nostres  usuaris  amb  la

fundació  per  aquest  concepte  ascendia  a  31  de  desembre  a

19.273,36€, una xifra pràcticament idèntica a 2022.

9. BENEFICIARIS – ACREEDORS
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No tenim beneficiaris-acreedors.

10. SITUACIÓ FISCAL

Com que el superàvit obtingut està exempt de l'impost de

societats,  la  base  imposable  prèvia  és  de  zero euros  que

aplicant  el  tipus  general  determina  una  quota  líquida

positiva també de zero euros. 

11. INGRESSOS I DESPESES

Els  ingressos  totals  han  estat  de 249,199,60€ i  les

despeses,  243.047,36€,  de  manera  que  s’ha  obtingut  un

superàvit comptable de 6.152,24€, que correspon a un 2,5% del

total aproximadament. La previsió que vam fer al pressupost

era  d’una  xifra  total  de  229.273,56€,  de  manera  que

l’execució s’ha aproximat bastant a la previsó, tant a nivell

global com  capítol a capítol, com es pot veure en la taula

adjunta. 

Les  desviacions  més  important  corresponen  als  ingressos

derivats  del  concert,  majors  de  lo  previst  perquè  la

Conselleria va aplicar a partir d’agost la millora acordada

pel  nou  concert,  i  la  partida  de  subvencions,  perquè  la

subvenció de 18.226,52€ corresponent a 2022 a càrrec del 0,7%

de l’irpf se’nva abonar el desembre de 2021, i perquè se’ns

va concedir amb posterioritat a l’aprovació del pressupost

una  subvenció  de  33.200,51€  per  la  compra  d’un  vehicle

elèctric -subvenció que hem hagut de retornar el febrer de

2022, amb una penalització de més de 1.500€, davant la manca

de vehicles elèctrics en el mercat. 

En canvi, els comptes no inclouen els serveis a usuaris

del darrer trimestre de 2021, perquè es va facturar el gener

de 2022, ni la subvenció del Consell de Menorca de 6.000€ de

febrer de 2022 per activitats duites a terme el 2021. No
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tenim ingressos per activitats mercantils. 

Previsió

pressupost

Efectiu

2021

Efectiu

2020

Concert

Conselleria

141.747,00€ 169.116,47€ 126.370,80€

Retribucions

judicials

10.000,00€ 10.890,80€ 8.119,60€

Altres serveis

a  usuaris

23.000€ 17.232,00€ 7.482,00€

Subvencions 32.026,56€ 81.821,03€

(-33.200,51€)

22.991,31€

Donacions 2.500,00€ 3.103,81€ 3.348,25€

Total 229.273,56€ 249,199,60€ 168.311,96€

Respecte 2020, la xifra total d’ingressos ha augmentat al

voltant d’un 50%. L’increment efectiu s’ha degut a la millora

del concert amb la Conselleria pel servei d’atenció tutelar,

que s’ha incrementat en un 25%, i per l’ampliació del servei

en 10 usuaris més, la millora de les ratios i la inclusió en

la  retribució  dels  professionals  del  complement  autonòmic,

així com per l’increment de les subvencions i del copagament

del servei de suport a l’habitatge. La retribució judicial es

descompta  del  preu  que  fixa  el  concert.  Hem  reflexat  els

capítols d’ingressos per separat en el Compte de Resultats.

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS

El total d’aquest apartat ha estat de 51.724,33€. La major

part  han  estat  subvencions  competitives  i  finalistes,  per

projectes presentats, segons es detallen en el quadre adjunt,

per un total de 81.821,03€, del que s’ha de descomptar la

subvenció per l’adquisició frustrada d’un vehicle elèctric.

El  total  efectiu  és  de  48.620,52€,  dels  que  18.500€
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corresponen a la subvenció del 0,7% corresponent a 2022, que

es va ingressar el desembre. Els aproximadament 30.000€ de

subvencions s’han dedicat principalment a posar en marxa el

servei  de  suport  a  l’habitatge  de  la  Fundació,  que  s’ha

autoritzat i ja s’ha acreditat. A més, hem rebut 3.103,81€ de

donacions  (de  8  donants  individuals),  en  aquest  cas

lleugerament  inferiors als  3€  de  2020,  que  també  s’han

dedicat a aquesta finalitat.

