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FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES
Balanç de Situació

ACTIU

31 desembre 2020

Notes

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Recerca i desenvolupament
2. Concessions administratives
3. Patents, llicències, marques i similars
4. Drets de traspàs
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
7. Acomptes
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3. Instal.lacions tècniques
4. Maquinària
5. Altres instal.lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processaments d'informació
8. Elements de transport
9. Altre immobilitzat
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes
III. Inversions immobiliàries
IV. Béns del patrimoni cultural
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financers a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
5. Altres actius financers

31/12/2020

31/12/2019

8.489.350

8.248.413

67.476

8

69.593

16.048
46.879

16.648
46.879

4.548

6.066

8.368.463

5

1.144.982
5.883.742
13.020
108.173
222.889
52.653
20.413
67.188
1.149
854.255

8.125.961
1.144.982
5.958.561
7.384
100.445
244.516
42.028
23.793
84.149
1.200
518.903

5.000

10

5.000

5.000
5.000

48.411

10

47.859

27.280

27.280

21.131

20.579

VII. Actius per impost diferit
VIII. Deutors a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors comptes cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
4. Altres actius financers
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

2.104.737

2.709.636

6.193
1.936.468

1.749.800
10
10
10

921.485
42.458
224.417

10

561.440

982.878
130.932
40.135

782.523
208.464

10

208.464

527.753

527.753

22.347
124.126
124.126

TOTAL ACTIU (A+B)

23.698
215.525
215.525

10.594.087

10.958.049
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES
Balanç de Situació

PATRIMONI NET I PASSIU

31 desembre 2020

Notes

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
II. Fons especials
III. Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
VII. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Ajustaments per canvis de valor
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats

13
13
13
13

3, 13

14
14
14

31/12/2019

6.945.912

6.501.791

1.537.240
167.681

1.260.918
167.681

1.093.237

1.054.497

276.323

38.739

5.408.672
4.408.868
999.804

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

31/12/2020

5.240.873
4.388.410
852.463

1.741.020

1.827.850

1.741.020
10

1.741.020

1.827.850
1.827.850

IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
V. Provisions per a altres operacions activitats
1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal ( remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Acomptes d'usuaris
VI. Periodificacions a curt termini

1.907.154

2.628.408

154.053
615.884

15

165.984
1.111.889

10

615.296

1.111.301

10

588

588

10
10

273.213
28.226

201.419
15.827

10

141.162

385.182

15

242.643

323.622

685.244

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

926.049

451.974

424.486

10.594.087

10.958.049
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació corresponent a l'exercici 2020

Pàgina 3 de 42

FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES
Compte de Resultats

31 desembre 2020

31/12/2019

31/12/2020
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i càrrec de membre de l'òrgan de govern
c) Reintegrament d'ajuts i assignacions
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats
d) Deteriorament béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Ingressos per serveis al personal
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a1) Investigació i desenvolupament
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions de activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

7.058.765
16
16
14
14

6.892
5.775.053
62.539
1.164.546
66.371
-16.636

16

-8.367

-8.367

-15.567
-15.567

-6.193

-15.956

-488.367
-163.044
-98.876
-226.447

-655.269
-161.941
-187.945
-305.382

97.987

97.987

110.285

110.285
-5.339.452

16

-4.180.202
-1.159.250

-5.466.736
-4.277.653
-1.189.083

-812.082

9

-812.237

-787.909

-720.372

-134.505
-246.910

-159.986
-129.679

-35.686
-5.250
-57.935
-6.436
-57
-205.168
-95.963
-16.731
10.559
-18.000

-34.919
-6.814
-56.421
-7.257
-1.147
-237.446
-86.703
-20.968
-52.897
-18.000
-270.020
129.219

5
14

-258.406
138.066

100
100
16

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
b) De valors negociables i altres instruments financers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

-1.365
-1.365

5.171

3.913

366.763

122.390

15

17

15

17
-90.455

-90.455

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

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis

7.095.662
63.302
5.642.017
102.372
1.158.877
133.804
-4.711

-83.668
-83.668

-90.440

-83.651

276.323

38.739

15

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

276.323

38.739
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES
31 desembre 2020

Estat de canvis al Patrimoni Net

A - ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Notes

31/12/2020

31/12/2019

276.323

38.739

297.018

313.563

297.018

313.563

-129.219

-138.066

-129.219

-138.066

444.121

214.236

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
I. Per valoració i ajustaments canvis de valor (+)
II. Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
III. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (+)
IV. Efecte impositiu (-)
B) TOTAL INGRESSOS-DESPESES IMPUTATS PATRIMONI NET
V. Per valoració i ajustaments canvis de valor
VI. Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)
VII. Per actius no corrents i passius vinculats per la venda (-)
VIII. Efecte impositiu (+)
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

B - ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Notes

Fons
Dotacionals i
socials

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

Fons
Especials

Reserves

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents
d'aplicació

Excedent de
l'exercici

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

Altres

Total

167.681

948.463

106.034

5.065.377

6.287.555

167.681

948.463

106.034

5.065.377

6.287.555

38.739

175.497

214.236

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments-Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
3. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
C) SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

106.034

-106.034

167.681

1.054.497

38.739

5.240.873

6.501.791

167.681

1.054.497

38.739

5.240.873

6.501.791

276.323

167.799

444.121

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1
II. Ajustaments per errors N-1
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments-Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
3. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'ANY N

167.681

38.739

-38.739

1.093.237

276.323

5.408.672

6.945.912
Imports en euros

Las notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de canvis al patrimoni net corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES
31 desembre 2020

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Notas

31/12/2019

31/12/2020

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS

276.323

38.739

2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
d) Imputació de subvencions (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat i financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (-/+)
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Acreedors i altres comptes per pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Variació periodificacions (+/-)
d) Cobraments (pagaments) per impostos (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

130.142

174.603

5
14

270.020
-10.559
-129.219
-100

258.406
52.897
-138.066
1.365
129.868

6.193
-23.856
319.289
84.193
-244.019
-11.932

-415.324
15.956
-281.270
-118.772
24.756
-95.594
39.600

168.943
28.839
140.104

-35.808
68.950
-104.758

705.275

-237.789

-520.715

-837.152

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
7.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
8.

Pagaments per inversions (-)
Entitats del grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural
Altres actius financers
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius
Cobraments per desinversions (+)
Entitats del grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural
Altres actius financers
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

8
5

-520.162

-9.070
-826.616

-553

-1.466

9.858

9.858

8.784

8.784

-510.857

-828.368

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Variacions de fons (+/-)
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+/-)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (+)
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

297.018
297.018

313.563
313.563

-582.835

926.503
926.503
926.503

-582.835
-582.835

-285.817

1.240.066

-91.399

173.909

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

215.525
124.126

Variació neta de l'efectiu

41.616
215.525

-91.399

173.909
Imports en euros

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2020
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FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
MEMÒRIA I NOTES ALS ESTATS FINANCERS
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
Abast i cobertura de la memòria

Aquesta memòria fa referència a les activitats que la Fundació Privada ASTRES ha desenvolupat
durant l’any 2020.
L’àmbit d’actuació, ja des dels inicis de l’entitat, és el desenvolupament de projectes i serveis
orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia
mental, intel·ligència límit i les seves famílies, ja sigui en l’àmbit comunitari com en l’àmbit dels
serveis especialitzats, tan assistencials com laborals.

Definició de l'entitat
La Fundació Privada ASTRES, és una entitat sense ànim de
lucre inscrita al Registre de Fundacions Privades de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1648, que es va
constituir el mes de desembre de l’any 2001 amb l’objectiu de
garantir un futur digne i millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental i les
seves famílies, des d’un abordatge inclusiu i centrat en les
necessitats de la persona.

Presència territorial
La seu de la Fundació Privada Astres es troba ubicada al carrer riu Cardener, 32 de Girona i els
serveis administratius al Carrer Garrotxa, 7 de Girona. Actualment, la Fundació Privada Astres
gestiona serveis a les comarques de Girona, Barcelona i Terres de l’Ebre.

4 Girona - C/ Garrotxa, 7 baixos 17006 – Girona Tel: 972 40 54 54
4 Barcelona - C/ Vilardell, 29 entl 2a 08014 – Barcelona Tel: 93 144 04 20
4 Deltebre - C/ Av. de la Pau, 178 43580 – Deltebre Tel: 977 05 92 66
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FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
Missió
§ Garantir un futur digne i òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual,
malaltia mental i intel·ligència límit i les seves famílies des d’un abordatge integral,
individualitzat i integrador.
§ Assumim els principis de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat, aprovada el 13 de desembre del 2006 per la Organització de Nacions Unides.

Visió
La Fundació Privada Astres vol ser una entitat:
· Participativa amb el seu entorn i englobada en el projecte corporatiu de Plataforma
Educativa.
· Reconeguda per la qualitat en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia
mental i les seves famílies.
· Desenvolupa la seva acció amb responsabilitat i eficiència, essent generadora de
coneixement.
· Creu en la complementarietat, treball interdisciplinar i en xarxa i l’ètica professional.

Valors
L’entitat es sostenen sobre els següents valors: Innovació, creativitat, qualitat, control financer,
sostenibilitat, compromís, implicació social i confiança.

