
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANUALS  

EXERCICI 2015 

 



ACTIU

NOTES A LA 

MEMÒRIA Exercici N Exercici N-1
A) ACTIU NO CORRENT 194.710,77 435.217,43

I. Immobilitzat intangible 8 63.996,09 125.857,48
2. Aplicacions informàtiques 0,00 69,39

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 63.996,09 125.788,09

II. Immobilitzat material 5 98.692,59 276.305,10
2. Instal·lacions, maquinaria utillatge 41.100,21 255.529,75

3. Mobiliari i Equips per a processaments de la informació 10.481,53 12.087,92

4. Altre immobilitzat material 47.110,85 8.687,43

V. Inversions en entitats del grup i assoc. a ll/t 21.467,24 22.500,00
1. Instruments de patrimoni 21.467,24 22.500,00

VI. Inversions financeres a ll/t 10 10.554,85 10.554,85
4. Altres actius financers 10.554,85 10.554,85

B) ACTIU CORRENT 330.230,33 153.628,71
I. Existències 4 0,00 1.089,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 10 118.187,40 79.250,70
5. Personal 1.060,00

7. Altres crèdits amb les adminitracions públiques 117.127,40 79.250,70

III. Inversions en entitats de grup i associades a c/t 10 10.500,00 2.000,00
2. Crédits a entitats 10.500,00 2.000,00

VI. Efectiu i altres liquids equivalents 201.542,93 71.289,01
1. Tresoreria 201.542,93 71.289,01

TOTAL ACTIU 524.941,10 588.846,14

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES A LA 

MEMÒRIA Exercici N Exercici N-1
A) PATRIMONI NET 318.854,87 514.986,40
A-1) Fons Propis 7 209.436,61 141.181,37

I. Fons dotacionals o socials 125.000,00 60.000,00
1. Fons dotacionals o socials 125.000,00 60.000,00

III. Execedents d'exercicis anteriors 7 81.181,37 83.330,73
1. Romanent 85.802,56 85.802,56

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -4.621,19 -2.471,83

V. Execedent de l'exercici 3.255,24 -2.149,36

A-3) Subvencions 13 109.418,26 373.805,03
1. Subvencions oficials de capital 3.999,99

2. Donacions i llegats de capital 105.418,27 373.805,03

C) PASSIU CORRENT 206.086,23 73.859,74
II. Deutes a curt termini 157.344,01 35.049,64

3. Altres deutes a curt termini 157.344,01 35.049,64

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 30.610,37 38.810,10
1. Proveïdors 3.513,85 3.125,57

2. Creditors varis 21.705,00 31.736,26

3. Personal (Remuneracions pendents de pagament) 0,00 1.036,79

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. 

Públiques 5.391,52 2.911,48

V. Periodificacions a curt termini 18.131,85 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 524.941,10 588.846,14

Rosa M. Tous Oriol Lluís Corominas Padullés
Presidenta Secretari

BALANÇ ABREUJAT

EXERCICI 2015

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL



NOTES A LA 

MEMÒRIA Exercici N Exercici N-1
1. Ingressos per les activitats 13,15 698.759,43 527.125,43

a) Vendes i prestacions de serveis 15 0,00 0,00

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 12.170,00 9.575,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 101.996,82 116.561,72

d) Subvencions oficials de les activitats 110.900,00 107.274,00

e) Donacions i altres ingressos de les activitats 473.692,61 293.714,71

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici 13 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses -160.920,96 -64.555,81
a) Ajuts concedits 15 -160.920,96 -64.555,81

5. Aprovisionaments 15 -241.917,94 -189.203,22
a)  Consums i deteriorament d'existències -236.995,34 -164.471,43

b)  Treballs realitzats per altres entitats -4.922,60 -24.731,79

6. Altres ingressos de les activitats 10.155,80
a) Ingressos per arrendaments 10.155,80

7. Despeses de personal 15 -96.180,42 -69.875,30

8. Altres despeses d'explotació 15 -196.952,02 -196.619,53
a) Serveis exteriors -196.139,94 -196.485,91

a2) Arrendaments i cànons 9 -77.251,62 -82.932,89

a3) Reparacions i conservació -26.948,29 -27.542,03

a4) Serveis professionals independents -8.930,64 -5.553,24

a5) Trasnports -3.969,70 -4.059,58

a6) Primes d'assegurances -7.550,88 -5.099,94

a7) Serveis bancaris -679,21 -1.049,04

a8)  Publicitat propaganda i relacions públiques -3.317,09 -21.178,68

a9)  Subministraments -35.709,02 -25.080,62

a10) Altres serveis -31.783,49 -23.989,89

b) Tributs -812,08 -133,62

9. Amortització de l'immobilitzat 15 -30.164,51 -18.129,29

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 13 261.431,44 12.941,72

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat -240.453,75 -10.938,61
b)  Resultats per alienacions i d'altres -240.453,75 -10.938,61

13. Altres resultats 1.930,93 -211,02

I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 5.688,00 -9.465,63

14. Ingressos financers 9,15 0,00 0,00

15. Despeses financeres -1.400,00 -268,49

18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments fin. -1.032,76 7.584,76
a)  Deterioraments i pèrdues -1.032,76 7.584,76

II)  RESULTAT FINANCER -2.432,76 7.316,27
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3.255,24 -2.149,36

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 3.255,24 -2.149,36

Rosa M. Tous Oriol Lluís Corominas Padullés
Presidenta Secretari

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT

EXERCICI 2015

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL



Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedents 

pendents de 

destinar a les 

finalitats 

estatutàries

Excedent de 

l'exercici

Aportacions 

per a 

compensar 

pèrdues

Subvencions, 

donacions i 

llegats rebuts

TOTAL

Total
Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 60.000,00 -15.000,00 85.802,56 0,00 -2.471,83 0,00 10.147,97 118.372,21
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 6.043,51 6.043,51
B SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 60.000,00 -15.000,00 85.802,56 0,00 -2.471,83 0,00 16.191,48 124.415,72
I. Excedent de l'exercici -2.149,36 -2.149,36
II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net 357.613,55 357.613,55
III. Operacions de patrimoni net 15.000,00 15.000,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 15.000,00 15.000,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
IV. Altres variacions de patrimoni net -2.471,83 2.471,83 0,00
C. SALDO FINAL DE L'ANY N-1 60.000,00 0,00 83.330,73 0,00 -2.149,36 0,00 373.805,03 514.986,40
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 -71.909,58 -71.909,58
II. Ajustaments per errors N-1 6.673,95 6.673,95
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 60.000,00 0,00 83.330,73 0,00 -2.149,36 0,00 308.569,40 449.750,77
I. Excedent de l'exercici 3.255,24 3.255,24
II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net -199.151,14 -199.151,14
III. Operacions de patrimoni net 65.000,00 65.000,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 65.000,00 65.000,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
IV. Altres variacions de patrimoni net -2.149,36 2.149,36 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N 125.000,00 0,00 81.181,37 3.255,24 109.418,26 318.854,87

Rosa M. Tous Oriol Lluís Corominas Padullés
Presidenta Secretari

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL

Fons

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2015
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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació Rosa Oriol es va constituir el 30-07-2010 a Manresa, amb vocació de permanència i de durada 
indefinida. La fundació té el seu domicili social a Manresa, Ctra. de Vic número 183, baixos. 

La fundació té com a objecte social: 

Prevenir, detectar i atendre a població en risc d’exclusió social, amb preferència a famílies desestructurades, 
monoparentals i altres; violència de gènere, addiccions;  persones en situació de vulnerabilitat, infància i 
gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves formes de pobresa. 

 La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat de la integració 
a la xarxa d’entitats amb finalitats socials i a la col·laboració amb les administracions. 

 La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius. 

 La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món. 
 

Activitats de la fundació 

 

a) Plataforma dels aliments 

Al local de la Ctra de Vic, 162 s’han atès durant el curs 2014-2015 1713 persones de mitjana amb una 
freqüència quinzenal. Derivades des de Serveis socials de l’Ajuntament de Manresa i de la Xarxa Sanitària. 
Un 92% son persones amb domicili a Manresa, i el 8% restant son persones de la Comarca derivades, 
fonamentalment per l’equip del CSM. 
 
Actualment, a més de les famílies derivades, a les que es fa un acompanyament i un servei de “compra” de 
producte –per punts-i que poden escollir els productes, lliurem setmanalment 50 lots bàsic d’emergència, 
amb menjar per cobrir les necessitats nutritives necessàries fins que les persones siguin derivades i/o ateses 
per la professional de referència. Aquest lots consisteixen en: Llet, arròs, pasta, llegums, oli, galetes, ous i 
conserves de tonyina o altres similars.  
 
Setmanalment es fan 30 noves acollides de persones derivades des de Serveis Socials amb una temporalitat 
que oscil·la entre 2, 3 i mesos,. A mes de les derivacions de l’Ajuntament cada setmana, i amb els mateixos 
criteris de derivació i punts rebem 25 noves derivacions de la Xarxa Sanitaria: Althaia i de ICS.  
 
Degut a la presència de nadons i d’infants és proveeix de llet de continuació per lactants, potitos, farinetes  i 
bolquers. Tots aquest productes es donen sense punts, perquè degut al seu preu de mercat elevat, acabaria 
amb el pressupost adjudicat a la familia 
 
Totes les persones vénen derivades dels diferents Serveis Socials de la Ciutat de Manresa: Ajuntament, 
Fundació Althaia, i àrees bàsiques de salut. I tenim un retorn dels casos de forma permanent. 
 
En l’acollida a les persones és té present les dades de qui les deriva, i si és considera oportú s’amplia 
l’informació per tal de: 
 
 - Donar una resposta personalitzada. 
- Determinar la situació en la que és troba la persona per, si cal,  donar algun altre tipus d’ajuda. 
- Detectar, prevenir i donar resposta a diferents problemàtiques i poder fer una a collida amb caliu. 
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Àmbit del projecte: Suport social.  
Un recurs per pal·liar una situació de mancança essencial d’aliments i necessitats bàsiques dels nadons. 
 