Entitat Quantia Projecte

Conselleria Serveis

Socials (0,7% irpf)

18.226,56€ +

18.226,56€

Activitatscomplementàries 

del SAT (2021+22)

Conselleria Serveis

Socials (0,7% irpf,

informàtica)

3.000€ Adquisició de programa

informàtic de gestió de

tuteles

Conselleria Serveis

Socials (0,7%

irpf,vehicles

elèctrics

33.200,51€ Adquisició vehicle

elèctric

Fundació La Caixa 5.000€ Ca na Nati  

Fundació Sa Nostra 5.000€ Ca na Nati 

Caixa Colonya 2.000€ Can Demà

Fundació Roviralta 2.000€ Ca na Nati

El 2022 s’ha rebut també una subvenció retroactiva del 

Consell de Menorca, de 6.000€, pel servei d’informació i 

pretutela que vam haver d’organitzar a Menorca en iniciar 

l’activitat del servei d’atenció tutelar –subvenció que ha de

figurar als comptes de 2022, per raons comptables.
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13. ACTIVITAT DE LA ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS 

PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

13.1 Activitats de la entitat

Hem explicat les activitats de l’entitat al començament de

la Memòria. Aquí ens limitarem a com s’han distribuir 

ingressos i despeses entre les diferents activitats.

1. Servei d'atenció tutelar – activitat pròpia

És l’activitat principal de la fundació i la que genera i

absorbeix més recursos. Es financia a través del concert amb la

Conselleria  de  Serveis  Socials,  i  complementàriament,  les

retribucions judicials en aquells casos que el Jutjat ho ha

estimam convenient. 

a) Recursos humans empleats en l'activitat

El servei ha passat de 5 professionals contractats a temps

complet a 6, segons lo previst, per la dotació del servei a

Menorca, més una persona en pràctiques durant l’estiu, perquè

les  vacances  del  personal  no  afectin  els  servei,  més  un

piscòleg  que ha  col.laborat  com  autònom,  els  matins,  per

oferir atenció telefònica. A més, s’ha comptat amb un despatx

d’advocades,  per  dur  els  procediments  judicials  en  que  és

preceptiva la intervenció d’advocat i procurador, i amb una

gestoria laboral i comptable.

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

prevists: 161.747,00€

efectius: 186,929,18€

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

249.199,60€
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e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 

administracions públiques

Servei concertat amb la Conselleria de Serveis Socials.

2. Servei d'informació i pretutela – activitat pròpia

Consisteix en atendre les demandes d’informació sobre el

procediment de modificació de la capacitat d’obrar, i sobre els

serveis de la fundació, i valorar les peticions concretes de

compromís  amb  casos  concrets,  tant  per  assumir-ne  la

responsabilitat, com de cara al dia de demà substituir a la

família si és aquesta qui actualment té el càrrec tutelar.

També  dóna  suport  puntual  a  persones  amb  algun  tipus  de

trastorn  mental  que  no  necessiten  mesures  de  protecció

jurídica, però sí orientació, consell i ajuda en la presa de

decisions  de  caràcter  econòmic,  de  vivenda,  de  gestions  i

tràmits,  i  ocasionalment  també,  de  bestretes  o  avançaments

puntuals  de  doblers,  per  fer  front  a  despeses  urgents.

Igualment, des d’aquest servei es dóna resposta immediata a

demandes urgents, que no poden esperar a la tramitació judicial

del procediment.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

Direcció de la Fundació + coordinadora

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

prevists: 5.000€

efectius: 5.000€

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

249.199,60€

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 

administracions públiques
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3. Servei de suport a la vivenda autònoma (“Can Demà”)

El  servei  pretén donar  suport  als  usuaris  del  servei

d’atenció  tutelar  en  el  seu  context  quotidià,  per  tal  de

promoure la seva autonomia personal en les activitats de la

vida diària. El component principal del servei és l’atenció a

les  persones  que  resideixen  a  les  vivendes  gestionades

directament per la pròpia fundació, per tal d’empoderar-los en

les seves capacitat i anar incorporant els hàbits bàsics per

poder fer-se càrrec de les AVD(neteja, higiene, cura personal,

roba,  hàbits  saludables,..),  així  com  per  facilitar  la

convivència  i  prevenir  els  conflictes.  A  finals  de  2021

gestionam 5 vivendes, on hi resideixen 15 persones. 