Model organitzatiu de l'entitat
Participem i formem part de la xarxa d’organitzacions d’economia social Plataforma Educativa, des
d’on actuem complementàriament i col·laborativament, per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar
l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones amb menys
recursos i/o en situació de risc.
Estem regits per un patronat integrat per professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones. Aquest
està representat per la Direcció General que delega en la Gerència la gestió diària dels diferents
projectes i serveis que es desenvolupen.
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FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
Participació en xarxes
La participació en xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i enriquiment
a partir d’experiències compartides. La nostra Fundació pretén crear sinergies i col·laboracions amb
d’altres entitats del sector, entenent que junts es poden aconseguir i assolir més objectius.
o
o
o
o
o
o

Dincat - Discapacitat intel·lectual Catalunya.
Acidh - Associació Integració i desenvolupament intel·ligència límit.
Aecoc - Obrador Can Moragues.
Xarxa de vida independent. - Ajuntament Barcelona .
Créixer - Associació Cluster.
Coordinadora centres per persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

Eixos d’acció
o
o
o
o
o
o
o
o

Atenció centrada en les persones
Participació activa de les persones ateses
Treball comunitari
Implicació de les persones ateses
Valor afegit ecològic i social
Transparència
Qualitat i millora contínua
Participació en xarxes

Memòria d’activitats 2020
Els projectes que ha gestionat la Fundació ASTRES durant l’any 2020 estan agrupats en dos grans
àmbits:

Serveis d’Acció Social: Recursos de tipus residencial i assistencial de diferents tipologia adreçats a
persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental.
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Serveis Productius: Es desenvolupen a través dels Centres Especials de Treball (CET) on l'objectiu
és productiu però la seva funció és social, amb un total de 89 persones amb contracte laboral.

Centre Especial de Treball (CET) Centres d’activitat productiva que asseguren un treball
remunerat a persones amb diversitat funcional que garanteixen la seva integració laboral. Es disposa
de dos centres de treball amb aquesta naturalesa, el CET Girona o nord i el CET Sud.
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Fets posteriors al tancament:al 2020 s’ha iniciat el procés pel qual la Fundació El 7 d’ASTRES
passarà a gestionar el Centre Especial de Treball Astres. Els respectius patronats de Fundació
Privada Astres, amb NIF G17695768, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1648, i Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí Isún i Sampietro, que canvia
de nom i en endavant passa a dir-se Fundació EL7 d’ASTRES, amb NIF. G66149162, inscrita al
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2894, redacten i aproven en
els respectius patronats celebrats en data 16/07/2020 i 28 de juliol de 2020, respectivament, el
projecte d’escissió parcial de Fundació Astres vers Fundació El7 d’ASTRES, en base a la voluntat
d’ambdues organitzacions d’integrar els seus serveis mitjançant l’escissió parcial d’alguns dels béns i
serveis gestionats per ASTRES cap a el7 d’ASTRES.
L’escissió que es porta a terme consisteix en una ESCISSIÓ PARCIAL de la FUNDACIÓ
PRIVADA ASTRES, de forma que aquestes escindirà part del seu patrimoni, i en concret, aquell
constituït per les activitats productives del Centre Especial de Treball. El patrimoni segregat serà
traspassat en bloc a favor de la FUNDACIÓ EL7 d’ASTRES qui adquireix, de forma directa, per
successió a títol universal, la totalitat dels actius i passius, així com els drets i obligacions que
composen la part escindida del patrimoni de FUNDACIÓ ASTRES, i que han estat detallats en el
projecte.
Els respectius patronats de Fundació Astres i Fundació EL7 d’ASTRES aproven realitzar l’escissió
parcial d’Astres cap a EL7 d’ASTRES, amb inici a efectes comptables a partir del 01/01/2021.
L’escissió ha comportat per l’entitat una disminució d’immobilitzat per import de 186.928,23 i una
disminució de Fons Propis per import de 140.901,71 euros.
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Persones ateses

Equip humà
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Participació en la governança i sostenibilitat

RELACIÓ DELS CENTRES
L’entitat realitza les seves activitats en els següents centres :
Relació de centres
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL:
- Centre Especial de Treball: situat al C/ Riu Cardener, 32 - cantonada riera Mus, 1 de Girona
(règim de cessió d’ús)
- Delegació del CET situat a: C/ Raset, 12 de Vilablareix (Girona) (règim de lloguer)
- Delegació del CET situat a: Avinguda de la Pau, 178 de Deltebre (en propietat)
CENTRE OCUPACIONAL:
- Centre Ocupacional: situat al C/ Riu Cardener, 32 - cantonada riera Mus, 1 de Girona (règim
de cessió d’ús)
- Centre Ocupacional: Situat al Passatge Mossèn Benet, 7 baixos de Santa Coloma de Farners.
(En propietat).
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LLARS AMB SUPORT i PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL:
- Servei de Seguiments Laborals i Llars amb Suport: Situat al C/ Garrotxa, 7-9 1r. de Girona.
(règim de cessió d’ús)
- Relació de pisos pont en règim de lloguer a la província de Girona:
o Pis C/ Santa Eugènia nº208 (4-2) de Girona.
o Pis C/ Tuyet Santamaria nº10 (1-3) de Girona.
o Pis C/ Països Catalans, 64 de Salt.
- Servei de Seguiments Laborals i Llars amb Suport: Avinguda de la Pau, 178 de Deltebre. (en
propietat)
- Relació de pisos pont en règim de lloguer a la província de Tarragona:
o Pis C/ Avinguda goles de l’Ebre, 43 (1era) de Deltebre.
- Servei de Seguiments Laborals i Llars amb Suport: C/Salvador Espriu 85 de Barcelona. (en
règim cessió d’ús)
- Relació de pisos pont en règim de lloguer a la província de Barcelona:
o Pis C/ Lepant, 340 (2-2) de Barcelona.
LLAR RESIDÈNCIA:
- Llar Residència Sant Ponç: Situada al C/ de l’Esport, 1-2-3 Baixos de Girona. (règim de
lloguer)
- Llar residència Santa Coloma: situada al Passatge Mossèn Benet, 7 pis de Santa Coloma de
Farners (En propietat)
RESIDÈNCIES:
- Residència Can Font: Situat a la Ctra. de Girona a les Planes S/N de Llorà-Girona. (En
propietat)
- Residència La Duna, situat a la població de Deltebre, forma part de l’edifici la Ribera (en
propietat).
ACTIVITATS DE SUPORT TRANSVERSAL:
- Centre Integral La Ribera, situat a la població de Deltebre (en règim de propietat sobre un
terreny de cessió d’us indefinit)
- Oficines Administració General: Situades al C/Garrotxa, 7-9 de Girona (règim cessió d’ús)
Règim jurídic.
És una Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, en concret a la Llei
5/2001, de 2 de maig de Fundacions.
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La fundació com a tal la governa un patronat qui exerceix la funció de vetllar pel compliment de la
missió i les finalitats establertes en els estatuts, aquest es reuneix com a mínim dues vegades a l’any
per l’aprovació dels pressupostos i tancament econòmic, així com per plantejar i fer seguiment de les
línies de treball del pla d’acció i del pla estratègic o qüestions de futur.
· Al patronat de data 19 d’octubre de 2020 es va acordar procedir amb l’escissió parcial entre
la Fundació Astres i la Fundació Guarro, traspassant Astres la totalitat dels seus serveis de
caràcter productiu a la Fundació Guarro, i mantenint únicament aquells de caràcter
residencial. Aquesta escissió es va protocol·litzar davant notari en data 30 de novembre de
2020, amb efectes des del dia 1 de gener de 2021.
Els components del Patronat de la Fundació a la data de configuració del comptes anuals són els
següents:
Presidenta
Secretari

David Ruiz i Álvarez
Anna Maria Suñer Damon

Vocals

Jordi Pascual Pèlach

En el patronat del 15 de setembre de 2005 va nomenar com a Director General al Sr. Jordi Pascual i
Pèlach , en patronat de 15 de juny de 2010 es va nomenar com a gerent al Sr. Albert Rosa i Congost,
en patronat de 19 de desembre de 2012 es va nomenar com apoderada per la zona de Tarragona a la
Sra. Marta Cid i Pañella i el 26/11/2014 com apoderada a Anna Suñer i Damon, tots quatre de
forma indefinida.
El 30 de novembre de 2020 es va cessar com a gerent de la Fundació Astres el Sr. Albert Rosa i
Congost i es va nomenar com a gerent a Anna Suñer i Damon.
Les facultats que han estat igualment delegades al Director General i al Gerent podran ser exercides
per ambdós de forma indistinta i solidaria.