 
Col·lectius a qui va adreçat 
 
Persones sense recursos necessaris per viure amb dignitat: 
 
- Persones que no reben cap tipus d’ajuda  
- Persones a qui l’atur i/o l’ajuda familiar dels 420 € i/o altres se’ls ha exhaurit i mantenen la seva situació de 
pobresa. 
- Famílies, fonamentalment dones, ens situació de vulnerabilitat i/o 
  Problemes d’adicions 
- Gent que viu al carrer: sense sostre i sense entorn familiar 
- Immigració en situació irregular o en precarietat: Situacions    laborals d’esclavitud 
- Gent gran: desorientada, sola, i abandonada pels seus propis fills (casos de maltractament dels ancians) 
- Noves formes de pobresa a causa de les hipoteques, manca d’ajudes degut a que vénen del món dels 
autònoms… 
- Reclusos que un cop estan en llibertat tenen dificultats per reinserir-se. 
- Persones vulnerables: malalts mentals, disminuïts psíquics, etc.  
-Altres... 
 
Àmbit territorial: Manresa  
 
Ubicació de la Plataforma dels aliments:Ctra de Vic 169. Manresa  
 

Justificació del Projecte 
 
La situació es semblant a l’any 2014, encara que continuem constatant que malgrat que es parli de 
recuperació econòmica, les persones del carrer, encara no noten aquesta pujada. La crisi està fent que 
moltes persones quedin a l'atur i que no tinguin ingressos de cap mena. Molts ja son aturats que no cobren 
res i de molt llarga durada. Altres persones han vist la seva situació agreujada, i els resulta impossible 
accedir al més indispensable per viure amb dignitat: molta gent viu en cotxes, en cases ocupades i tenim una 
creixent quantitat de persones que no tenen ni aigua ni llum, el que ens obliga a donar-los productes 
precuinats. 
 
Davant aquesta situació crítica per un sector, cada cop més nombrós de la població, i degut a la urgència de 
crear xarxes socials per tal de cobrir mancances essencials –com és el menjar-, la Plataforma dels aliments 
vol ser en si mateix un recurs per facilitar l’accés al menjar de tothom que es troba en situació de 
vulnerabilitat i pobresa. 
 
Hi ha casos que detectem com a urgents, i que no tenint cap derivació, deixem constància per tal d’informar 
a l’administració per fer un seguiment si es valora oportú. 
 
Els aliments que donem provenen bàsicament de les donacions que fan als supermercats els ciutadans, 
actualment hi ha a la Ciutat 15 punts fixos de recollida, del banc dels aliments de Barcelona, d ela Unió 
europea, d’empreses que donen excedents i de recollides i campanyes que s’organitzen des de la Fundació 
de forma sistemàtica. Augmenten les empreses i particulars que fan donacions, fonamentalment en 
especies. 
 
La Fundació assumeix les despeses que comporta el transport del menjar i la compra dels productes 
essencials que no s’han rebut en donació i tot el que comporta la logística, cada cop mes gran del projecte 
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Objectius 

 
S’han detectat unes prioritats que la Fundació Rosa Oriol assumeix com a prioritària per als pròxims anys. 
 

Objectiu general 
 
* Proporcionar aliments a persones i famílies que els permeti cobrir aquesta necessitat bàsica de menjar i 
fer-lo de forma equilibrada, tant en la quantitat com en la qualitat dels productes garantint una dieta 
equilibrada. 
 
2. Objectiu específics i globals 
 
* Prevenció, detecció, i atenció a la població en situació de risc d’exclusió social i en exclusió social, a partir 
de les entrevistes amb els usuaris. 
 
* Atenció preferent, però no exclusivament, a famílies desestructurades, monoparentals i altres; amb 
problemes de violència de gènere, adicions o problemàtiques socials significatives. 
 
* Atenció personalitzada a persones en situació de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones 
sense llar, sense feina i noves formes de pobresa.  
 
* A partir del contacte i coneixement de la realitat fer una tasca de sensibilització entre els ciutadans per tal 
de promoure la corresponsabilitat, el treball en xarxa i la implicació del màxim número de persones, 
empreses i entitats possibles. 
 
 
Activitats previstes 
 
Contacte sistemàtic amb els professionals de la Xarxa social de Manresa per tal de continuar perfilant el 
perfil dels usuaris i per fer un seguiment. 
 
Perfeccionar les entrevistes personals per tal de determinar la realitat dels usuaris de la Plataforma dels 
aliments i poder, en un futur immediat donar resposta a les situacions de precarietat en les que és troben i 
per contribuir a cobrir els buits de la Xarxa Social o per oferir recursos degut a la insuficiència dels existents. 
 
Continuar amb les recollides de menjar ciutadà aprofitant els esdeveniments dels Barris, Escoles, 
Associacions, etc. 
 
Prendre contacte amb empreses i particulars per tal d’aconseguir col·laboració i implicació en el Projecte i 
proveir de menjar al Banc dels aliments. 
 
Campanya en els mitjans de comunicació Social de la Ciutat i la Comarca. 
 
Obertura de la Plataforma dels aliments setmanalment amb espai d’acollida personalitzada dedicant temps 
a cada usuari. 
 
Actes culturals per tal de donar a conèixer la realitat i per sensibilitzar a la població, al temps que permetin 
generar recursos i donacions en especies i/o en metàl·lic. 
 
Promoció i formació del voluntariat: trobades i cursos adreçats a una professionalització dels voluntaris 
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Temporització del projecte 
 
Es preveu continuar amb la Plataforma dels aliments com a mínim fins a l’any 2017 inclòs, i a partir del 
mateix revisar el funcionament, suposant que la situació de crisis comenci a remetre, cosa que constatem 
pot allargar-se fins al 2020, segons els experts i la nostra constatació sobre el terreny. 
 
Número de beneficiaris 
 
Durant el curs 2014-2015 s’han atès 1713 persones de mitjana amb freqüència quinzenal. 
 
 
b) Residència Rosa Oriol 

Descripció 
 
Al local de la Ctra de Vic 181, al mes de juliol del 2013 es va posar en marxa, després d’unes obres de 
construcció 15 mesos, una Residència per a persones sense llar o sense sostre, inscrita com a Residència 
Rosa Oriol: Servei de residencia temporal per a persones adultes en situació d’exclusió Social. Inscrita amb 
el número S08610 en el Departament de Benestar social i Familia de la generalitat de Catalunya el dia 28 de 
juny del 2013. 
 

Trajectòria del projecte 
 

 Recolzament a les persones sense llar 
 
A principis de l’any 2012, un centenar de voluntaris realitzaren un recompte nocturn pels carrers de 
Manresa, constatant que més de 150 persones dormien en garatges, caixers automàtics, barraques o cotxes, 
i una quantitat sense determinar exactament de persones que havien ocupat cases buides. Aquesta 
iniciativa es va llançar arran de la constatació, a la plataforma d’aliments, que cada cop venien més persones 
sense una llar o un sostre sota el qual aixoplugar-se. La realitat dels desnonaments creixia dia rere dia.  
 
En assabentar-se de la situació, la família Tous va donar suport a l’obertura dels pisos, ajudant amb la 
construcció d’una Residència per tal d’acollir entre 15 i 17 persones, a mes de donar suport per obrir dos 
pisos d’acollida a persones en situació d’exclusió social, com de fet existeixen al carrer Guimerà de Manresa, 
on viuen quatre homes i una casa a Súria on viu una noia Manresana maltractada, amb la seva filla i una 
germana amb problemes de salut. 
 
Inauguració: 13 de juny a les 11 h 
Ctra. de Vic 181, Manresa 
 
Capacitat: de 15 persones. S’ha demanat autorització per habilitar les dos habitacions de la sota teulada, per 
tal de poder acollir dos persones mes. 
 
Objectiu: la Residència Rosa Oriol té per objectiu acollir a persones sense llar, afavorir els hàbits socials i la 
reinserció al món laboral i a l’entorn familiar de persones sense recursos. Oferir-los formació, 
acompanyament i la possibilitat de participar en cursos i espais que els ajudin a desenvolupar-se com a 
persones, com a ciutadans. 
 
Personal: Un equip de 17 voluntaris mes tres treballadors: Dos a jornada complerta i la directora a mitja 
jornada.  
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Característiques: El nom de “Residència” – enlloc d’alberg – s’ha escollit expressament, ja que una 
residència no transmet la idea d’exclusió social.  
 
 
A una residència poden venir persones en circumstàncies molt diverses, i aquesta residència també té per 
objectiu acollir aquells ciutadans que pateixen les anomenades “noves formes de pobresa” com a 
conseqüència de la prolongada crisi econòmica. 
 
Les hores del dia estan totes cobertes amb professionals i voluntaris professionals, que han realitzat uns 
cursos de Formació. En l’equip de voluntaris hi ha infermeres, metgesses, economistes, Coach, mestresses 
de casa, administratius, cel·la dors, nutricionista, informàtics, mestres, etc. L’any 2014 es va incorporar un 
equip que ensenya a cuinar i els acompanya de forma quotidiana en aquesta tasca. 
 
Les nit estan cobertes per un sistema de teleassistència contractat a l’efecte. 
 
Hi ha un protocol d’acollida i seguiment dibuixat amb els professionals de la Fundació Althaia i un equip de 
voluntaris i parlat amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
S’implementa un sistema que afavoreixi la col·laboració de les persones acollides, el desenvolupament de la 
seva autonomia, i el treball perquè en un termini de 6 mesos a un o dos anys, puguin sortir de la residència a 
un pis, a un espai familiar, o al menys que tinguin una feina. Un equip de voluntaris i patrons de la Fundació, 
s’impliquen en l’acompanyament i recerca de llocs de treball. 
 