A  més,  el  servei  també  fa  acompanyaments  a  persones  de

dispositius residencials (de tercera edat i de salut mental),

per tal que puguin fer sortides (ja que no se’ls permet fer-les

tot  sols,  per  mesures  anti-covid  i  per  altres  riscs).

Igualment, s’encarrega de contractar i supervisar la tasca de

treballadores familiars contractades directament per ususaris

amb recursos suficients, que viuen al seu domicili particular

tot sols, i que necessiten més ajuda, supervisió i companyia.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

2  professionals  titulats,  2  monitors/educadors,  1

coordinadora a temps parcial.

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

prevists: 38.773,56€ 

efectius: 48.556,65€ 

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
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249.199,60€

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 

administracions públiques

Subvenció de 18.226,56€ de la Conselleria de Serveis Socials

a càrrec del 0,7% de l’irpf; subvenció de Fundació Sa Nostra, 

de Fundació La Caixa, de Fundació Colonya i de Fundació 

Roviralta. Copagament dels usuaris amb recursos suficients (més

de 1000€ d’ingressos mensuals), per un total de 17.232,00€. 

4. Programa de dinamització dels usuaris 

Es promouen activitats complementàries per fomentar la 

rehabilitació comunitària dels usuaris, així com activitats 

esportives, sortides, passejades,...  L’objectiu és que els 

propis usuaris prenguin la iniciativa i decideixen què volen 

fer coordinadament com a grup. Mentrestant, anam fent proves, 

oferint opcions i alternatives, i motivant els interessats a 

participar i fer-se’n protagonistes. Les activitats principals 

han estat el voluntariat amb suport, en col.laboració amb el 

Banc d’aliments, i l’equip de bàsquet, gràcies al Club Bàsquet 

Pla.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

1 professional autònom extern, 1 voluntari

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

previsió: 6.000€.

efectiu: 5.600€

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

249,199,60€

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 
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administracions públiques

Convenis amb el Banc d’Aliments, amb S’Hort Vell i amb el 

club Basquet Pla, del Pla de na Tesa.

5. Activitats de formació, coordinació de voluntaris i gestió 

de qualitat

S'organitzen activitats de formació i supervisió externa 

dels professionals i dels voluntaris. Es fa el seguiment 

previst pel Pla de Qualitat (es va obtenir la renovació de 

l’acreditació ISO 9001:2015 el novembre de 2021, amb efectes de

gener de 2022 i per 3 anys).

a) Recursos humans empleats en l'activitat

3 professionals autònoms externs, 1 voluntari

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

previsió: 4.000€.

efectiu: 1.500€

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

249,199,60€

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 

administracions públiques

No

6. Activitats de conscienciació 

S’organitza una activitat anual amb motiu del dia mundial de

la salut mental, per donar projecció pública a la problemàtica 

que afecta aquest col.lectiu. 

a) Recursos humans empleats en l'activitat
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1 voluntari

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

previsió: 500€.

efectiu: 500€.

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

243.047,36€

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

249,199,60€

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i 

administracions públiques

No

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 dos depòsits a llarg termini de 10.000 € 

cadascun i en un compte corrent d’una tercera entitat 

bancària. Els romanents d’anys anterior permeten dur a terme 

els lloguers (fiances i avals) o les bestretes als usuaris, 

que totalitzen actualment els 25.000 € actualment apalancats.

Es dedica el 100% de les rendes i ingessos als fins 

d’interés general propis de la Fundació, complint amb escreix

l’article 3 de la Ley 49/2002 d’entitats sense afany de 

lucre, i l’article 9 dels Estatuts de la Fundació, que fixen 

el mínim en el 70%.

13.3 Despeses d'administració del patrimoni 

fundacional

No s’han produït despeses en l’administració del patrimoni

fundacional. Els membres del patronat no ha rebut cap 
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compensació per l’exercici del seu càrrec ni per cap altre 

motiu. Per tant, no es superen els límits legals fixats per 

aquest concepte.

