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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 
Saldo 
inicial 

Moviments Exercici Saldo  
final Altes Baixes 

Fons dotacional 167.681 --- --- 167.681 

 
La composició i el moviment de les partides que formen l’epígraf “Fons Propis” és el següent: 
 

Concepte Anterior Actual 

Fons dotacionals o fons socials 167.681 167.681 

Reserves i excedents negatius 
anteriors 1.054.497 1.093.237 

Excedent de l’exercici 38.739 276.323 

Total 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. 
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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: 
 Anterior Actual 

Resultat comptable 38.739 
 

276.323 

Diferències temporals  
 

--- 

Diferències permanents  --- --- 

Menys Resultats exempts  -38.739 
 

-276.323 

Base imposable de l’impost 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 Detall de la seva composició Anterior Actual 

Ingressos per serveis Centre Especial de Treball 1.542.139 1.265.556 

 Centre Ocupacional 439.434 480.089 

 Llar Residència 3.214.857 3.517.732 

 Llars amb Suport/Lleure 445.587 511.677 