Tots els acollits col·laboren en el manteniment de la casa, la cuina, la higiene, etc., així com en tasques de la 
Fundació: en la Plataforma dels aliments, en el Cosidor o en els horts ecològics, llocs on se’ls ofereix 
formació, sent aquest un dels espais destinats a crear llocs de treball. 
 
Formació 
 
Tots els residents actualment estan estudiant o treballant. Alguns fan cursos de català i castellà, 
alfabetització. 
 
Tots els residents assisteixen a classes de cuina i nutrició i conjuntament amb la professora preparen el dinar 
per a tots els residents de forma alternativa. 
 
Cada un dels residents que estudien, tenen un voluntaris que els fa de tutor i els ajuda a estudiar i els 
acompanyen allà on calgui en funció del seu aprenentatge i necessitats. 
 
A tots se’ls demana implicació i col·laboració en els projectes de la Fundació. 
 
Un equip es dedica a acompanyar-los en la recerca de feina 
 
Número de beneficiaris: 17 persones, gràcies a l’acompanyament realitzat, hi ha un bon drenatge de sortida 
amb condicions d’èxit, un total de 5 persones surten amb feina i habitatge. 
 
Serveis professionals 
 
Els coordinadors, juntament amb els metges del Cap de Creu Guixera fan un seguiment respecte a la seva 
Salut. 
 
Un consultori dental ha assumit de forma altruista la cura i la prevenció de la salut bucal dels assistents, i 
comptem amb el suport d’una òptica per als que tenen problemes visuals. 
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Àmbit territorial: Manresa  
 
Ubicació:Ctra de Vic 183-185 Manresa 
 
Persones contractades: 3 
 
Voluntaris: 17 
 
 
c) Pisos d’acollida 

 
La crisis ha agreujat la situació de moltes persones que a dia d’avui es veuen abocades a viure al carrer. 
 
Els voluntaris de la Fundació, al mes de març del 2012 van fer un recompte nocturn per conèixer de prop 
aquesta realitat. A partir dels resultats i de situacions ja detectades a la Plataforma dels aliments, es va 
decidir activar alguns recursos d’emergència per tal d’evitar l’exclusió social d’aquells que sense sostre, 
sense llar ni un entorn vivien al carrer. 
 
Actualment la Fundació té 10 pisos, set dels quals cedits pel Banc Sabadell i els altres tres amb contracte de 
lloguer o cessió d´us. 
 
La Fundació assumeix les despeses dels pisos en funció dels ingressos dels residents i de la seva situació 
laboral o familiar. 
 
Un equip de voluntaris fan l’acompanyament de les famílies, vetllant fonamentalment pels nens i la seva 
escolarització, suport i aprenentatge. 
 
Els pisos son un espai residencial i relacional, en el que es treballenelsvalors de la convivència, l’autoestima i 
es busca la promoció social de les persones. 
 
Número de beneficiaris: 30 persones 
 
 
 
d) Projecte Ambúrnia 

El projecte s’anomena “Projecte Ambúrnia” i pren com a punt de partida el treball i experiència a l’hort (l’ 
hort ecològic de proximitat dela Fundació Rosa Oriol, l’espai de Cosidor i la Plataforma dels aliments. 
Aquests espais son valorat com un enorme potencial i creiem que possibilita introduir continguts curriculars 
a les diferents àrees, adaptant-los als nivells i interessos dels i les alumnes. 
 
Cada projecte esdevé l’eix del projecte. A partir d’aquest es vehicularan tots els continguts, aprenentatges i 
activitats de les  àrees. Pensem que poden aportar una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i 
úniques per a l’alumnat. També ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar-se 
emocionalment, per entrenar-se en el domini de les habilitats socials i per créixer i desenvolupant-se 
responsablement. Tot això englobat en un marc pràctic, manipulatiu i  vivencial.  
 
El “Projecte Ambúrnia” representa per tant, un nou recurs que ens permetrà ampliar les estratègies 
d’atenció a la diversitat, combinant l’ús de recursos interns del centre i els d’un entorn extern, per oferir a 
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l’alumnat que presenta dificultats per seguir amb normalitat el currículum ordinari  la possibilitat d’assolir 
les competències bàsiques de l’educació secundària.  
 

Objectius 
 
-Assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa. 
-Fomentar la integració de alumnat amb alt risc d’exclusió social l’oportunitat de participar en un projecte 
realment significatiu per a ells tant a nivell cognitiu com emocional,  i aprofitar les sinèrgies originades per 
avançar en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
-Oferir a l’alumnat un entorn amb plantejaments més globals i multidisciplinars. 
-Proposar a l’alumnat activitats d’E/A més practiques i funcionals per millorar la seva motivació, recuperació 
de l’autoestima i que els permetin contribuir amb aportacions positives a la dinàmica quotidiana del centre. 
De manera més específica amb la posada en funcionament del projecte es persegueix també: 
 

o Utilitzar l’entorn natural com escenari significatiu dels aprenentatges. 
o Sensibilitzar sobre l’entorn proper. 
o Educar en la cultura ambiental. 
o Facilitar l’adquisició de comportaments responsables. 
o Reflexionar sobre la producció, distribució i consum dels productes.  
o Introduir coneixements sobre l’agricultura ecològica. 
o Apreciar la importància de la feina agrícola i manual 
o Possibilitat un aprenentatge intergeneracional (entre joves i adults), intrageneracional (entre 

alumnes) i multidisciplinar (entre diferents àrees). 
o Establir relacions personals positives. 
o Treballar coordinadament entre els professionals del centre i de fora (tècnics, hortolans, etc.) 
o Potenciar l’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les expectatives de futur. 
o Contemplar l’hort com un espai facilitador d’aprenentatges amb significat per als alumnes. 
o Afavorir el treball en equip tot incidint en l’autonomia i el treball cooperatiu. 
o Aprofitar l’oportunitat d’aprendre a partir d’un entorn sa i a l’aire lliure, com és l’hort, dins un 

entorn urbà.  
o Fer aportacions positives, demostrant les pròpies habilitats. 
o Descobrir noves maneres sanes d’ocupar el temps lliure. 
o Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. 
o  Conèixer i implicar-se activament en la cultura i sentit del voluntariat.  

 
Tipologia d’alumnat a qui s’adreça el projecte 

 
- Alumnat a partir de 2n d’ESO que presenta necessitats educatives generalitzades tant a nivell 
d’aprenentatge com d’adaptació al centre educatiu i que mostra dificultat per seguir l’escolaritat amb 
normalitat i assolir les competències bàsiques de l’educació secundària. 
- Alumnat que necessita viure l’aplicació pràctica dels continguts d’Ensenyament-Aprenentatge en diferents 
contextos per potenciar la motivació,  el treball i la participació a l’aula. 
- Alumnat amb els quals les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat del centre,  han estat 
insatisfactòries. 
S’informarà a cadascuna de les famílies per tal que autoritzin la participació dels seus fills i filles en el 
projecte. 
Caldrà la signatura dels documents de compromís tant per part de la família com de l’alumne/a . 
S’insistirà als pares i mares i a l’alumne/a del compliment dels compromisos establerts, així com de la 
rigorositat a l’hora de la seva aplicació. 
Les famílies han de percebre aquest projecte com una oportunitat valuosa que ofereix el centre i que cal 
aprofitar. 
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Criteris organització projecte 
 
El projecte comportarà un horari i organització curricular diferent, tenint en compte que l’alumnat realitzarà 
activitats dins i fora del centre. 
Es prioritzarant els següents criteris: 
- L’alumnat compartirà algunes matèries amb el grup-classe ordinari: Educació Física, Tecnologia i Música. 
- Tractament globalitzat de les matèries del currículum, amb continguts interdisciplinars i activitats 
funcionals, prioritzant una metodologia pràctica,  i manipulativa. 
- Procurar la intervenció d’un mínim de professorat per impartir les diferents matèries, a fi d’afavorir els 
vincles grup alumnes-professors/es. 
- Utilització de les TAC  com a eina d’aprenentatge engrescadora i motivadora en el treball de les diferents 
matèries. 
- Foment d’activitats diversificades que permetin el treball a diferents nivells, individual, en grup i 
cooperatiu. 
 
Les matèries curriculars  s’organitzaran per àmbits: 
 
1. Àmbit lingüístic i social 
On s’inclouran els aspectes més bàsics corresponents a les matèries de llengües (catalana i castellana), 
ciències socials, geografia i història. A partir d’activitats funcionals, manipulatives i creatives. 
 
2. Àmbit científic i tecnològic 
On s’inclouran els aspectes bàsics corresponents a les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i 
tecnologia, treballats a partir de projectes el més manipulatius possible. 
 
3. Àmbit pràctic 
On s’inclourà el treball i experiència a l’hort ecològic, al Cosidor i a la Plataforma 
Aquests àmbits permeten el treball pràctic in situ i l’adequació de les tasques a desenvolupar en funció de 
les característiques i interessos de l’alumnat. 
 
Objectius ha assolir amb aquesta organització: 
 
- Reorientar i resituar la dinàmica de l’aula de projectes com a un espai de treball adaptat insistint en el 
compliment dels compromisos establerts i sent més rigorosos a l’hora de la seva aplicació.  
- Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la 
resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball 
escolar. 
-Establir relacions personals positives, procurant incrementar el nivell d’autoestima, la motivació pels 
aprenentatges i les expectatives de futur de l’alumnat. Contemplar les intel·ligències múltiples en les 
actuacions educatives amb el grup d’alumnes. 
- Aprofitar l’àmbit pràctic per treballar després diferents continguts a l’aula. 
-Sentir el centre com un espai propi i acollidor en el qual tenen un lloc, poden fer aportacions positives i 
demostrar les pròpies habilitats de maneres diverses. 
- Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. 
- Reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar orientació. 
- Diversificar materials i suports i estratègies d’aprenentatge. 
 