2. Bases de presentació dels comptes anuals.
Imatge fidel.
Els comptes anuals s’han preparat, en moneda euros, a partir dels registres comptables, havent-se
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objecte de mostrar la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.
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Principis comptables.
Els comptes anuals que adjuntem han estat preparats pel Patronat de la Fundació a partir dels
registres comptables establerts en el codi de comerç i es presenten seguint les normes del Pla
General de Comptabilitat de les Fundacions Privades de Catalunya segons el Decret 259/2008, de
23 de desembre. L’entitat no ha aplicat cap principi comptable no obligatori, ni ha deixat d’aplicar
cap obligatori.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a aquest exercici s’han determinat estimacions i
hipòtesis en funció de la millor informació disponible a la data de tancament dels estats financers
sobre els fets analitzats. És possible que successos que puguin esdevenir al futur obliguin a
modificar-les (a l’alça o a la baixa) en propers exercici, que es faria de forma prospectiva, reconeixent
els efectes del canvi d’estimació en les corresponents comptes anuals futures.
L’entitat ha elaborat aquests estats financers sota el principi de gestió continuada, que implica la
continuïtat de les operacions de l’entitat, la realització dels seus actius i la liquidació dels seus passius
en el curs normal dels negocis, pels imports i segons la classificació amb la que figuren als comptes
anuals adjunts.
Els membres del patronat de la fundació no han detectat l’existència de cap factor que pugui
implicar la no aplicació del principi de gestió continuada.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa sobre el COVID-19
L’entitat ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'empresa en
funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19 així com els seus
possibles efectes en l'economia en general i en l’entitat en particular, no existint risc per la
continuïtat de la seva activitat.
El context Covid-19
L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de Coronavirus
COVID-19 una pandèmia, per la seva ràpida propagació pel món, havent afectat més de 150
països. La majoria dels governs estan prenent mesures restrictives per contenir la propagació, que
inclouen: aïllament, confinament, quarantena i restricció a el lliure moviment de persones,
tancament de locals públics i privats, excepte els de primera necessitat i sanitaris, tancament de
fronteres i reducció dràstica del transport aeri, marítim, ferroviari i terrestre.
L'administració de l’entitat seguint les indicacions del govern i d'acord amb el seu pla de
contingència de riscos ha executat durant l’exercici les següents accions:
· Els serveis residencials que són considerats serveis bàsics i han continuat amb normal
desenvolupament, necessitant en algun moment el reforç de torns horaris degut al canvi
de dinàmiques de les persones ateses.
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· Els clients i finançadors de l’àmbit productiu de Fundació Astres no han pogut sostenir
l’activitat i l’entitat ha presentat 5 ERTO per força major, de les línies: Centre
Ocupacional, persones manteniment CET Girona, Can Moragues, Persones manteniment
CET Tarragona i la Pedrera, afectant un total de 16 persones, que representa un 6,7 % en
relació al total de la plantilla, que progressivament es varen reincorporar a la feina.
· En matèria de seguretat i salut laboral preventiva, ha estat necessari fer una acurada
gestió del personal especialment sensible i la gestió de la baixa amb codificació covid.
· Un altre factor estratègic han estat la creació dels protocols per la implantació de les
mesures de prevenció i els EPIS, per garantir la salut dels treballadors i de les persones
usuàries.
· Els clients i finançadors, de forma majoritària han sostingut els seus contractes, el que ha
permès que un petit percentatge corresponent al personal tècnic i d’administració
poguessin adaptar-se i desenvolupar la seva jornada amb teletreball.
· En aquells casos que ha estat necessari, s’ha reformulat amb cada persona treballadora el
calendari laboral del 2020 per pactar la compensació de la bossa d’hores generada durant
el permís retribuït recuperable decretat pel govern.
· En el cas del Centre Especial de Treball s’ha implementat un pla de viabilitat per
reconduir les activitats, en funció de la demanda del client i les oportunitats del mercat
per tal de mantenir els llocs de treball.
Ressaltar que els patrons i la Direcció de l’entitat estan realitzant una supervisió constant de
l'evolució de la situació, per tal d'afrontar amb garanties els eventuals impactes, tant financers com
no financers, que puguin produir-se.
L’entitat avaluarà durant l'exercici 2021, l'impacte d'aquests esdeveniments sobre el patrimoni i la
situació financera i sobre els resultats de les seves operacions i dels fluxos d'efectiu corresponents a
l'exercici anual acabat en aquesta data.
Comparació de la informació:
D’acord amb la legislació mercantil vigent, els Patrons presenten a efectes comparatius, amb cada
una de les partides del balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys a més a més de les xifres de
l’exercici actual, les corresponents a l’exercici anterior. L’entitat ha considerat reexpresar les xifres
del compte de pèrdues i guanys del 2019, als comptes anuals del 2020, ja que considera que la
comptabilització dels serveis comuns com un ajut no és correcta, ja que no és un ajut realitzat, sinó
una despesa compartida de la Fundació, per tant reexpressa la xifra de donatius Ajuts concedits, que
anteriorment hi havia 18 mil euros més i ho classifica dins de la partida Altres despeses de gestió
corrent del Compte de Resultats. Per l’exercici 2020 ha considerat realitzar el mateix criteri de
presentació de la despesa.
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Agrupació de partides.
L’entitat no han realitzat agrupaments de diverses partides.
Elements aplegats en diverses partides:
L’entitat no disposa d’elements que figurin separats en varies partides dels estats financers, llevat dels
deutes amb entitats de crèdit.
Canvis en criteris comptables.
No s’han produït canvis significatius als criteris de comptabilització amb respecte als estats financers
d’exercicis anteriors.
Correcció d’errors i canvis en estimacions comptables.
Tant en l’exercici actual com en el precedent, no s’han produït correccions d’errors de caràcter
significatiu corresponent a exercicis anteriors, ni tampoc s’han produït canvis significatius en les
estimacions comptables que afectin a aquests exercicis o que puguin afectar a exercicis futurs.
Importància relativa
Al determinar l’informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels estats
financers o altres assumptes, l’entitat, d’acord amb el Marc Conceptual del Pla Comptable aplicable a
les Fundacions de Catalunya, ha tingut en compta l’importància relativa en relació amb els comptes
anuals del present exercici.
3. Excedent de l’exercici.
La proposta de distribució del Resultat per part dels Patrons és la següent:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Reserves
Total distribució = Total base de repartiment

Anterior

Actual
38.739
38.739

276.323
276.323

38.739
38.739

276.323
276.323

4. Normes de valoració.
a. Immobilitzat intangible.
Els béns compresos en l’immobilitzat intangible es troben valorats pel preu d’adquisició o producció
i la dotació anual a l’amortització es calcula d’acord amb la vida útil del bé.
Drets sobre béns cedits en ús.
En cas que se cedeixen béns a la fundació i li sigui conferit el dret d’usar-los, s’han registrat per la
contraprestació efectuada per la fundació. Si no s’exigeix cap contraprestació, s’ha reflectit en l’actiu
del balanç pel valor que se’ls atribueixi, que es determina d’acord amb el valor venal dels drets d’ús, i
s’ha comptabilitzat en el passiu la subvenció o donació en capital corresponent, pel mateix import
del valor venal fixat.

Pàgina 18 de 42

FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
L’amortització dels drets sobre aquests béns es realitza atenent a la vida del contracte, imputant al
compte de resultats l’amortització efectuada i l’ingrés per cessió efectuat.
Desenvolupament de productes.
L’entitat ha activat les despeses desenvolupament de productes per estar individualitzades
específicament per projectes i el seu cost clarament establert per a què pugui ser distribuït en el
temps i tindre motius fonamentats de l'èxit tècnic i de la rendibilitat econòmica i comercial del
projecte. L’amortització no serà superior a 5 anys.
b. Béns integrants del patrimoni històric i cultural.
Els béns del patrimoni històric i cultural es comptabilitzen pel valor d’adquisició, i es comptabilitzen
les dotacions necessàries per depreciació.
Aquest béns no s’amortitzen.
c. Immobilitzat material.
Es valora a preu d’adquisició o cost de producció, al que s’incorpora l’import de les inversions
addicionals o complementàries que es realitzin, amb igual criteri de valoració. Les despeses de
reparació i manteniment que no augmentin la capacitat productiva o allargament de la vida útil dels
actius es consideren despeses de l’exercici.
Les amortitzacions es practiquen linealment, estimant un valor residual nul, en funció dels següents
percentatges:
Descripció
Immobles i Construccions
Instal·lacions i maquinaria
Equips informàtics
Utillatge
Mobiliari
Elements de Transport

% Anual
2-3 %
10 % al 25%
25%
20 %-30%
10 %-20%
16 %-32%

Les despeses de reparació i manteniment que no augmentin la capacitat productiva o allargament de
la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici.
Deteriorament de valor immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible

A data de tancament de l’exercici, l’entitat revisa els imports en els llibres del seu immobilitzat per
determinar si existeixen indicis de que aquests actius hagin patit una pèrdua de valor per
deteriorament de valor. En cas de que existís qualsevol indici, es realitza una estimació de l‘ import
recuperable de l’actiu corresponent per determinar l’import del deteriorament necessari. Els càlculs
del deteriorament d’aquests elements del s’efectuen element a element de forma individualitzada.
Per determinar el possible deteriorament dels immobles s’ha pres com referència el seu valor de
mercat estimat o raonable.
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d. Arrendaments
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren en la categoria d’actiu a
que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode
que per als actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels
mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari.
Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’aplicada a les
immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l’arrendatari acabarà
obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període
més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d’arrendament.
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen
als resultats de l’exercici d’acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de l’amortització del
deute.
e. Instruments financers
Les diferents categories d’actius financers són les següents:
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de
serveis per operacions de tràfic de l’entitat. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han
originat en les operacions de tràfic de l’entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats,
presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.
Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació
més tots els costos que són directament atribuïbles. No obstant, aquests últims podran registrar-se al
compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.
Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de
pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.
Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les
correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.
El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un instrument
financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida
romanent.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos
contractuals.
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Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament
del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos
d’efectiu recuperables.
Actius financers a cost
En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i
associades.
Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l’import
dels drets preferents de subscripció i similars.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per l’existència
d’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable.
L'import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu financer i l'import
recuperable. S’entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys
els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s’han registrat com una
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor
en llibres de l’actiu financer.
En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor d’un
crèdit (o d’un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s’ha
deteriorat com a conseqüència d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d’efectiu que
s’havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos
d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d’interès efectiu calculat en
el moment del seu reconeixement inicial.