14. ALTRES INFORMACIONS

No s’han  pagat  dietes  en  el  decurs  de  l'exercici  als

membres del Patronat, ni a la Direcció. Tampoc s’ha pagat cap

altre import a cap assessor o persona que ens hagi donat

suport (la formació s’ha impartit com a voluntariat). Durant

el 2021, igual com en exercicis anteriors, els membres del

patronat  no  han  realitzat  cap  tipus  d’operació  amb  la

Fundació. 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. El Director no ha

rebut cap retribució.

La Fundació no té prestat cap tipus d'aval a tercers davant

cap persona o entitat. 

Hem  explicat  en  aquesta  Memòria  els  fets  passats  amb

posterioritat al tancament de l'exercici de 2021 que afecten al

conjunt de la informació oferida en aquesta Memòria, com són la

subvenció concedida pel Consell de Menorca el febrer de 2022 de

6.000€  per  les  activitats  de  2021  i  la  facturació  del

copagament del servei del 4art trimestre de 2021 del servei de

suport a la vivenda i acompanyament dins el febrer de 2022, per

un total de 7.800€, així com l’ingrés el desembre de 2021 de la

subvenció de l’irpf corresponent a 2022. Si es tenen en compte

aquests fets, el resultat de l’exercici 2021 seria positiu en

1.725,68€.

Al llarg de 2021, la Fundació ha comptat amb aquests 

professionals a Mallorca:

- MCF: llicenciada en Pedagogia, a temps complet, amb funcions 

de coordinadora de l’àrea personal i social del SAT i del 
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servei de suport a la vivenda autònoma i acompanyament;

- AFB: diplomada en Educació Social, a temps complet, amb 

funcions de referent (50%) i de suport a la gestió 

administrativa (50%);

- LFC: graduat en Psicologia, a temps complet, amb funcions de 

referent tutelar (fins a finals de març);

- LCB: graduada en psicologia, a temps complet, amb funcions 

d’auxiliar de tutela; des del mes de juliol a finals de 

setembre, per reforçar el servei durant les vacances 

escalonades del personal;

- MLM: llicenciada en Pedagogia, a temps complet, amb funcions 

de referent tutelar; des de setembre (fins finals de febrer de 

2022);

- MCC: grau superior d’integració social, a temps complet, amb 

funcions d’auxiliar de tutelar, de febrer a agost;

- AMD: graduada en Treball Social, a temps complet, amb 

funcions de referent tutelar, de març a octubre;

- AMA: graduat en Treball Social, a temps complet, amb funcions

de referent tutelar, a partir de finals de setembre;

- CSL: graduat en Humanitats, a temps complet, amb funcions 

d’auxiliar de tutela, a partir d’octubre (fins finals de març 

de 2022);

- ORA: graduada en Treball Social, a mitja jornada, contracte 

en pràctiques, amb funcions d’auxiiar de tutela, a partir de 

novembre (a temps complet a partir de gener i ja contracte 

normal a partir d’abril).

- MCAP: atenció sociosanitària a persones depenents; contracte 

a temps complet, funcions de monitora-educadora.

- JRM: auxiliar de clínica; a temps complet, funcions de 

monitor-educador.

- SPP: psicòleg; autònom a temps parcial per atenció telefònica

matinal; fins finals d’octubre.

- NST: psicòlga; autònoma a temps parcial, per dinamitzar els 
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usuaris en les activitats de lleure (bàsquet) i voluntariat amb

suport, i per oferir psicoteràpia als casos amb problemàtica 

que ho justificava. La seva dedicació ha estat d’unes vint 

hores al mes. Va aturar la seva col.laboració el mes d’octubre 

per baixa per maternitat.

A Menorca:

- NTT: graduada en Integració Social, a mitja jornada, amb 

funcions d’auxiliar de tutela, des de març, a Menorca; 

actualment en baixa de maternitat; substituïda el gener de 2022

per ERF, educadora social, a temps complet; es preveu la 

reincorporació de NTT en el tercer trimestre de 2022, i comptar

ja amb dues persones a Menorca;

Com es pot veure, hem tengut múltiples canvis en l’equip al 

llarg de l’any, l’any que ha estat el més complicat que hem 

afrontat des dels inicis, per mor de la pandèmia, que ha 

provocat més ingressos psiquiàtrics en sis mesos que en els deu

anys anteriors. Així i tot, hem millorat en tot moment les 

ratios exigides pel concert, hem mantingut la pràctica de 

reforçar el servei durant l’estiu amb un jove graduat per 

cobrir les vacances rotatòries dels professionals, i hem mirat 

de millorar la proporció masculina de l’equip. Esperam que 

l’aplicació del complement autonòmic (1800€ any), que suposa 

una millora significativa de la retribució, faciliti una major 

estabilitat de l’equip. Igualment hem convertit tots els 

contractes en indefinits.