 
A través dels àmbits proposats, es treballaran totes les competències bàsiques: 
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- Competència comunicativa, lingüística i social (l’assoliment del vocabulari específic; els processos de 
recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació; la lectura, interpretació i redacció de documents 
segons els diferents tipus de textos i estructures formals)  
 
- Competència artística i cultural (Emprar el dibuix i el tractament d’imatges per a la creació visual i plàstica) 
 
- Competència digital i tractament de la informació (l’adquisició de les destreses bàsiques associades a l’ús 
autònom de les TIC millora la capacitat de l’alumnat d’afrontar qualsevol tipus d’activitat i/o projecte que 
tingui les TIC com a base de treball. 
 
- Competència matemàtica (el domini de les operacions bàsiques i la resolució de problemes matemàtiques 
relacionats amb la vida quotidiana i amb tot el tema relacionat amb l’hort, seran prioritaris i tindran una 
projecció transversal i multidisciplinar). 
 
- Competència d’aprendre a aprendre (les diferents estratègies de recerca i processament de la informació 
utilitzades en el treball per projectes fan que l’alumnat treballi constantment sobre el seu aprenentatge i li 
permeti tenir eines per fer-se una autoavaluació). 
 
- Competència d’autonomia i iniciativa personal (cada alumne/a s’ha d’enfrontar individualment a la 
planificació i execució de la feina i al repte que aquesta ofereix. Aquesta opció ofereix moltes oportunitats 
per al desenvolupament de qualitats personals com la iniciativa, la perseverança, la superació, l’autonomia i 
l’autocrítica que contribueixen a l’augment de la confiança en un mateix i en la millora de la seva 
autoestima). 
 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (l’adquisició de destreses de cerca 
d’informació, anàlisi i síntesi per a la creació de coneixement útil i significatiu per als alumnes. El 
coneixement de l’entorn i una bona relació amb el mateix, de respecte i apropiació). 
 
- Competència social i ciutadania (les habilitats per a les relacions humanes i en el coneixement de 
l’organització i el funcionament de la nostra societat, copsats a través del treball en grup i del seguiment 
dels esdeveniments, a més a més de la cooperació i convivència amb els responsables de l’hort. També es 
podrà oferir valors com el consum responsable i l’alimentació sana.  Així com oferir a l’alumnat ocasions per 
expressar i discutir adequadament idees i raonaments, escoltar els altres, tractar dificultats, gestionar 
conflictes i prendre decisions tot practicant el diàleg, la negociació, i adoptant actituds de respecte i 
tolerància envers els companys). 
 
 
Número de beneficiaris: 9 nens/es. 
 
e) Espai de dutxes 

El servei de dutxes es va obrir a la ciutat el dia 13 de gener de 2015. Està ubicat al Carrer dels Caputxins, 1-17 
de Manresa, i l’horari de servei està establert de 16h a 18h els dimarts i dijous. És un servei de baixa 
exigència el qual la persona pot accedir per compte pròpia i sense demanar hora prèviament.  
 
Les instal·lacions són noves, de l’any 2015 i estan formades per una recepció, una sala d’espera, un vestuari 
de dones amb 3 dutxes i un lavabo, un vestuari d’homes amb 4 dutxes i un lavabo, una banyera per nen/es i 
una dutxa adaptada.  
 
L’espai compta amb el servei de rober per a les persones ateses que necessitin una muda completa. La roba, 
en general s’obté a través de donacions personals o d’empreses, tot i que la roba interior es compra nova. 
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El material d’higiene que se’ls proporciona sempre és sabó, una tovallola i unes xancles, que han de 
retornar. Si ho demanen, també se’ls dóna material d’afaitar, crema hidratant, colònia, compreses, 
bolquers, etc. Part d’aquest material s’obté gràcies a donacions d’hotels o sinó es compra. Als nens i nenes 
que volen, se’ls dóna berenar que proporciona la Plataforma d’Aliments. 
 
Al final de cada servei es realitza una desinfecció completa de les dutxes, a càrrec de 3 treballadors de 
manteniment de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu. 
 
S’han atès més de 150 persones, i s’han realitzat més de 2.000 dutxes des de l’obertura. Menys de la tercera 
part són dones, la gran majoria són homes. Una quarta part del total de persones són menors d’edat. 
Majoritàriament s’atenen homes de mitjana edat.  
 
La dutxa adaptada fins al moment, només ha sigut utilitzada per una persona amb mobilitat reduïda. El 
col·lectiu de persones més atès prové del Marroc, seguidament i amb molt poca diferència, les persones del 
país. El tercer col·lectiu predominant és el romanès. La resta de persones provenen de països africans com 
Senegal, Mali, Ghana, Algèria i unes poques, de l’Amèrica del Sud.   
 
El nombre de dutxes per servei ha anat augmentant des del dia de l’obertura, tot i que ara s’ha estabilitzat. 
A l’hivern, es va arribar a un màxim de 40 dutxes. La mitjana de dutxes actualment és d’unes 20 o 30 
persones per servei. 
 
La majoria de persones venen derivades de la mateixa Fundació Rosa Oriol a través de la Plataforma 
d’Aliments. Moltes persones també venen a través de coneguts i després des dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Manresa. Altres persones han vingut derivades de Càritas, Espai Jove, Creu Roja i algun 
mitjà de comunicació. 
 
La difusió d’aquest servei és realitza a través de la Fundació Rosa Oriol i la Plataforma d’Aliments, els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Manresa, Càritas, Creu Roja, Althaia, Sant Joan de Déu o algun mitjà de 
comunicació. A més s’han realitzat tríptics per ajudar a difondre-ho.  
 
La Fundació Rosa Oriol gestiona el servei conjuntament amb la Fundació Germà Tomás Canet de l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu. Per tant, hi ha dues persones encarregades de coordinar el voluntariat i 
vetllar pel bon funcionament. 
 
Actualment hi ha uns 12 voluntaris habituals d’entre 18 i 80 anys, que formen part de la Fundació Rosa Oriol, 
aquests es divideixen entre la tarda de dimarts i la de dijous juntament amb voluntaris de la Fundació Germà 
Tomás Canet.  
 
Les seves funcions són les d’atendre a les persones a recepció, proporcionar el material d’higiene, tenir cura 
dels vestuaris, ordenar el rober, entre d’altres. 
 
Regularment es realitzen reunions de coordinació amb les dues fundacions i també amb els voluntaris. 
 
 
 
 
f) Futbol 24 

A partir dels antecedents del projecte Ambúrnia, detectem que hi ha una necessitat que va molt mes enllà 
de l’horari escolar.  Necessitem un fil conductor que pugui omplir les hores mortes fora de l’horari escolar i 
que allunyi als nois del risc que hi ha al carrer quan s’està sense control per part de les famílies. 
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Per tal d'emplenar aquestes hores, busquem una activitat que els hi agradi i que els pugui transmetre  valors 
per la seva vida les 24 hores del dia. 
 
El FUTBOL, senzill esport d’equip, amb normes establertes i que agrada a milions de persones a tot el món 
no pot ser una casualitat. Aquest esport rei, es torna amb la motivació necessària que busquem per poder 
dur als nostres nois a col·laborar amb el que sense saber-ho és un nou projecte, el Futbol 24. 
 
D’aquesta manera, la primavera de 2014 comencem a entrenar 2 cops per setmana amb la promesa de que 
si l’equip practica i aprèn, els inscriurem al Mundialet de futbol que cada estiu es realitza a les instal·lacions 
del CE Manresa i que organitza la ONG Diapo. De seguida el nivell i el comportament de l’equip millora I la 
motivació es dispara no sense conflictes que podem solucionar. 
 
Poc després de començar el projecte i davant la dificultat d’entrenar a uns nois que no estan acostumats a 
les normes, l’entrenador abandona el projecte. Sense saber-ho se'ns presenta una oportunitat única quan 
des de l’alberg de la fundació sorgeixen entrenador i ajudant per al projecte Futbol 24. 
 
¿Qui millor per dur una tasca I tornar a sentir-se  útil que persones que estem ajudant a tornar a integrar-se 
a la nostre societat? 
Sense voler-ho ni saber-ho, tenim 2 projectes que s’alimenten un del altre.  
 
Què busquem 
 

• Treballar valors de la vida a través del futbol: 
• Treball en equip 
• Respecte 
• Ordre i higiene personal 
• La lluita contra les frustracions 
• Responsabilitat 
• Esforç 
• Sacrifici 
• Salut a través de l’esport 

 
Tots aquests valors els volem ensenyar a través del futbol. No hi ha res millor que fer una xerrada posterior 
a un partit per fer entendre valors com superar una derrota, no agredir ni insultar un adversari que t’ha fet 
una falta,  tenir de company d’equip gent de diferent color o cultura etc… 
 
 
 
 
 
A qui va dirigit 
 
A tots els joves adolescents que per diferents motius i factors socials, familiars i d’educació tenen un risc 
elevat d’acabar amb exclusió social i delinqüència.  
Joves sense recursos que no poden practicar  el futbol en els diferents clubs de la ciutat.  
 
A les dones. Ens agradaria molt, tenir un equip de futbol femení. Es un projecte engrescador ja que creiem 
que la pràctica del futbol per part de les dones, pot ajudar molt a treure estereotips de gènere i fomentar la 
igualtat social. 
També es poden donar sinergies amb altres projectes que també treballen la integració social. 
Concretament des de la fundació Rosa Oriol em trobat un denominador comú entre el projecte Futbol24 i la 
residència. D’aquesta manera, persones que hem tret del carrer i que viuen a la residència, poden ajudar en 
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tasques d’entrenament i gestió dels equip futbol24 ajudant-los a retrobar la seva pròpia autoestima i 
facilitar una nova integració a la societat. 
 
Fases del projecte 
 
Fase1 inicial  (Març 2014/Febrer 2015) 
 
Inicialment  vàrem  continuar amb el projecta Amburnia de l’institut Cal Gravat de Manresa però 
l'experiència ens va demostrar que un equip de 10 jugadors ràpidament es va convertir en un de 15 gràcies a 
que els mateixos jugadors del projecte ens portaven nous interessats amb ganes de formar part de Futbol 
24. Hi ha molts mes joves amb aquesta situació del que ens imaginem. 
 