Les diferents categories de passius financers són les següents:
Passius financers a cost amortitzat
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 cost que és el valor raonable de la
transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. No
obstant, aquests últims, així com les comissions financeres que s’hagin carregat a l’empresa es poden
registrar en el compte de pèrdues i guanys.
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Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s’han comptabilitzat en
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus
d’interès contractual, així com els desemborsos exigits per tercers sobre participacions, el pagament
de les quals s’espera que sigui en el curt termini, 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 de meritació en el
compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de
l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar
la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
f. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concebut i s’imputen als resultats
en proporció a la depreciació dels actius finançats per aquestes subvencions. (En cas d’actius no
depreciables la subvenció s’imputa al resultat de l’exercici en que es produeixi l’alineació o baixa dels
mateixos).
g. Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.
La classificació entre curt i llarg termini es realitza tenint en compte el termini previst pel venciment,
alienació o cancel·lació de les obligacions i drets de l’empresa.
Es considera llarg termini quan és superior a un any comptant a partir de la data de tancament de
l’exercici.
h. Impost sobre beneficis.
L’ entitat està exempta de tributació de l’impost sobre beneficis.
i. Ingressos i despeses.
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició,
comptabilitzats segons el criteri de meritació.
j. Inversions i despeses medi ambientals.
Els imports de despeses resultants de mesures de protecció del medi ambient s’han comptabilitzat
com a despeses de l’exercici. Les inversions realitzades en sistemes, equips i instal·lacions destinats al
mateix fi, s’han comptabilitzat com a tal en l’actiu, segons la seva naturalesa.
k. Provisions i contingències.
Es coneixeran com a provisions aquells passius que:
a) Resultin indeterminats respecte el seu import o data de liquidació.
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b) Es derivin d'una disposició legal, contractual o obligació implícita o tàcita.
c) En el cas d'obligacions implícites o tàcites, s'haurà de produir una expectativa vàlida a una
empresa tercera respecte l'assumpció d'una obligació per part de la societat.
La provisió es realitzarà pel valor actual de la millor estimació possible de l’import a satisfer per
l’obligació futura.
Les possibles compensacions a rebre de tercers en el moment de liquidar una obligació no es
consideraran en cap cas com a menys valor de la provisió, sense perjudici del reconeixement del
corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes del seu cobrament. En tot cas,
aquest dret reconegut mai podrà excedir de l'import de la provisió comptabilitzada.
Les provisions es registraran a curt o llarg termini al passiu en funció de la data esperada de
cancel·lació de les mateixes.
Els comptes anuals de l’entitat recullen totes les provisions significatives en les quals es més gran la
probabilitat que s’hagi d’atendre la obligació. Les provisions es reconeixen únicament en base a fets
presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i son reestimades a cada
tancament comptable. S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions
deixen d’existir o disminueixen.
Per la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a
conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a què succeeixin o
no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Els passius
contingents eventuals no són objecte de registre comptable si bé han d’informar-se a la memòria.
l. Prestacions als empleats.
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social obligatòries o
voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o
despeses associades.
L’entitat no realitza retribucions a llarg termini al personal, ni realitza provisió per aquest concepte.
m. Transaccions entre parts vinculades.
Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial
pel seu valor raonable.
5. Immobilitzat material.
L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat Material durant l’exercici anterior es mostra en la taula
adjunta:
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Anterior

Moviment

Immobilitzat material

Brut

Terrenys i béns naturals

1.096.935

0

1.096.935

48.047

Construccions

7.134.773

-1.173.025

5.961.748

151.282

15.261

-15.261

0

7.713

423.924

-304.062

119.863

17.330

Instal·lacions tècniques
Maquinària

Amortització

Net

Altes

Amortització

Baixes

-8.703

Exercici

Final

Baixes

Brut

Amortització

Net

1.144.982

0

1.144.982

-154.469

7.286.055

-1.327.494

5.958.561

-329

22.974

-15.590

7.384

432.551

-332.106

100.445

-34.782

6.738

Altres instal·lacions i utillatge

221.408

-71.310

150.098

116.080

-21.663

337.597

-93.081

244.515

Mobiliari

163.821

-124.267

39.555

16.270

-13.797

180.091

-138.064

42.028

80.735

-56.296

24.439

8.722

-9.749

381

89.457

-65.664

23.793

344.429

-259.907

84.522

22.724

-24.088

-23.097

24.088

343.065

-258.916

84.149

Altre immobilitzat

14.170

-4.212

9.958

-8.564

-194

5.606

-4.406

1.200

Immobilitzacions materials curs

80.424

0

80.424

438.479

518.903

0

518.903

9.575.881

-2.008.337

7.567.544

826.646

10.361.282

-2.235.319

8.125.962

Equips processos informàtics
Elements de transport

TOTAL

-41.355

-258.080

31.207

L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat Material durant l’exercici actual es mostra en la taula
adjunta:

El detall dels elements totalment amortitzats a data de tancament de l’exercici actual i anterior és el
següent:
Totalment amortitzats
Altres instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Equips processos informació
Maquinaria
Mobiliari
Altre immobilitzat material
Instal·lacions tècniques
Total

Anterior

Actual

64.979

68.001

174.211

157.377

44.651

44.611

256.359

280.631

94.333

95.945

3.869

3.869

15.261

15.261

653.665

665.694

L’entitat disposa al final del present exercici d’actius amb valor net comptable de 7.510.238,51 euros,
que estan gravats amb préstecs hipotecaris per import de 1.696.869,80 euros, segons es relaciona a
les Notes 10 i 17 d’aquesta memòria. L’entitat disposava al final del passat exercici d’actius amb
valor net comptable de 7.209.574,75 euros, que estan gravats amb préstecs hipotecaris per import de
1.714.888 euros, segons es relaciona a les Notes 10 i 17 d’aquesta memòria.
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6. Inversions immobiliàries
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni històric i cultural.
L’entitat no disposa de bens del patrimoni històric o cultural.
8. Immobilitzat intangible.
L’anàlisi del moviment de l’Immobilitzat Intangible durant l’exercici anterior es mostra en la taula
adjunta:
Immobilitzat

Saldo
Inicial

Desenvolupament de productes

14.000

Concessions administratives(*)

46.879

Aplicacions Informàtiques

Moviments Exercici
Altes

Baixes

Traspassos

3.000

Saldo
Final
17.000
46.879

6.070

6.070

-356

-356

Amortització acumulada Intangible

(*) Formen part dels béns dotacionals.

El moviment detallat de l’Immobilitzat intangible durant el present exercici es mostra en la taula
adjunta:
Immobilitzat

Saldo
Inicial

Moviments Exercici
Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
Final

Desenvolupament de productes

17.000

17.000

Concessions administratives(*)

46.879

46.879

6.070

6.070

Aplicacions Informàtiques
Amortització acumulada Intangible

-356

-2.118

-2.473

(*) Formen part dels béns dotacionals.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.
Arrendaments operatius
La fundació, l’any anterior, va tindre arrendaments operatius de contractes de lloguer d’immobles
per import de 142.314 euros, i lloguers d’altres béns per import de 17.672 euros. Durant l’any actual
ha tingut arrendaments operatius de contractes de lloguer d’immobles per import de 117.062 euros, i
lloguers d’altres béns per import de 17.443 euros.
L’entitat no disposa d’altre tipus d’arrendaments.
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10. Instruments financers.
Actius financers
Categoria
Tipus d’actiu
Inversions entitats Crèdits
entitats
associades i entitats
associades
col·laboradores
Altres inversions Altres actius financers
financeres
Comptes a cobrar Usuaris i deutors per
prestació de serveis
Deutors entitats del grup

Llarg termini
Anterior
Actual
5.000

5.000

20.579

21.131

Altres deutors
Deutes Administracions
Públiques , subvencions
TOTAL

25.579

26.131

Curt termini
Anterior
Actual
527.753

208.464

982.878

921.485

130.932

42.458

40.135

224.417

782.523

561.440

2.464.220

1.958.263

Els actius financers s’han valorat segons el seu valor raonable. El altres actius financers que es
detallen a llarg termini, no tenen venciment definit.
Durant l’exercici 2011, l’entitat va adquirir participacions de la companyia Avalis de Catalunya,
S.G.R. per import de 26.000 euros. L’entitat no té participacions en cap altra entitat en la que disposi
directa o indirectament en més de la meitat dels drets de vot. Així com té altres participacions per
1.280 euros.
Passius financers
Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en
la societat. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent:
Llarg termini
Categoria

Tipus de passiu

Deutes bancaris

Deutes amb entitats de crèdit

Altres deutes

Creditors comercials

Anterior
1.827.850

Actual
1.741.020

Creditors entitats del grup
Altres passius financers
TOTAL

1.827.850

1.741.020

Curt termini
Anterior

Actual

1.111.301

615.296

201.419

273.213

15.827

28.226

588

588

1.329.135

917.322

Al passiu del balanç figura un deute per remuneracions pendents de pagaments, que correspon a la
periodificació de pagues extres meritades a final de l’exercici 2020 i 2019 i altres despeses pendents
de pagament a final de l’exercici 2020 i 2019.
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Detall de venciments
El detall dels venciments dels préstecs amb entitats bancàries, de l’exercici anterior, és el següent:
Tipus de passiu
financer
Préstecs hipotecaris i
préstecs