De cara a 2022 es preveu estabilitzar l’equip del SAT i

ampliar el servei de suport a l’habitatge i les activitats a

Mallorca,  a  la  vista  de  la  seva  importància  de  cara  al

benestar i l’autonomia de les persones que atenem, i crear

una estructura semblant a Menorca, arrel de la signatura del

nou  concert  amb  la  Conselleria,  pel  període  gener  2022  a

desembre 2025, que amplia les places concertades a 75, amb la

intenció  de  comptar  amb  una  mida  suficient  del  servei  a
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Menorca, per poder disposar d’un equip de dues persones del

servei d’atenció tutelar, i un equip semblant del servei de

suport a l’habitatge. Esperam que la subvenció del Consell de

Menorca pel 2022 ho faci viable.
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Balanç de Situació
FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ 2021

ACTIU 2021 2020 

A) ACTIU NO CORRENT  11.234,10   8.097,58 
    I. Inmobilitzat intangible  5.466,28 0,00 
    II. Bens del Patrimoni Històric 0,00 0,00 
    III. Inmobilitzat material    402,82    447,58 
    IV. Inversions inmobiliàries 0,00 0,00 
    V. Inversions en entidats del grup 0,00 0,00 
    VI. Inversions financeres a llarg termini  5.365,00   7.650,00 
    VII. Actius per imposts diferits 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 157.152,00 105.423,85 
    I. Existències 0,00 0,00 
    II. Usuaris i altres deutors de l’activitat 
pròpia 

0,00 0,00 

    III. Deutors comercials i altres comptes 
pendents de cobrar 

 35.801,73  30.198,93 

         1. Usuaris de la fundació 19.273,36 19.505,69
         2. Conselleria SS.SS. Factura desembre 16.528,37 10.693,24
    IV. Inversions en entitats del grup i 
associades a curt termini 

0,00 0,00 

    V. Inversions financeras a curt termini 10.000,00  10.000,00 
    VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 
    VII. Efectiu i altres actius líquids 111.350,27 65.224,92 

TOTAL ACTIU (A + B) 168.386,10 113.521,43 



PASSIU 2021 2020 

A) PATRIMONI NET 126.199,83 104.985,70 
    A-1) Fons propis 126.199,83 104.985,70 
        I. Dotació fundacional  30.000,00 30.000,00 
            1. Dotació fundacional  30.000,00  30.000,00 
            2. Dotació fundacional no exigida 0,00 0,00 
        II. Reserves  29.175,77  14.128,47 
        III. Excedents d’exercicis anteriors  60.857,23 59.181,69 
        IV. Excedent de l’exercici   6.166,83   1.675,54 
    A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 
    I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 
    II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 
        1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
        2. Acreedors per lloguers financers 0,00 0,00 
        3. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 
    III. Deutes amb entitats del grup i associades a
llarg termini

0,00 0,00 

    IV. Passius per imposts diferits 0,00 0,00 
    V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 

C) PASSIU CORRENT 42.186,27  8.535,73 
    I. Provisions a curt termini 0,00 0,00 
    II. Deutes a curt termini     45,90      45,90 
        1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
        2. Acreedors per lloguer financer 0,00 0,00 
        3. Altres deutes a curt termini     45,90      45,90 
    III. Deutes amb entitats del grup, a curt 
termini 

0,00 0,00 

    IV. Beneficiaris - Acreedors 0,00 0,00 
    V. Acreedors comercials i altres comptes 
pendents

42.140,37   8.489,83 

        1. Proveedors 0,00 0,00 
        2. Altres acreedors 42.140,37  8.489,83 

Conselleria SS.SS. (devolució           
subvenció vehicle elèctric)

33.200,51 0

INSS (cotitzacions desembre) 5.374,43 3.565,11
Hisenda (retenció irpf desembre) 3.554,01 3.367,37

    VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A + B + C) 168.386,10 113.521,43 



Compte de Pèrdues i Guanys
FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ 2021