Per tant si tenim els recursos necessaris, podrem dirigir el projecte a tots els centres educatius de la nostre 
ciutat de Manresa i es multiplicaran els equips i jugadors. 
 
Fase2  (Abril/Juliol 2015) 
 
Al mes d’Abril, aconseguim sumar al projecte la col·laboració del Gimnàstic club de Manresa i Decathlon. 
S’estableix a parts iguals el projecte amb el mateix percentatge de pes per cada entitat. 
Gràcies a aquestes col·laboracions, solucionem tres dels problemes principals que teníem i deixaven 
Futbol24 encallat per falta de recursos. 
 
Disposem de tot el material esportiu necessari per poder entrenar en les mateixes condicions que qualsevol 
jugador d’altres clubs. 
 
Disposem de les instal·lacions del Gimnàstic per poder entrenar 3 cops per setmana. 
 
A partir d’aquest moment tenim un entrenador titulat per entrenar l’equip. Això ens ha de permetre  
millorar el nivell esportiu  sense oblidar el factor humà. A la vegada, ensenya a l’entrenador actual de 
manera que pugui perfeccionar la metodologia. 
 
Com a final de temporada assistim a  diferents actes esportius: 
 

• Durant els Batecs solidaris fem un Torneig de 5x5 a les instal·lacions del club de Tenis Manresa amb 
la participació de La Salle, Guardiolenca, Gimnàstic de Manresa i els jugadors del projecte Futbol24. 

 
• Al Juny l’equip de Futbol24 participa al torneig solidari de la Guardiolenca. 
• A finals de Juny i durant  el Juliol l’equip de Futbol24  participà a la 12ª edició del  Mundialet 

Intercultural de Manresa a  la categoria Cadet. 
 
Fase3 temporada 2015/2016 (Setembre2015/Juliol 2016) 
 
Tot i tenir moltes ganes i unes bones bases per poder fer créixer el projecte, des de la direcció de Futbol24, 
vam decidir aturar el projecte fins que es pugues comptar amb millors recursos econòmics que ens 
assegurin la presència i continuïtat de mes nens i mes equips. 
 
També veiem que  partir de l’experiència de l’equip cadet actual, sinó podem competir el projecte te data de 
caducitat. Només entrenar no és motivació suficient. 
 
Durant la temporada 2015-16  el nostre equip cadet segueix entrenant 3 cops per setmana a les 
instal·lacions del gimnàstic  de Manresa. 
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La continuïtat del projecte Futbol24 passa per començar un nou  projecte amb l’experiència que tenim 
d’aquests 2 anys que fa que funcionem.  Per això el 2.0 
 
Si d’alguna cosa ens ha servit no córrer, tenir entrebancs i créixer  poc a poc, es per veure de ben a prop la 
realitat i les necessitats tant dels nens i joves de Manresa, com de la mateixa ciutat. Passem de voler un 
projecte tancat i de club privat a un projecte de ciutat obert  i col·laboració. 
Hi ha una necessitat real entre els mes joves per poder fer esport de qualitat. Existeixen varies instal·lacions 
municipals i privades dirigides per clubs privats o socials.Així i doncs, si tenim les persones i tenim les 
instal·lacions, perquè no tothom pot  tenir accés a l’esport?  
 
INTEGRACIÓ TOTAL 
 
Cal que Futbol24 esdevingui un nexe entre aquestes persones i els clubs de futbol de Manresa. La integració 
total la tindrem si aconseguim barrejar els nostres jugadors amb la resta dels de la ciutat de manera que 
passin a ser un jugador més del club on s’incorporin.  
 

• Oportunitats i projecte 
 
Al final de la temporada 2015 (Juny2015), davant la impossibilitat de poder oferir a tot l’equip de Futbol24 la 
opció  de federar i jugar a una lliga de la FCF, ens vàrem proposar donar una oportunitat al jugador de 
l’equip que per la seva motivació, esforç personal i trajectòria personal (estudis, companyerisme, actitud...) 
es mereixia el canvi. 
A través de la fundació Rosa Oriol que va poder trobar els medis econòmics i el club de Futbol la Salle de 
Manresa,  vam poder ajudar a que aquest jugador formés es part de l’equip cadet i actualment segueix 
jugant la lliga de 2a divisió de la FCF. 
 
El resultat ha sigut del tot satisfactori. El canvi d’entorn, les noves amistats i la seva autoestima han 
estimulat al jugador no només en l’entorn esportiu sino també a l’entorn escolar. Tant el jugador com el club 
estan molt satisfets.  
 
Volem que tots els nens/joves de Futbol24 puguin jugar a futbol a un dels clubs de la ciutat on juguen la 
resta de nens Manresans. Han de poder desenvolupar l’aspecte esportiu i treballar valors de la vida a través 
del futbol de la mateixa manera i condició  que qualsevol altre nen/jove. 
 
Treball en equip, respecte, Ordre i higiene personal, lluita contra les frustracions, responsabilitat,  esforç, 
sacrifici, salut .... 
 
Volem col·laborar amb els clubs de la ciutat perquè aquests ens ajudin amb la integració total dels 
nens/joves de la ciutat. Entre tots podem contribuir a una millor educació dels nostres futurs adults. Des de 
Futbol24 no ens limitarem només a portar els jugadors fins al club sinó que col·laborarem amb xerrades i 
altres aportacions que puguin ser útils. 
 
Tots aquests valors els volem ensenyar a través del futbol. No hi ha res millor que fer una xerrada posterior 
a un partit per fer entendre valors com superar una derrota, no agredir ni insultar un adversari que t’ha fet 
una falta,  tenir de company d’equip gent de diferent color o cultura etc… 
 
Volem crear un gran torneig ciutat de Manresa on a part de poder recollir diners o menjar per al banc 
d’aliments ens serveixi per mostrar el treball que fem a les institucions que ens estiguin ajudant. I perquè no 
a altres ciutats on ben segur tenen les mateixes necessitats que a Manresa. 
 
A tots els nens i joves que per diferents motius i factors socials, familiars i d’educació tenen un risc elevat 
d’acabar amb exclusió social i delinqüència.  
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Joves sense recursos que no poden practicar  el futbol en els diferents clubs de la ciutat.  
 
A les dones. Ens agradaria molt, promocionar el futbol femení. Es un projecte engrescador ja que creiem que 
la pràctica del futbol per part de les dones, pot ajudar molt a treure estereotips de gènere i fomentar la 
igualtat social. 
 
A tots els clubs de futbol de la ciutat. La necessitat de jugadors per part dels clubs és una realitat en el món 
del futbol. Podem ajudar a tots els clubs incorporant nous jugadors a les seves plantilles sempre i quan 
aquests  tinguin uns compromisos amb futbol24. 
 
Es firmaran convenis de col·laboració amb tots els clubs de Manresa que acceptin uns compromisos de 
seguiment, control i formació dels jugadors. 
 
 
 
g) Horts ecològics  

El Hort, situat a la zona del Guix a Manresa, ocupa aproximadament un 3500 m2 cultivables, fa quasi ja uns 
tres anys que la terra es va començar a cuidar a  mimar i alimentar, perquè avui en dia ens donges unes 
verdures de qualitat, ecològiques, bones i boniques ! 
 
A dia d’avui abastim amb les nostres cistelles a unes 30 famílies y a la Plataforma d’Aliments  alhora que 
donem suport a projectes i iniciatives de consum responsable. Ajudant així ,a la revitalització de l’economia 
local i a la generació de llocs de treball, ajudat a reduir l’impacte ambiental del nostre consum que pren 
consciencia de l’harmonia amb el cicle natural i la teva salut. 
 
Oferim un Espai, l’Espai Hort Flor de Blat; situat a la Carretera de Vic nº 183-baixos, per que els nostres socis 
puguin gaudir de un espai comú on compartir coneixements amb gent molt diversa, salut i bons aliments. 
Dins de pocs dies es realitzaran els primers tallers , xerrades de diferents temàtiques que ens ajudaran a 
desenvolupar entre tots una comunitat activa a favor d’una cultura i model de vida responsable, conscient i 
plena. 
 
Un cop ens arribi el bon temps, facilitarem l’accés a la terra; a l’hort, per donar la possibilitat, de fer la collita 
de la verdura directament a l’hort i participar en la mesura que es vulguis en el seu creixement. Es disposarà 
de 3 models de cistelles i preus, escollint el mateix client la millor cistella segons les seves necessitats . 
 
Dos cops per setmana, concretament els dilluns i dijous i amb una freqüència en l’actualitat de cada 15 dies 
,fem el repartiment a domicili o el client pot vindrà a buscar la seva  cistella al nostre espai, dins els dies i 
hores convingudes. 
 
Via Mail informem, cada dijous als nostres clients de que tenim al hort per els propers dies o setmana, per si 
desitgen fer la comanda i també d’alguna que altre noticia. 
El Hort Flor de Blat , actualment te una plantilla de un empleat a jornada complerta i un a mitja jornada , dos 
voluntaris i una coordinadora del projecte, entre tots ho fan possible, també val a dir que compte amb un 
llistat de clients a dia d’avui de 33 famílies i que esperem anar incrementant. 
 
 
 
 
 



Fundació Privada Rosa Oriol 
Memòria Abreujada. Exercici 2015 

 

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL | Ctra. de Vic, 183-185 baixos | 08240 Manresa |  www.fundaciorosaoriol.org 
21 

Ajuts atorgats  

Cal tenir present que l’objecte social de l’entitat incorpora la distribució gratuïta d’aliments i altres 
productes de primera necessitat.  Enguany l’entitat ha destinat gran part dels seus ajuts a la campanyes 
“TODOS CONTRA LA POBREZA INFANTIL”, i  “EQUIPO DE LOS COMPROMETIDOS”. 
 