2020

2021

2022

2023

2024

Resta

1.111.301

325.027

266.773

235.563

226.438

774.049

Total
2.939.151

Detall de venciments
El detall dels venciments dels préstecs amb entitats bancàries, de l’exercici actual, és el següent:
Tipus de passiu
financer
Préstecs hipotecaris i
préstecs

2021
615.296

2022

2023

2024

2025

Resta

270.873

239.394

245.560

251.726

733.468

Total
2.356.316

Deutes bancaris.
Els deutes bancaris de l’entitat a la data de tancament de l’exercici i la seva classificació a curt i llarg
termini són els següents :

Saldo Pendent
Tipus de deute
Préstecs hipotecaris

Nominal
del deute

Llarg
termini

Curt
termini

Import
pendent

3.738.093

1.410.566

286.304

1.696.870

Préstecs adquisició
immobilitzat

700.000

330.454

43.086

373.540

Pòlissa de crèdit

300.000

--

7.929

7.929

Altres

500.000

--

277.977

277.977

11. Existències.
L’entitat, al final d’exercici no disposa d’stock, però de 6.193 euros l’any anterior, d’existències de
melmelades i fusteria.
12. Moneda estrangera.
L’entitat no realitza operacions, ni te saldos al tancament, amb moneda estrangera diferent a l’euro.
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13. Fons propis.
Moviments del fons dotacional i fons especials.
Durant l’exercici el fons dotacional i el fons social no han experimentat cap moviment.
Comptes de fundadors i usuaris
Fons dotacional

Saldo
inicial

Saldo
final

Moviments Exercici
Altes
Baixes

167.681

---

---

167.681

La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent:
Concepte
Fons dotacionals o fons socials
Reserves i excedents negatius
anteriors
Excedent de l’exercici
Total

Anterior

Actual
167.681

167.681

1.054.497

1.093.237

38.739

276.323

1.260.918

1.537.240

14. Subvencions, donacions i llegats.
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’exercici anterior de subvencions,
donacions i llegats són les següents:
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria.
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’exercici actual de subvencions,
donacions i llegats són les següents:
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria.

Pàgina 32 de 42

FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
15. Situació fiscal.
Al passiu del balanç, del present exercici, figura deutes amb administracions públiques per: 34.985
euros per IVA, 102.551 euros per retencions, 1.500 de subvencions a reintegrar i 103.607 euros de
Seguretat Social creditora, els quals es paguen al gener del 2021.
Al passiu del balanç, del passat exercici, figura deutes amb administracions públiques per: 76.403
euros per IVA, 95.269 euros per retencions, 1.500 de subvencions a reintegrar i 101.729 euros de
Seguretat Social creditora, els quals es paguen al gener del 2020 i 48.721 euros d’aplaçaments..
L’entitat s’acull al règim de beneficis fiscals establerts el la Llei 49/2002 d’aplicació del règim fiscal
per entitats sense ànim de lucre.
El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclòs a l’ANNEX 1 d’aquesta
memòria.
Les diferències entre el resultat comptable de l’exercici i la base imposable del mateix són les
següents:
Resultat comptable

Anterior

Actual

38.739

276.323

Diferències temporals

---

Diferències permanents
Menys Resultats exempts
Base imposable de l’impost

---

---

-38.739

-276.323

0

0

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 hagi passat el termini de prescripció
de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d’eventuals inspeccions, podrien sorgir passius
addicionals als registrats per l’entitat, per tant l’entitat ha considerat aplicar la provisió ja efectuada
en exercicis anteriors per import de 11.932 euros durant el present exercici, existint una provisió
acumulada per possibles contingències fiscals per import de 154.053 euros.
No obstant, la direcció de la mateixa considera que els esmentats passius, en cas de que apareguin,
no serien significatius en comparació amb els Fons Propis i amb els resultats anuals obtinguts.
16. Ingressos i despeses.
Detalls d’ingressos:
El detall de la composició dels ingressos per prestacions de serveis, de l’exercici anterior i actual, és
el següent:
Partida de d’ingressos
Ingressos per serveis

Detall de la seva composició
Centre Especial de Treball
Centre Ocupacional
Llar Residència
Llars amb Suport/Lleure

Anterior

Actual

1.542.139

1.265.556

439.434

480.089

3.214.857

3.517.732

445.587

511.677
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Relació de contractes amb l’Administració:
Client

TIPUS
PROGRAMA

NAPR

NOM_ACCIO

DATA_INICI
PROGRAMA

DATA_FI
PROGRAMA

AJUNTAMENT DE GIRONA

LICITACIÓ

BRIGADES DE
GIRONA

Serveis de manteniment i
reparació de mobiliari

01/10/2019

30/09/2020

AJUNTAMENT DE GIRONA

LICITACIÓ

BRIGADES DE
GIRONA

Serveis de manteniment i
reparació de mobiliari

30/09/2020

10/11/2020

AJUNTAMENT DE GIRONA

LICITACIÓ

BRIGADES DE
GIRONA

Serveis de manteniment i
reparació de mobiliari

11/11/2020

10/04/2021

01/02/2019

31/01/2024

01/01/2020

31/12/2020

SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA I MANTENIMENT
DELS ESPAIS VERDS DEL
TERME MUNICIPAL
D’AMPOSTA – LOT 2
(SERVEI DE
MANTENIMENT DEL
PARC DELS XIRIBECS I
DEL
CAMÍ DE SIRGA)
Brigades Mediambiental de 1 +
1 al municipi de Caldes de
Malavella.

AJUNTAMENT D'AMPOSTA

LICITACIÓ

CET AJ.AMP

AJUNTAMENT DE CALDES
DE MALAVELLA

PRESSUPOST

CET CALDES

ELS ANGELS

Licitació

CET ELS
ÀNGELS

Servei de neteja del CEE Els
Àngels reservat a Centres
Especials de Treball

01/01/2020

31/12/2020

AJUNTAMENT DE
DELTEBRE

LICITACIÓ

CET MÒBIL

Lot 3: Serveis de repartiment de
revista municipal a Deltebre

01/12/2020

31/12/2022

DGACC

ADAPTACIÓ

RESIDENCIA

Residència La Duna

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

LLAR
RESIDENCIA

Llar Residencia Sant Ponç

30/01/2020

31/01/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

Servei de teràpia
ocupacional STO

Servei de teràpia ocupacional
Girona

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

Servei ocupacional Servei ocupacional d'inserció
d'inserció SOI
Girona

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

Servei de teràpia
ocupacional STO

STO SANTA COLOMA DE
FARNERS

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

RESIDENCIA

Can Font

26/02/2019

26/02/2024

DGACC

ADAPTACIÓ

Servei ocupacional SOI SANTA COLOMA DE
d'inserció SOI
FARNERS

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

LLAR
RESIDENCIA

LLAR RESIDENCIA SANTA
COLOMA DE FARNERS

26/02/2019

26/02/2020

DGACC

ADAPTACIÓ

Suport a
l'Autonomia

Suport a l'autonomia TTEE
S06269

26/02/2019

26/02/2024

DGACC

ADAPTACIÓ

Suport a
l'Autonomia

Suport a l'autonomia Girona
S08644

26/02/2019

26/02/2024
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Detalls de despeses.
El detall de les despeses d’administració del patrimoni de l’entitat i dels comptes de càrregues socials,
ajuts monetaris i variacions de provisions són els següents :
Partida de despeses

Detall de la seva composició

Ajuts monetaris

Concessió d’ajuts a tercers

Càrregues socials

Seguretat social a càrrec de l’entitat

Anterior

Actual

15.567

8.367

1.260.409

1.122.183

-71.326

37.067

Altres despeses socials

Les despeses d’administració de la fundació inclouen les despeses compensades al membres del
patronat fetes per aquests en la realització de les seves funcions, i les despeses generals relacionades
amb l’administració de la fundació. El càrrec de patró no és remunerat per llei.
Segons l’article 333-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, les despeses d’administració no poden ésser superiors al 15 % del
ingressos meritats durant l’exercici, s’adjunta a l’ANNEX 2.
Detalls dels ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions.
El detall d’aquests ingressos de l’exercici anterior, distribuït pels serveis és:
Concepte
Quotes serveis a usuaris

Centre
Ocupacional
13.630

Serveis
Residencials

Suport a la
Llar /
Lleure

38.584

Centre Especial de
Treball

0

50.158

El detall d’aquests ingressos de l’exercici distribuït pels serveis és:
Concepte
Quotes serveis a usuaris

Centre
Ocupacional
4.213

Serveis
Residencials

Suport a la
Llar /
Lleure

36.386

0

Centre Especial de
Treball
21.940

Altres resultats.
La composició de la partida de d’altres resultats de l’exercici, amb detall dels ingressos i despeses que
corresponen a exercicis precedents o posteriors, és la següent:
Concepte
Altres ingressos, cobraments assegurances i regularitzacions
Altres despeses

Anterior

Actual
5.982

6.380

-2.069

-1.209
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Altres detalls d’informació de despeses i ingressos per activitats i centres especials
d’ocupació.
D’acord amb l’article 39.f. del Decret 284/1996, de 23 de Juliol, referent a les “Condicions generals
de les subvencions” el quadre relatiu a l’aplicació dels excedents obtinguts a les activitats
subvencionades per la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat (GDPS, anteriorment
ICASS), s’adjunta l’ANNEX 3.
El detall de la informació sobre els comptes d’explotació per centres especials d’ocupació i serveis,
així com de l’aplicació dels excedents de les activitats subvencionades per l’ICASS es troba en
l’ANNEX 3 adjunt a la memòria.
17. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents.
Garanties compromeses amb tercers.
L’entitat, al tancament de l’exercici anterior, tenia atorgats garanties i avals a tercers pels següents
imports:
Tipus de garantia o risc