A) Import net de la xifra de negoci 2021 2020 
    1. Ingressos de l’activitat pròpia 51.724,33 22.991,31 
        a) Quotes d’associats i afiliats 0,00 0,00 
        b) Aportacions d’usuaris 0,00 0,00 
        c) Ingressos de patrocinadors 0,00 0,00 
        d) Subvencions, donacions i llegats  51.724,33  22.991,31 
             + subvencions 48.620,52 19.643,06
             + donacions 3.103,81 3.348,25
        e) Reintegrament d’ajuts i 
assignacions 

0,00 0,00 

    2. Ingressos per serveis prestats 197.475,27 151.972,40 
  a) Concert amb la Conselleria 169.116,47 126.370,80
  b) Retribució per resolució judicial 10.890,80 18.119,60
  c) Copagament servei suport habitatge 17.232,00 7.482,00

    3. Despeses per ajuts i altres 0,00 0,00 
        a) Ajuts monetaris 0,00 0,00 
        b) Ajuts no monetaris 0,00 0,00 
        c) Despeses per col.laboracions... 0,00 0,00 
        d) Reintegrament de subvencions,... 0,00 0,00 
    4. Variació d’existències de productes  0,00 0,00 
    5. Treballs realizats per l’entitat... 0,00 0,00 
    6. Aprovisionaments 0,00 0,00 
    7. Altres ingressos de l’activitat 0,00 0,00 
    8. Despeses de personal -201.862,53 136.204,20 
          a) sous i salaris 153.095,55 103.629,47
          b) cotitzacions seguretat social 48.766,98 32.574,73
    9. Altres despeses de l’activitat -39.601,44 37.096,90 
         a) lloguers i subministraments -4.389,91 3.066,99
         b) assegurances -1.238,32 849,20
         c) serveis de professionals autòn. -26.518,82 26.829,60
         d) serveis bancaris -447,92 493,39
         e) telefonia -864,06 1.612,40
         f) altres serveis -6.142,41 3.498,07
    10. Amortització de l’immobilizat    -59,78 0,00 
    11. Subvencions, donacions i llegats de 
capital traspassats a l’excedent de 
l’exercici 

0,00 0,00 

    12. Excessos de provisions 0,00 0,00 
    13. Deteriorament i pèrdues -1.523,61 0,00 

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

  6.152,24  1.662,61 

    14. Ingressos financers    14,59    12,93 
    15. Despeses financeres 0,00 0,00 
    16. Variació de valor raonable en 
instruments financers 

0,00 0,00 

    17. Diferències de canvi 0,00 0,00 
    18. Deteriorament i resultat per 
alienacions d’ instruments financers 

0,00 0,00 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 
(14+15+16+17+18) 

    14,59    12,93 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTS (A.1+A.2)   6.166,83 1.675,54 



    19. Imposts sobre beneficis 0,00 0,00 

A.4) Variació del patrimoni net reconoguda a
l’excedent de l’exercici (A.3+19) 

  6.166,83  1.675,54 

B) Ingressos i despeses imputades directament al 
patrimoni net 

0,00 0,00 

    1. Subvencions rebudes 0,00 0,00 
    2. Donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 
    3. Altres ingressos i despeses 0,00 0,00 
    4. Efecte impositiu 0,00 0,00 

B.1) Variació de PN per ingressos i despeses 
reconeguts directament en el patrimoni net (1+2+3+4)

0,00 0,00 

C) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici 0,00 0,00 
    1. Subvencions rebudes 0,00 0,00 
    2. Donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 
    3. Altres ingressos i despeses 0,00 0,00 
    4. Efecte impositiu 0,00 0,00 

C.1) Variacions del patrimoni net per 
reclassificacions de l’excedente de l’exercici  
(1+2+3+4) 

0,00 0,00 

D) Variacions de PN per ingressos i despeses 
imputades directament al patrimoni net (B.1+C.1) 

0,00 0,00 

E) Ajustaments per canvis de criteri 0,00 0,00 

F) Ajustaments per errades 0,00 0,00 

G) Variacions de la dotació fundacional 0,00 0,00 

H) Altres variacions 0,00 0,00 

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET
A L’ EXERCICI (A.4+D+E+F+G+H) 

  6.166,83  1.675,54 