 
Convenis de col·laboració 
Els diferents convenis de col·laboració vigents formalitzats per l’entitat “FUNDACIO PRIVADA ROSA ORIOL” 
són els que seguidament es relacionen, ordenats per ordre cronològic: 
 
- Conveni de col·laboració amb Creu Roja, signat al 4 d’octubre de 2011, en quina virtut cediran part dels 
aliments que reben a través de Banc d’Aliments. 
 
- Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Josep M. Serra Rigall, signat el 20 de juny de 2012, pel 
qual, l‘esmentada entitat cedeix de forma gratuïta la finca de CAN SERRA per un termini de TRES anys, 
prorrogables anualment al venciment, a fi que la Fundació Rosa Oriol hi pugui realitzar activitats 
relacionades amb el seu objecte social. 
 
- Conveni de col·laboració amb ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada, 
signat el 3 de desembre de 2012, pel qual ambdues entitats col·laboraran en atenció conjunta i 
complementaria a persones amb risc o en situació d’exclusió social. La duració del conveni s’estableix per un 
any prorrogable tàcitament. 
 
- Conveni de col·laboració amb CARITAS ARXIPERSTAL DE MANRESA, signat el 24 de d’octubre de 2012, pel 
qual la Fundació Rosa Oriol, de forma gratuïta, cedeix l’ús a Càritas Arxiprestal del vehicle frigorífic NISSAN 
TRADE  amb la periodicitat d’un dia a la setmana mentre duri la vida útil del vehicle. 
 
- Conveni de col·laboració amb l’INSTITUT CAL GRAVAT, signat el 5 de setembre de 2013, pel qual la 
FUNDACIO, a través del projecte de l’HORT del  es presta a col·laborar amb el Projecte Ambúrnia, d’ajuda als 
nens de l’Institut que presenten dificultats d’aprenentatge greus. El conveni te vigència indefinida en el marc 
del projecte. 
 
- Conveni de col·laboració amb FRANCESC XAVIER SITGES I ROSES, signat el 12 de novembre de 2013, pel 
qual el col·laborador es compromet a prestar el servei d’atenció dental bàsica a les persones que es trobin a 
la residència “Rosa Oriol”, o qualsevol persona necessitada proposada per la Fundació. El conveni te vigència 
d’un any, prorrogable tàcitament. 
 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ JOVIAT, signat el 19 de novembre de 2013, pel qual les dues 
fundacions es comprometen en la recerca de solucions a problemes de persones en risc o exclusió social i a 
la col·laboració en fronts comuns, especialment a la ciutat de Manresa. El conveni te vigència d’un any, 
prorrogable tàcitament. 
 
- Conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació i la societat “LA CANTERANA, S.L.U.” en data 11 de 
febrer de 2014, en quina virtut l’esmentada societat s’obliga a realitzar una aportació econòmica per import 
de 453,75.- Euros mensuals. L’esmentat import coincideix amb l’import que la Fundació paga en concepte 
de renda per l’arrendament del local situat a Manresa, C. Alcalde Armengou, número 18, per realitzar les 
activitats del taller de costura. Al mateix conveni s’estableix la cancel·lació de tots els convenis anteriors 
amb efecte 31 de desembre de 2013, i s’inclouen les aportacions dels projectes Banc d’Aliments per un 
import de 1.452,00- Euros mensuals i Residència per part de 4.138,20.- Euros.  El conveni te vigència d’un 
any, prorrogable anualment. 
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- Conveni de col·laboració amb la Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “LA CAIXA” , 
signat el 9 d’abril de 2014, pel qual les dues fundacions acorden col·laborar en per recaptar fons pel projecte 
“Ambúrnia”, en la jornades de Batecs Solidaris emplaçats a Manresa durant els dies 17 i 18 de maig de 2014. 
“La Caixa” es compromet a aportar 10 euros per cadascuna de les samarretes solidàries que es venguin en el 
transcurs de les jornades fins a una aportació màxima de 10.000.- Euros per aquest esdeveniment. El 
conveni te venciment d’un any des de la seva signatura. 
 
- Conveni de col·laboració amb BANCO DE SABADELL, S.A. signat el 16 de juny de 2014, per la qual l’entitat 
financera  cedeix fins a un màxim de 5 habitatges sota la figura jurídica de CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS, perquè 
puguin ser utilitzats per persones que en situació de precarietat i/o exclusió social. El conveni té una vigència 
de 10 anys, sense possibilitat de pròrroga. 
 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS  DE BARCELONA, “LA 
CAIXA” , signat el 15 de setembre de 2014, pel qual les dues fundacions acorden col·laborar en la campanya 
“Tots contra la pobresa infantil” que celebrada del 30 de setembre de 2014 al 31 de gener de 2015. La 
Fundació “la Caixa” es compromet a aportar 12.000.- Euros per aquest esdeveniment. El conveni te vigència 
fins el 31 de gener de 2015. 
 
- Conveni de col·laboració amb EDIFICI CARRIÓ, S.A. signat el 2 de novembre de 2014, per la qual la 
mercantil cedeix gratuïtament a la fundació el dret d’us del local situat a Manresa, Ctra. de Vic, número 158, 
baixos, perquè puguin esser utilitzat per a la plataforma d’aliments. El conveni té una vigència de 5 anys, 
prorrogables anualment per voluntat de les dues parts. 
 
- Conveni de col·laboració amb l’entitat mercantil MERCADONA S.A. , signat el 4 de novembre de 2014, pel 
qual l’entitat mercantil es compromet a lliurar gratuïtament a les instal·lacions de la residència de la 
Fundació Rosa Oriol amb una freqüència pràcticament diària, aliments en perfecte estat de conservació i 
perfectament aptes pel consum. El conveni te vigència d’un any, prorrogable anualment  de forma tàcita a 
excepció per la renuncia expressa per alguna de les parts. 
 
- Conveni de col·laboració amb PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.U. signat el 25 de novembre de 2014, per la qual la 
mercantil cedeix gratuïtament a la fundació el dret d’us d’un local situat a Manresa, Avinguda Pirelli s/n 
perquè puguin esser utilitzat per a la plataforma d’aliments. El conveni té una vigència d’un any, prorrogable 
anualment per voluntat de les dues parts. 
 
- Conveni de col·laboració amb la ASSOCIACIO BENÈFICA SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, signat el 16 de 
febrer de 2015, pel qual l’ABSSG es compromet a col·laborar en les recollides d’aliments conjuntes mensuals 
del Banc d’Aliments de Barcelona i del transport de les mateixes recollides. El conveni te vigència d’un any, 
prorrogable tàcitament. 
 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTI BONET CONTRA LA CEGUERA, signat 
el 12 de juny del 2015, pel qual la fundació es  compromet prestar assistència sanitària, en matèria 
oftalmològica, als beneficiaris de l’activitat de la Fundació Rosa Oriol. El conveni te vigència d’un any, 
prorrogable tàcitament. 
 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS  DE BARCELONA, “LA 
CAIXA” , signat el 1 de juliol de 2015,” on es compromet a aportar 13.000.- per realitzar un estudi de la 
pobresa infantil. El conveni te vigència fins el 31 d’octubre de 2015. 
 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS  DE BARCELONA, “LA 
CAIXA” , signat el 13 de juliol de 2015,”on l’a fundació bancària es compromet a aportar 34.000.- euros per a 
l’adquisició d’una furgoneta frigorífica per al transport d’aliments. 
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- Conveni de donació amb la FUNDCIÓ GERMÀ TOMÀS CANET, signat el 26 d’octubre de 2015, pel qual La 
FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL dóna amb caràcter gratuït  les instal·lacions de les dutxes realitzades a 
l’edifici de les Saleses a la FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET.   
 
- Conveni de col·laboració amb l’entitat mercantil MEDIASET S.A. i la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA 
D’ESTALVIS I PENSIONS  DE BARCELONA, “LA CAIXA”, signat el 23 de novembre de 2015, pel qual l’entitat 
mercantil MEDIASET S.A. es compromet a col·laborar a la campanya de captació de donatius “El equipo de 
los comprometidos”. El conveni te vigència fins a 10 de desembre de 2015. 
 
- Conveni de col·laboració amb BANCO DE SABADELL, S.A. signat el 17 de desembre de 2015, per la qual 
l’entitat financera  modifica l’anterior conveni signat a 16 de juny de 2014, i cedeix fins a un màxim de 7 
habitatges sota la figura jurídica de CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS, perquè puguin ser utilitzats per persones que 
en situació de precarietat i/o exclusió social. El conveni té una vigència de 10 anys, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 
- Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, signat el 23 de desembre de 2015, per la qual, 
l’Ajuntament de Manresa atorga una subvenció de 47.700,00 euros amb la finalitat  de ésser destinats a 
donar suport a les famílies amb necessitats d’aliments a través de la Plataforma dels Aliments i la Residència 
Rosa Oriol i fer el seguiment de les persones i famílies amb risc d’exclusió social. El mateix conveni regula la 
obtenció d’una subvenció de 3.999,99.- euros per adquirir una furgoneta frigorífica. El conveni es vigent per 
a l’any 2015. 
 

Tipus d’usuaris que han rebut el serveis de la fundació 

Els usuaris que arriben des de el CESAM de la Fundació Althaia, son persones que realitzen un tractament 
amb l’equip de psiquiatria a causa de diverses patologies: addiccions, depressions o malalties cròniques i/o 
severes. 
 
Des de les àrees bàsiques, Creu Roja i Ajuntament de Manresa el perfil es diferent. Persones sense llar; 
persones sense papers, famílies monoparentals, persones soles; persones sense cap tipus d’ingressos o amb 
ingressos insuficients. 
 

Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre homes i dones  

Des de la Fundació és fa una atenció a dones maltractades o a famílies monoparentals. S’està en una fase 
inicial de coneixença per tal de tirar endavant, en un futur, programes encaminats a donar-los-hi suport 
moral, social i laboral. 
 