Import Risc

Préstecs amb garanties hipotecàries atorgades a tercers

1.714.888

Riscos per avals i garanties adjudicats a tercers

--

A més el passat exercici va utilitzar la línia d’avals de Plataforma Educativa per import de 85.986
euros.
L’entitat, al tancament de l’exercici, té atorgats garanties i avals a tercers pels següents imports:
Tipus de garantia o risc
Préstecs amb garanties hipotecàries atorgades a tercers

Import Risc
1.696.870

Riscos per avals i garanties adjudicats a tercers

--

A més el present exercici ha utilitzat la línia d’avals de F.P. Resilis per import de 85.986 euros.
18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos per finalitats pròpies.
Béns i drets que formen part de la dotació fundacional.
La composició dels drets i béns que formen part de la dotació fundacional, i que es mostren
desglossats al moviment de l’exercici de l’ immobilitzat material i intangible, i dels que estan
vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies més significatius són els següents :
Béns més significatius vinculats als objectius fundacionals
valorats segons el seu Valor Net Comptable

Dotació
fundacional

Edifici c/ Riu Cardener

52.463

Dret de superfície terreny 1.300 m2

46.879

L’entitat no ha realitzat cap alienació de béns i drets de la fundació durant l’exercici.
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Destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.
En cas d’extinció per qualsevol causa, la liquidació de la mateixa l’efectuaran els membres del
Patronat, i comportarà la cessió global de tots els actius i passius a favor d’altres fundacions, entitats
públiques o privades, sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l’objecte
fundacional.
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals.
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins
socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció.
El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins
fundacionals i el detalls de la seva aplicació s’adjunten a l’ ANNEX 2.
19. Informació sobre Medi Ambient.
Donada l’activitat a la que es dedica la l’entitat, la mateixa no té responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions i contingències de naturalesa medi ambiental que puguin ser significatius en relació amb
el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa.
Per aquest motiu no s’inclouen detalls específics en la present memòria dels comptes anuals respecte
a informació de qüestions medi ambientals.
20. Retribucions al llarg termini al personal.
L’entitat no realitza retribucions al llarg termini al personal.
21. Negocis conjunts.
L’entitat, juntament amb la resta de les fundacions del grup treballa (no té participació) amb l’entitat
MAINA SUPORT GLOBAL, A.I.E., la qual te per objecte la realització de serveis que s’utilitzen
directa i exclusivament i com auxiliar de l’activitat dels serveis socials necessaris pel
desenvolupament de les activitats dels socis que hi participen.
Aquesta Agrupació d’Interès Econòmic es dedica a repartir les despeses comunes a les entitats que
formen part de la mateixa. Per a la fundació aquest repartiment no ha comportat cap liquidació ni
aquest ni el passat exercici.
El compte de pèrdues i guanys de l’entitat MAINA SUPORT GLOBAL, A.I.E. dels exercicis 2019 i
2020 és el següent:
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22. Actius no corrents mantinguts per a la venda.
L’entitat no disposa d’ Actius no corrents mantinguts per a la venda.
23. Fets posteriors al tancament.
Al 2020 s’ha iniciat el procés pel qual la Fundació EL7 d’ASTRES passarà a gestionar el Centre
Especial de Treball Astres. Els respectius patronats de Fundació Privada Astres, amb NIF
G17695768, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1648, i
Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí Isún i Sampietro, que canvia de nom i en endavant passa a
dir-se Fundació EL7 d’ASTRES, amb NIF. G66149162, inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 2894, redacten i aproven en els respectius patronats
celebrats en data 16/07/2020 i 28 de juliol de 2020, respectivament, el projecte d’escissió parcial de
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Fundació Astres vers Fundació EL7 d’ASTRES, en base a la voluntat d’ambdues organitzacions
d’integrar els seus serveis mitjançant l’escissió parcial d’alguns dels béns i serveis gestionats per
ASTRES cap a EL7 d’ASTRES.
L’escissió que es porta a terme consisteix en una ESCISSIÓ PARCIAL de la FUNDACIÓ
PRIVADA ASTRES, de forma que aquestes escindirà part del seu patrimoni, i en concret, aquell
constituït per les activitats productives del Centre Especial de Treball. El patrimoni segregat serà
traspassat en bloc a favor de la FUNDACIÓ EL7 d’ASTRES qui adquireix, de forma directa, per
successió a títol universal, la totalitat dels actius i passius, així com els drets i obligacions que
composen la part escindida del patrimoni de FUNDACIÓ ASTRES, i que han estat detallats en el
projecte.
Els respectius patronats de Fundació Astres i Fundació EL7 d’ASTRES aproven realitzar l’escissió
parcial d’Astres cap a EL7 d’ASTRES, amb inici a efectes comptables a partir del 01/01/2021.
24. Operacions amb parts vinculades.
L’entitat forma part d’un projecte, liderat per F.P. Plataforma Educativa, el qual agrupa entitats
complementaries amb un fort sentit d’equip i valors individuals per a aprofitar al màxim els
avantatges d’innovar i treballar plegats. Les entitats que formen part del projecte i les activitats
realitzades es mencionen a la nota 1 d’aquesta memòria.
Exercici anterior
Durant l’exercici l’entitat ha tingut despeses 18.000 euros de donatius per serveis compartit amb
Fundació Infància i família, comptabilitzat dins de la partida d’ Altres despeses de gestió corrent.
Així com, a data de tancament hi ha saldos deutors procedents de situacions transitòries de
finançament amb entitats vinculades per import de 508.786 euros i saldos pendents amb entitats
col·laboradores per subvencions per import de 53.034 euros.
Durant l’exercici l’entitat ha tingut ingressos per import de 380.045 euros (sense comptar IVA) per
vendes i pels treballs realitzats a entitats del grup i ha tingut despeses de formació i treballs externs
per import de 146.284 euros (sense comptar IVA).
Exercici actual
Durant l’exercici actual l’entitat ha tingut despeses 18.000 euros de donatius per serveis compartit
amb Fundació Infància i família, comptabilitzat dins de la partida d’ Altres despeses de gestió
corrent.
Així com, a data de tancament hi ha saldos deutors procedents de situacions transitòries de
finançament amb entitats vinculades i així com saldos pendents amb entitats col·laboradores per
subvencions per import total de 208.464 euros.
Durant l’exercici l’entitat ha tingut ingressos per import de 224.138,46 euros (sense comptar IVA)
per vendes i pels treballs realitzats a entitats del grup i ha tingut despeses de formació i treballs
externs per import de 65.907,53 euros (sense comptar IVA).
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25. Altra informació.
Número mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i desglossat per sexes.
Anterior

Categoría Professional
D

LLICENCIAT
DIPLOMAT
PERSONAL QUALIFICAT
ADMINISTRATIUS
SERVEIS
PEONS
Total any

TOTAL

1

COORDINADOR
DIRECCIÓ

H

Actual
D

H

1

1,5

TOTAL
1,5

2,63

0,92

3,55

3,42

2,83

6,25

3,94

1,94

5,88

6,27

1,51

7,77

58,64

29,03

87,67

3,74

1,00

4,74

27,35

29,16

56,52

71,29

42,75

114,04

13,54

1,00

14,54

12,10

2,95

15,06

6,21

1,02

7,23

13,77

12,79

26,57

13,05

33,95

47,00

11,80

29,76

41,56

126,37

97,03

223,39

123,89

93,60

217,48

56,57%

43,43%

100,00%

56,96%

43,04%

100,00%

El personal a final de l’exercici és el següent:
Anterior

Categoría Professional
D

H

Actual
TOTAL

D

H

TOTAL

2

2

0

2

COORDINADOR

2

DIRECCIÓ

6

3

9

4

3

7

LLICENCIAT

5

3

8

10

4

14

DIPLOMAT

68

31

99

3

1

4

PERSONAL QUALIFICAT

17

18

35

87

48

135

ADMINISTRATIUS

16

1

17

18

3

21

SERVEIS

12

1

13

21

11

32

PEÓ

20

43

63

14

33

47

TOTAL a 31/12

146

100

246

159

103

262

59%

41%

100,00%

61%

39%

100,00%

La fundació té 60 persones contractades amb disminució superior del 33,33% al tancament de
l’exercici actual i 59 persones al tancament de l’exercici anterior.