 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i es presenten d'acord 
amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat de 
Fundacions. L'objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Fundació, sense que hagi estat necessari deixar d'aplicar cap disposició legal en matèria comptable. 
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Al present exercici finalitzat a 31/12/2015, la fundació presenta els comptes anuals d’acord amb el DECRET 

259/2008 de 23 de desembre, així com el Decret 125/2010 de 14 de setembre. L’entitat s’ha anat adaptant a 

les normes i resolucions de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a mesura que  aquestes 

normes van apareixent. 

2.2.  Principis comptables: 

L'aplicació dels principis comptables obligatoris establerts en el Codi de Comerç i en el Pla General de 
Comptabilitat, empresa en funcionament, meritació, uniformitat, prudència, no compensació i importància 
relativa, ha resultat suficient per a la tinència de la comptabilitat i la presentació dels Comptes Anuals de la 
Fundació. 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

No existeixen canvis en cap estimació comptable que siguin significatius i que afectin a l’actual exercici o 
exercicis futurs. 
El patronat de la fundació no és conscient de la existència d’incerteses importants relatives a esdeveniments 
o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat de que l’entitat continuï funcionant 
normalment. 
 

2.4. Comparació de la informació: 

No existeixen raons que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent. A 
en la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2013 es van aplicar les normes comptables relatives al 
decret  259/2008 de 23 de desembre, així com també es van aplicar els continguts estipulats en el decret 
125/2010 de 14 de setembre.  
 

2.5. Agrupació de partides: 

No hi ha elements agrupats en diverses partides 

2.6. Elements recollits en diverses partides: 

No hi ha elements distribuïts en diverses partides 

2.7. Canvis en criteris comptables: 

L’entitat ha registrat un canvi de criteri respecte l’exercici 2014 en les obtencions de valor dels béns cedits 

en ús gratuïtament. Aquest canvi de criteri ha suposat una disminució de l’actiu intangible i de les 

subvencions de capital per valor de 71.909,58.- euros. 

2.8. Correcció d’errors: 

En aquest exercici s’han efectuat ajustos per correcció d’errors degut al reconeixement d’immobilitzats 
cedits gratuïtament a la fundació en exercicis anteriors. Aquesta correcció ha suposat un augment net de 
6.673,95.- euros del saldo de la partida de subvencions de capital. A l’exercici anterior es van practicar 
6.043,51.- euros d’ajustos per errors pel mateix concepte. 
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3. EXCEDENT DE L'EXERCICI 

El patronat presenta els compte de pèrdues i guanys de totes les activitats de la fundació. 
 

La fundació presenta la següent distribució de l’excedent 

Bases de repartiment Exercici 2015 Exercici 2014 

Excedent de l'exercici 3.255,24  -2.149,36  

Total base de repartiment = Total distribució 3.255,24  -2.471,83  

Distribució a Exercici 2015 Exercici 2014 

Fons dotacionals     

Fons especials     

Romanent 3.255,24  -2.149,36  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries     

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors     

Total distribució = Total base de repartiment 3.255,24  -2.149,36  

 

 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

S’han utilitzat les normes de valoració establertes en la segona part del Pla de Comptabilitat de Fundacions 

Catalanes. 

4.1. Immobilitzat intangible 

Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals per complir amb la definició d'actiu i els 
criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat. A més, 
compleixen amb el criteri de identificabilitat, ja que són elements separables que sorgeixen de drets legals o 
contractuals, amb independència que talis drets siguin transferibles o separables. 
 
Els immobilitzats intangibles, es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de 
producció, sense perjudici de l'indicat en les normes particulars sobre aquest tipus d'immobilitzats.  
 
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat intangible, només s'han inclòs en el preu 
d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 
 
Els drets d’ús es reflecteixen a l’actiu del balanç pel valor atribuït al moment de la seva concessió, 
determinat d’acord amb el valor raonable del dret d’ús, i es comptabilitza en el patrimoni net la subvenció o 
donació en capital derivada de la cessió, pel mateix import fixat. 
 
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han sofert pel 
seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica o comercial que 
pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, s'han ajustat les amortitzacions 
dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=identificabilidad
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=transferibles
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S'ha produït una pèrdua per deterioració del valor d'un element de l'immobilitzat intangible quan el seu 
valor comptable ha superat al seu import recuperable. 
 
En els balanços de l'empresa, no han existit immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 
 

4.2. Béns integrants del patrimoni cultural.  

No existeixen elements en el balanç. 
 

4.3. Immobilitzat material 

Els immobilitzats materials, s'han valorat pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició o el cost de producció, 
sense perjudici de l'indicat en les normes particulars sobre aquest tipus d'immobilitzats.  
 
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material, només s'han inclòs en el preu 
d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 
 
També s'han inclòs com part del valor dels immobilitzats materials, l'estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades, tals com els costos de 
rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de provisions.  
 
En aquells immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per a estar en condicions 
d'ús, s'han inclòs en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que s'han reportat 
abans de la posada en condicions de funcionament i que han estat girats pel proveïdor o corresponen a 
algun tipus de finançament aliè atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció de l'actiu.  
 
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 
immobilitzats materials i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han sofert pel seu 
funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica o comercial que 
pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, aquestes, s'han ajustat a les 
amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable.  
 
S'ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu 
valor comptable ha superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, així com la 
seva reversió s'ha reconegut com una despesa o ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. 
La reversió de la deteriorament ha tingut com límit el valor comptable de l'immobilitzat que estaria 
reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material han estat incorporats a 
l'actiu com major valor del bé en la mesura que han suposat un augment de la capacitat, productivitat o 
allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el valor comptable dels elements que s'han substituït. 
 

4.4. Inversions immobiliàries 

 
No existeixen elements en el balanç. 
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4.5. Arrendaments 

 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les condicions dels mateixos 
es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat 
de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 
 
Arrendament operatiu 
Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys en 
l'exercici en què es meriten. 
Qualsevol cobrament o pagament que pogués fer en contractar un arrendament operatiu, es tractarà com 
un cobrament o pagament anticipat que s'ha d'imputar a resultats al llarg del període de l'arrendament, a 
mesura que se cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat. 

 

4.6. Permutes 

No s’han adquirit immobilitzats en permuta. 
 

4.7. Actius financers i passius financers 

a) S'han considerat com financers, aquells actius consistents en diners en efectiu, instruments de patrimoni 
d'altres empreses o drets contractuals a rebre efectiu o altre actiu financer. També s'han inclòs els drets 
contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.  
 
Els actius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories: 
 

- Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria d'actius financers inclou d'una banda, crèdits per 
operacions comercials, originats en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de 
l'empresa, i d'altra banda, altres actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, no 
tenen origen comercial i els seus cobraments són de quantia determinada o determinable. Els actius 
financers inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel cost, que equival al valor raonable 
de la contraprestació lliurada més els costos de transacció. 

 
- Actius financers mantinguts per a negociar: La societat, ha inclòs en aquest apartat, als actius financers 

que s'han originat o s'han adquirit amb el propòsit de vendre'ls a curt termini, o als actius financers que 
formin part d'una cartera d'instruments financers amb la finalitat d'obtenir guanys a curt termini. 
També s'han inclòs als instruments financers derivats sense contracte de garantia financera i sense 
designació com instrument de cobertura. Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.  

 
- Actius financers a cost: En aquesta categoria, s'han inclòs les inversions en el patrimoni d'empreses del 

grup, multigrup i associades, així com altres instruments de patrimoni no inclosos en la categoria 
d'Actius “financers mantinguts per a negociar”. Aquests actius financers s'han valorat inicialment al 
cost, això és, el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin 
directament atribuïbles. 

 
S'han classificat com financers, aquells passius que han suposat per a l'empresa una obligació contractual, 
directa o indirecta, de lliurar efectiu o altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers 
en condicions potencialment desfavorables, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l'emissor el seu rescat en 
una data i per un import determinat. 



Fundació Privada Rosa Oriol 
Memòria Abreujada. Exercici 2015 

 

FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL | Ctra. de Vic, 183-185 baixos | 08240 Manresa |  www.fundaciorosaoriol.org 
28 

 
Els passius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories:  
 

- Passius financers a cost amortitzat: S'han inclòs com a tals, els dèbits per operacions comercials, que 
s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i els dèbits per 
operacions no comercials, que no sent instruments derivats, no tenen origen comercial. Aquests 
passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són directament atribuïbles. 

 
- Passius financers mantinguts per a negociar: L'empresa ha inclòs en aquest apartat als instruments 

financers derivats, sempre que no siguin contractes de garantia financera, ni hagin estat designats com 
instruments de cobertura. Aquests passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, que equival 
al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són directament 
atribuïbles. 

 
b) Els criteris aplicats per a determinar l'existència d'una deterioració, han estat distints en funció de la categoria 
de cada actiu financer: 
 

- Actius financers a cost amortitzat: Almenys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència 
d'alguna evidència objectiva, que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb similars 
característiques de risc, s'ha deteriorat com resultat d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut 
després del seu reconeixement inicial i que hagin ocasionat un reducció en els fluxos d'efectiu 
benvolguts futurs. La pèrdua per deterioració del valor d'aquests actius financers ha estat la diferència 
entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estimen van a generar. Si 
escau, s'ha substituït el valor actual dels fluxos d'efectiu pel valor de cotització de l'actiu, sempre que 
aquest hagi estat suficientment fiable. Les correccions valoratives per deterioració, així com la seva 
reversió, s'han reconegut com una despesa o un ingrés, en el compte de pèrdues i guanys. 

- Actius financers mantinguts per a negociar: Posteriorment a la seva valoració inicial, aquest tipus 
d'actius, s'han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció que es pogués 
incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han pogut produir en el valor raonable, s'han imputat en 
el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.  