Pàgina 40 de 42

FUNDACIÓ ASTRES
EXERCICI 2020
G17695768
Variacions en la composició del patronat de la Fundació.
Sense variacions en la composició del patronat de la Fundació, durant l’exercici.
Operacions amb autorització del Protectorat.
Durant l’exercici no s’ha realitzat cap operació per la qual s’hagi tramitat una autorització del
Protectorat ni cap mena de declaració responsable.
En data 11 de desembre de 2020 es va procedir a comunicar l’escissió parcial entre la Fundació
Astres (com a entitat escindida) i la Fundació Guarro (com a entitat beneficiària de l’escissió), que
tindria efectes des del dia 1 de gener de 2021, comportant així mateix una modificació en els seus
estatuts, i havent obtingut resolució favorable de l’esmentada escissió per part del Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de data 18 de març de 2021.
Compensacions de despeses i remuneracions amb l’òrgan de govern.
L’òrgan de govern de la fundació no ha rebut cap remuneració ni compensació de despeses per les
seves funcions, no disposa de cap acompte o préstec de la fundació, veure l’ANNEX 1.
Retribució dels auditors.
La retribució als auditors a l’exercici 2019 per l’auditoria de comptes va ser de 3.176,25 euros , i la
retribució als auditors a l’exercici 2020 per l’auditoria de comptes és 3.206,5 euros.
Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera.
“Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de
3 de desembre, que ha estat preparada aplicant la Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes de data 29 de gener de 2016. Aquesta informació es fa a l'àmbit nacional al qual s'aplica
aquesta normativa:
Anterior

Actual

Dies

Dies

Període mig de pagament a proveïdors

37

59

Rati d’ operacions pagades

37

58

Rati operacions pendents de pagament

36

62

Import

Import

2.186.571

1.703.893

217.246

301.439

Total pagaments realitzats
Total pagos pendents
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APROVACIÓ DE COMPTES PELS PATRONS
Els comptes anuals que contenen aquest document, han estat formulats i signats pels patrons de la
fundació a la data a baix indicada.
Data aprovació de comptes i refrenament de comptes

Nom de patró de la Fundació

Jordi Pascual Pèlach

Anna Maria Suñer Damon

David Ruiz i Álvarez

26/10/2021

Signatura

PASCUAL I
PELACH
JORDI 43673362L

Firmado
digitalmente por
PASCUAL I PELACH
JORDI - 43673362L
Fecha: 2021.10.27
09:50:35 +02'00'

SUÑER DAMON,
ANNA MARIA
(AUTENTICACIÓN)

Firmado por RUIZ
ALVAREZ, DAVID
(FIRMA) el día
26/10/2021 con un
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ANNEX 1 - Compte d´explotació per activitat i Aplicacions excedents
Resultats de l'Exercici per activitats
Activitats exemptes
Total Activitat
Fundacional

Activitat Empresarial

Total Resultats
Fundació

Centre Ocupacional

Serveis Residencials

Servei a l'autonomia a
la pròpia llar

Centre Especial de
Treball

Activitats
Fundacionals

Ingressos per les activitats
Vendes i prestacio de serveis
Subvencions i donacions netes
Variació d'existències acabats i en curs
Treballs realitzats per al seu actiu
Altres ingressos de les activitats
INGRESSOS NETS

508.737
421.762
86.975

3.603.717
3.554.096
49.621

549.111
511.699
37.412

2.321.813
1.289.669
1.032.143
-6.193

75.388
4.719
70.670

7.058.765
5.781.945
1.276.820
-6.193

7.058.765
5.781.945
1.276.820
-6.193

508.737

3.603.717

45.405
594.515

31.630
2.347.250

20.952
96.340

97.987
7.150.559

97.987
7.150.559

Ajuts concedits
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats
Provisions netes
Deteriorament i resultat per alienacions
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-8.040
-6.777
-417.907
-86.612
-11.152
379

-327
-296.549
-2.485.623
-295.167
-110.265
37.115

-14.321
-470.563
-116.695
-2.371

-166.528
-1.892.003
-207.144
-52.674
25.258

-4.191
-73.356
-106.464
-93.558
66.467

-8.367
-488.367
-5.339.452
-812.082
-270.020
129.219

-8.367
-488.367
-5.339.452
-812.082
-270.020
129.219

-4
-21.375

50
4.064
457.014

561
-8.874

50
52
54.261

498
-114.263

100
5.171
366.763

100
5.171
366.763

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-4.968
-26.343

-28.167
428.847

-3.029
-11.903

-13.359
40.902

-40.917
-155.180

-90.440
276.323

-90.440
276.323

Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

-26.343

428.847

-11.903

40.902

-155.180

276.323

276.323
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ANNEX 2 - Aplicació Excedents de l´exercici a fins fundacionals
Aplicació d’excedents de l’exercici als fins fundacionals.
Segons la Llei 4/2008, les fundacions hauran de destinar al menys un 70% dels excedents nets a fins socials de la fundació en el termini de 4 anys a partir de la seva obtenció.
El càlcul realitzat per la fundació per l’aplicació d’aquest 70% sobre els rendiments nets per fins fundacionals és el següent :
Conceptes Ingressos
Imports en Euros
Prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis al personal
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici
Ingressos financers
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments
Deterioraments i pèrdues (reversions)
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Excés de provisions
Ingressos (1)
Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el millorament
d’altres béns (2.1)

Total

Ingresos
5.781.945
62.539
1.164.546
66.371

97.987
129.219
15

100
5.171

7.307.893

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici (2.2)

-129.219

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica, destinats a
incrementar la dotació (2.3)
Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)

-129.219

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4)
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)
Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

7.437.112

Conceptes
Imports en Euros
Ingressos ajustats (6)
Despeses indirectes ajustades (13b)
Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15)=((14)*70% o el % superior fixat
als estatuts)
Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

Total

Imports
7.437.112
1.345.437
6.091.675
4.264.173
5.686.133
1.421.961

Conceptes Despeses
Imports en Euros
Ajuts concedits
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern
Consum de béns destinats a les activitats
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
Treballs realitzats per altres entitats
Sous, salaris, càrregues socials i assimilats
Provisions personal
Recerca i desenvolupament
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Altres despeses de gestió corrent
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments
Deterioraments i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Impost sobre beneficis
Despeses (7)
Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments inversions vinculades directament a l’activitat
fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1)
Import despeses derivades de subvencions, donacions i llegats, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb
l'ajust extracomptable realitzat en ingressos (8.2)
Ajustos
Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix
criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)

Despeses
Directes (a)
8.367
155.898
98.876
221.638
4.471.227

16.636
93.999
201.020
22.000
5.250
33.138

123.153
55.452
7.767
18.000

Indirectes (b)

Total
despeses
8.367

7.145
4.808
868.225

40.506
45.890
13.686
24.797
6.436
57
82.015
40.510
8.964

163.044
98.876
226.447
5.339.452

16.636
134.505
246.910
35.686
5.250
57.935
6.436
57
205.168
95.963
16.731
18.000

90.455

90.455

146.145
6.193

123.875

270.020
6.193

1.373

-11.932

-10.559

5.686.133

1.345.437

7.031.570

5.686.133

1.345.437

7.031.570

(+) Superàvit
(-) Dèficit
1.590.427
1.825.559
2.491.530
1.360.307
1.421.961

%
Aplicat
98,5%
99,5%
107,6%
88,9%
93,3%

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (11)
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

Resum aplicació excedents 5 darrers exercicis

ANY
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

Ingressos
ajustats
5.586.581
6.186.746
6.619.442
7.189.991
6.091.675

Renda mínima
a aplicar 70%
3.910.607
4.330.722
4.633.610
5.032.994
4.264.173

Rendes Aplicades als exercicis
aplicades
2.016
5.501.034
5.501.034
6.156.282
7.125.140
6.393.300
5.686.133

2.017

2.018

2.019

6.156.282
7.125.140
6.393.300
5.686.133

Limitació de despeses de funcionament del patronat
Segons l’article 333-3 de la Llei de fundacions de Catalunya, les despeses d' administració no poden ésser superiors
al 15 % del ingressos meritats durant l’exercici.
Excedents
Percentatge
Limit de despeses de funcionament del patronat
6.091.675
15%

Límit
913.751

2.020

Despeses de funcionament de l'exercici
Despeses de funcionament del patronat sense cost direcció
Altres despeses de funcionament
Total despeses

Total
aplicat
5.501.034
6.156.282
7.125.140
6.393.300
5.686.133
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ANNEX 3 - Aplicació Excedents DGPS
APLICACIO D´EXCEDENTS
APLICACIO DE L´EXCEDENT OBTINGUT EN LES ACTIVITATS SUBVENCIONES PER SISPAP
D'acord amb l'article 39. f. del Decret 284/1996, de 23 de juliol, referent a les "Condicions generals de les subvencions"
s'haurà de complimentar el següent quadre relatiu a l'aplicació dels excedents obtinguts a les activitats subvencionades per l´SISPAP
Que l'excedent entre els ingressos de l'entitat per aportacions dels usuaris, subvencions , aportacions dels usuaris, subvencions
i altres conceptes, i les despèses per la presració dels serveis, en cas de produir-se, no superin el 10% dels ingressos.
Aquest excedent s'haurà d'aplicar, en el termini de 2 anys, en millones materials, en bens inventariables o per amortizar dèficits
d´exercicis anteriors o posteriors, en qualsevol dels serveis socials subvencionats per l'entitat.

EXCEDENTS DE L´EXERCICI
Excedents
de l´exercici
390.600,97
-114.278,44

Tipus d´excedents
Execedents activitats subvencionades SISPAP
Resta d´excedents de l´entitat
TOTAL EXCEDENTS DEL EXERCICI

276.322,53

Percentatge d'excedents d'activitats subvencionades per DGPS
Import ingressos per aportacions, subvencions i altres conceptes
Import excedents activitats subvencionades per DGPS

4.752.787,72
390.600,97

PERCENTATGE D'EXCEDENTS SOBRE INGRESSOS

8,22%

DETALL DE LES APLICACIONS DELS EXCEDENTS DE L´EXERCICI
Concepte

Millores
materials

Amortizació
de deficits

Inversions en actius

511.810,45

Total millores materials

511.810,45

Total
aplicacions
511.810,45

0

511.810

DETALL DELS DÈFICITS D´EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS D´APLICAR
Exercicis

Pendents de aplicar
a l'inici

Excedent generat
a l'exercici

Aplicats a
l'exercici

Pendents de aplicar
al final

No existeixen excedents positius de l'exercici anterior pendents d'aplicar.

Total dèficits aplicats

0

0

0

0
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INGRESSOS EXERCICI
Activitats - Conveni SISPAP
Centre
Títol

Total

Centre

SOI - Girona

Centre

STO - Girona

Centre

SOI - Sta Coloma

Centre

STO - Sta.Coloma

Centre

Centre

LLAR RESIDÈNCIA LLAR RESIDÈNCIA
SANTA COLOMA
SANT PONÇ

RESIDÈNCIA CAN
FONT

Centre

Centre

Centre

LLAR MONTSANT

RESIDÈNCIA LA
DUNA

RESIDÈNCIA LO
GOLERÓ

Altres Serveis i
Activitats
SUPORT A LA LLAR

Ingressos per vendes
Variacio existències
Quotes usuaris familiars
Concerts per prestació de serveis
Altres ingressos
VENDES
Quotes socis
Donatius i patrocinis
Loteries i altres
INGRESSOS SOCIALS
Treballs per immobilizat
TREBALLS REALITZATS
Subvencions pel manteniment del centre
Subvencions pel personal
Altres subvencions
SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ
Ingressos varis diversos
ALTRES INGRESSOS
Ingressos financers
INGRESSOS FINANCERS
Beneficis procedents immobilizat
Subvencions capital
Ingressos extraordinaris
INGRESSOS EXCEPCIONALS
Excés de provisions
EXCESSOS DE PROVISIONS

6.891,68
-6.192,99
62.539,14
5.775.053,14
20.951,84
5.859.242,81

660,41
63.481,30

2.055,03
197.622,07

237,44
34.651,45

1.259,65
184.333,72

25.319,91
328.579,26

10.536,00
364.212,95

508,20
1.345.291,35

1.345.648,39

134.000,00

22,10
511.676,84

64.141,71

199.677,10

34.888,89

185.593,37

353.899,17

374.748,95

1.345.799,55

1.345.648,39

134.000,00

511.698,94

6.891,68
-6.192,99
21.940,40
1.265.555,81
20.951,84
1.309.146,74

66.370,62

509,45

1.585,29

4,72

25,03

48,15

50,05

4.186,39

180,25

17,98

79,01

59.684,30

66.370,62

509,45

1.585,29

4,72

25,03

48,15

50,05

4.186,39

180,25

17,98

79,01

59.684,30

1.164.546,15

4.595,34

14.216,67

634,17

2.865,06

8.671,71

643,88

24.115,92

11.083,98

622,23

37.332,94

1.059.764,25

1.164.546,15
77.035,05
77.035,05
14,57
14,57
3.171,05
129.219,41
6.380,45
138.770,91

4.595,34

14.216,67

634,17

2.865,06

8.671,71

643,88

24.115,92

11.083,98

622,23

37.332,94
45.404,59
45.404,59

0,44
0,44

1,38
1,38

0,18
0,18

0,55
0,55

666,12
318,92
0,48
985,53

0,01
0,01
872,80

3,64
3,64

125,56
60,11
0,09
185,76

7,28
7,28
1.281,57
613,58
0,94
1.896,08

618,90
1.491,70

34.581,26
2.562,19
37.143,45

1.920,00
877,09
2.797,09

744,50
744,50

561,27
561,27

1.059.764,25
31.630,46
31.630,46
1,82
1,82
225,00
91.725,54
1.014,27
92.964,81

INGRESSOS

7.305.980,11

69.247,11

215.480,99

35.713,55

189.468,98

364.522,39

376.934,59

1.411.248,95

1.359.709,71

135.384,70

595.076,75

2.553.192,39

TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES

7.305.980,11
7.029.657,58

69.247,11
78.591,23

215.480,99
250.656,23

35.713,55
47.202,75

189.468,98
159.803,60

364.522,39
346.820,72

376.934,59
324.027,69

1.411.248,95
1.356.423,77

3.126,37

1.359.709,71
1.052.551,71

135.384,70
136.002,78

595.076,75
606.979,89

2.553.192,39
2.667.470,83

276.322,53

-9.344,11

-35.175,24

-11.489,20

29.665,38

17.701,67

52.906,91

54.825,17

-3.126,37

307.157,99

-618,08

-11.903,14

-114.278,44

RESULTAT EXERCICI
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DESPESES DE L'EXERCICI
Activitats - Conveni SISPAP
Centre
Total

SOI - Girona

Centre
STO - Girona

Centre
SOI - Sta Coloma

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

STO Sta.Coloma

LLAR
RESIDÈNCIA
SANTA
COLOMA

LLAR
RESIDÈNCIA
SANT PONÇ

RESIDÈNCIA
CAN FONT

LLAR
MONTSANT

RESIDÈNCIA
LA DUNA

RESIDÈNCIA
LO GOLERÓ

Títol

SUPORT A LA
LLAR

Altres Serveis i
Activitats

Consums de productes i serveis hotelers de
materials de reposició
Consum de primeres materies i de mercaderies
Treballs relitzats per altres empreses
Altres consums
COMPRES I CONSUMS
Sous i salaris
Seguretat social a carrec empresa
Suplencies i retribucions complementaries
Formació professional
Altres despeses de personal
DESPESES DE PERSONAL
Altres despeses de gestió
TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ
Arrendaments
Subministraments
Altres serveis exteriors
SERVEIS EXTERIORS
Impost sobre beneficis
Altres impostos i tributs
IMPOSTOS I TRIBUTS
Despeses financeres
DESPESES FINANCERES
Perdues de l´inmobilizat i despeses extraordinaries i
d´altres exercicis
DESPESES EXCEPCIONALS
Dotacions amortitzacions
DOTACIÓ AMORTITZACIONS
Dotacions a les provisions
DOTACIÓ PROVISIONS
TOTAL DESPESES

261.919,99
226.446,62

217,07
969,58

215,71
3.017,12

550,82
153,04

841,77
811,91

35.277,84
1.562,05

27.455,37
363,00

82.955,09
17.532,50

12.438,56
114.086,91

1.276,17
3.601,76

2.043,71
12.277,55

98.647,88
72.071,20

488.366,61
4.182.396,67
1.122.183,01

1.186,65
42.407,90
12.774,97

3.232,83
148.530,60
38.416,44

703,86
31.663,98
8.519,98

1.653,68
109.884,29
24.503,43

36.839,89
191.624,36
55.846,65

27.818,37
189.556,48
56.307

100.487,59
818.043,03
201.900,07

126.525,47
705.535,77
148.077,42

4.877,93
80.642,02
26.837

14.321,26
357.840,34
111.376,80

170.719,08
1.506.667,90
437.623,28

13.381,43
21.490,87
5.339.451,98
9.739,75
9.739,75
169.140,48
205.168,15
453.881,03
828.189,66

309,77
-215,17
55.277,47
3.154,08
3.154,08
880,59
2.285,63
14.257,01
17.423,23

835,78
-584,57
187.198,25
1.515,65
1.515,65
2.740,19
6.860,04
44.266,11
53.866,34

192,64
125,98
40.502,59
1.487,60
1.487,60
24,89
1.525,72
1.081,02
2.631,63

261,21
279,45
134.928,39
1.882,30
1.882,30
132,07
6.257,71
4.987,90
11.377,67

923,34
171,08
248.565,43
327,04
327,04
254,09
12.228,71
25.744,17
38.226,97

618,23
1.070,80
247.552,03

1.106,65
-880,89
1.020.168,87

4.105,87
-592,28
857.126,79

712,65
4.017,82
112.209,92

17.309,36
10.009,66
15.076,93
42.395,95

6.731,34
50.600,04
85.550,27
142.881,65

951,15
2.429,39
44.292,17
47.672,71

94,85
433,15
17.036,03
17.564,03

1.215,51
130,75
470.563,40
788,81
788,81
61.648,58
16.208,32
36.834,73
114.691,63

3.099,77
17.967,89
1.965.358,84
584,27
584,27
78.373,37
93.800,22
164.157,89
336.331,47

11.086,37
11.086,37
90.455,03
90.455,03

260,40
260,40
388,75
388,75

810,29
810,29
1.209,71
1.209,71

38,42
38,42
534,65
534,65

203,85
203,85
2.836,42
2.836,42

392,19
392,19
5.653,38
5.653,38

1.074,45
1.074,45
2.107,40
2.107,40

1.395,08
1.395,08
11.953,75
11.953,75

422,82
422,82
7.776,58
7.776,58

14,55
14,55
686,96
686,96

1.214,50
1.214,50
3.028,96
3.028,96

5.259,81
5.259,81
54.278,47
54.278,47

4.280,13
4.280,13
270.019,76
270.019,76
-11.931,71
-11.931,71

1,25
1,25
899,40
899,40

4,30
4,30
2.818,86
2.818,86

125,56
125,56
1.178,44
1.178,44

666,15
666,15
6.255,14
6.255,14

1.975,04
1.975,04
14.840,78
14.840,78

822,86
822,86
2.256,62
2.256,62

8,60
8,60
79.528,24
79.528,24

37,16
37,16
12.990,18
12.990,18

0,02
0,02
649,38
649,38

0,07
0,07
2.371,26
2.371,26

639,13
639,13
146.231,47
146.231,47
-11.931,71
-11.931,71

7.029.657,58

78.591,23

250.656,23

47.202,75

159.803,60

346.820,72

324.027,69

1.356.423,77

1.052.551,71

136.002,78

606.979,89

2.667.470,83

2.529,56
596,81
3.126,37

3.126,37