 
- Actius financers a cost: Almenys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència d'alguna 

evidència objectiva, que el valor en llibres d'alguna inversió no hagi estat recuperable. L'import de la 
correcció valorativa ha estat la diferència entre el valor en llibres i l'import recuperable. Les correccions 
valoratives per deterioració i la seva reversió, s'han registrat com una despesa o ingrés en el compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici. 

 
 
c) L'empresa ha donat de baixa als actius financers, o part dels mateixos, quan han finalitzat o s'hagin cedit els 
drets contractuals, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu. 
En les operacions de cessió en les quals no ha procedit donar de baixa l'actiu financer, s'ha registrat 
addicionalment un passiu financer derivat dels imports rebuts.  
 
Pel que fa als passius financers, l'empresa els ha donat de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També ha donat de 
baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la intenció de recol·locar-los en el futur. 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer, i la contraprestació pagada, inclosos els costos de 
transacció atribuïble, s'ha reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici que ha tingut lloc. 
 
d) S'han inclòs en la categoria d'Inversions en empreses del grup, multigrup i associades, a les inversions que han 
complert amb els requisits establerts en la norma 11ª de l'elaboració dels comptes anuals. Aquest tipus 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=recolocarlos
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d'inversions han estat registrades inicialment a valor de cost i posteriorment també pel seu cost, menys si escau, 
l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
  
Almenys al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries, sempre que hagi 
existit l'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no serà recuperable. L'import de la correcció 
valorativa, serà la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable. Les correccions valoratives per 
deterioració 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 de la deterioració té com límit, el valor en llibres de la inversió que 
estaria reconeguda en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor.  
 
e) Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han 
reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos s'han reconegut utilitzant el mètode 
del tipus d'interès efectiu i els dividends quan s'ha declarat el dret del soci a rebre'l.  
 

4.8.  Existències 

No existeixen actius d’aquest tipus en el Balanç de l’Entitat. 
 

4.9. Impostos sobre beneficis 

L’entitat no fa cap activitat que sigui subjecte a l’aplicació d’aquest impost. 
 

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos s'han reconegut com a conseqüència d'un increment dels recursos de l'empresa, i sempre que 
la seva quantia hagi pogut determinar-se amb fiabilitat. Les despeses, s'han reconegut com a conseqüència 
d'una disminució dels recursos de l'empresa, i sempre que la seva quantia també s'hagi pogut valorar o 
estimar amb fiabilitat.  
 
Els ingressos per prestació de serveis s'han reconegut quan el resultat de la transacció es pugui estimar amb 
fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data del tancament de l'exercici. Només 
s'han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis amb les següents condicions: quan l'import dels 
ingressos s'ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que l'empresa hagi rebut beneficis o rendiments de la 
transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser valorada a tancament d'exercici amb fiabilitat, i finalment 
quan els costos incorreguts en la prestació, així com els quals queden per incórrer s'han pogut valorar amb 
fiabilitat.  

4.11. Provisions i contingències 

L'empresa ha reconegut com provisions els passius que, complint la definició i els criteris de registre 
comptable continguts en el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats respecte al seu 
import o a la data que es cancel·laran. Les provisions han vingut determinades per una disposició legal, 
contractual o per una obligació implícita o tàcita.  
 
Les provisions s'han valorat en la data de tancament de l'exercici pel valor actual de la millor estimació 
possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-ne els 
ajustaments que han sorgit per l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme s'han anat 
reportant. En els casos de provisions amb venciment igual o inferior a l'any no s'ha efectuat cap tipus de 
descompte. 
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4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

La fundació no té elements d’aquesta naturalesa al seu balanç 
 

4.13. Provisions per a pensions i obligacions similars 

La Fundació no gestiona directament fons destinats a atencions socials per als seus treballadors. 
 

4.14. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, 
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
subvenció. 
 
Les subvencions es valoren per valor raonable de l'import concedit. 
 
Les subvencions destinades a explotació de l’exercici es comptabilitzen en la data de resolució de concessió, 
distingint si provenen de l’administració local, autonòmica, estatal o bé europea.  
En cas de que facin referència a varis exercicis sols es computa el import corresponent a l’exercici en curs. Si 
a la resolució es detalla la durada del projecte i aquesta difereix de l’any natural es procedeix a prorratejar la 
subvenció d’acord a les dates que hi figuren, això provoca un desfasament entre el import comptabilitzat 
com a ingrés de l’exercici i l’anualitat transferida per l’administració, que es regularitza al final del període. 
 
Les quantitats comptabilitzades com a subvenció a l’explotació estan subjectes a la comprovació de la 
correcte justificació de la mateixa per part de l’administració. Es pot donar el cas de que l’administració 
requereixi el reintegrament d’una part de la subvenció atorgada si considera que no s’ha justificat 
degudament, per tant aquestes quantitats es podrien veure minorades parcialment. 
 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de 
subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els  dèficits d’explotació: 
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits 
d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 
 
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix 
exercici en què es meriten les despeses que estiguin  finançant. 
 
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius es consideraran les següents opcions: 
 

- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a ingressos 
de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als elements 
esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o 
baixa en balanç. 
 
- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o 
baixa en balanç. 
 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
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- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix aquesta 
cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, cas en el qual la 
imputació es realitza en funció de l’element finançat. 
 

d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a ingressos 
de l’exercici en què es reconeixen. 
 
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deteriorament dels 
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament. 
 

4.15. Transaccions en parts vinculades 

Les operacions vinculades s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, o sigui per el seu valor 
raonable. En el cas que el preu acordat per una operació hagi sigut diferent del valor raonable de la mateixa, 
la diferencia s’ha registrat atenent a la realitat econòmica de l’operació. 
 
 
 
 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

Les variacions de l’immobilitzat material produïdes durant l’exercici 2014 han estat les següents: 
 
  SALDO     SALDO 

31/12/2014 ADDICIONS BAIXES 31/12/2015 

COST      

Instal.lacions tècniques 257.911,80  22.491,93  237.972,67  42.431,06  

Maquinària 2.294,00  6.050,00  0,00  8.344,00  

Mobiliari 12.102,87  0,00  0,00  12.102,87  

Equips procés informació 4.789,77  605,00  0,00  5.394,77  

Elements de transport 7.567,80  49.044,75  3.587,10  53.025,45  

Altre immobilitzat material 4.781,00  0,00  0,00  4.781,00  

       

Total Immobilitzat Material 289.447,24  78.191,68  241.559,77  126.079,15  

       

AMORTITZ.ACUMULADA      

Am. Ac. Instal·lacions tecniques -4.102,55  -4.668,57  0,00  -8.771,12  

Am.Acum.Maquinària -573,50  -330,23  0,00  -903,73  

Am.Acum.Mobiliari -2.075,53  -1.210,29  0,00  -3.285,82  

Am.Acum.Equips procés inform. -2.729,19  -1.001,10  0,00  -3.730,29  

Am.Acum.Elements de transport -1.793,00  -7.691,85  -1.106,02  -8.378,83  

Am.Acum. Altre immobilitzat 
material 

-1.868,37  -448,40  0,00  -2.316,77  

    0,00    

Total Amort.acum.immo.material -13.142,14  -15.350,44  -1.106,02  -27.386,56  
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PROVISIONS 0,00  0,00  0,00  0,00  

          

VALOR NET 276.305,10  62.841,24  240.453,75  98.692,59  

 
 
L’entitat practica amortització lineal al seus elements mantenint els següents coeficients d’amortització 
 

Element  Coeficient d’amortització 

Instal·lacions tècniques 8% - 20% 

Maquinària 10%-20% 

Mobiliari 10% 

Equips procés informació 25% 

Vehicles 10%-64% 

Altre immobilitzat material 10% 

 
Durant l’exercici 2015 l’entitat ha comptabilitzat els següents immobilitzats que estan afectats per 
subvencions de capital. 
 
 

ELEMENT IMPORT ADQ. IMPORT SUBV. 

CAMBRA FRIGORIFICA 6.422,55 3.999,99 

FURGONETA FRIGORIFICA VW CRAFTER 34.536,00 34.000,00 

PEUGEOT 208 9.000,00 5.000,00 

OPEL CORSA 6884CVW 1.092,00 1.092,00 

 
Hi ha elements  totalment amortitzats per valor de 2.597,34 euros (297,00 euros l’any anterior). 
No hi ha elements subjectes a cap contracte d’arrendament financer. 
Tampoc hi ha avals ni cap altra garantia sobre béns de l’immobilitzat. 
 
S’han registrat els següents resultats per baixes de l’immobilitzat material: 

Element Ingressos Despeses Resultat 

FURGONETA NISSAN FRIGORIFICA 0,00 2.481,08 -2.481,08 

DUTXES SALESES 0,00 237.972,67 -237.972,67 

 
0,00 240.453,75 -240.453,75 

 
 
 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

L’entitat no posseeix actius d’aquesta naturalesa. 
 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

L’entitat no posseeix béns de patrimoni cultural. 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Les variacions de l’immobilitzat material produïdes durant l’exercici 2015 han estat les següents: 
 
  SALDO     SALDO 

31/12/2014 ADDICIONS BAIXES 31/12/2015 

COST      

Programes informàtics 7.725,95  0,00  0,00  7.725,95  

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 140.765,52  21.103,66  83.698,77  78.170,41  

Total Immobilitzat  Intangible 148.491,47  21.103,66  83.698,77  85.896,36  

       

AMORTITZ.ACUMULADA      

Am.Acum. Programes informatics -7.656,56  -69,39  0,00  -7.725,95  

Am. Acum. Drets sobre béns cedits en ús 
gratuïtament 

-14.977,43  -17.481,60  -18.284,71  -14.174,32  

Total Amort.acum.immo.intangible -22.633,99  -17.550,99  -18.284,71  -21.900,27  

       

PROVISIONS 0,00  0,00  0,00  0,00  

          

VALOR NET 125.857,48  3.552,67  65.414,06  63.996,09  

 

 

L’entitat practica amortització lineal al seus elements mantenint els següents coeficients d’amortització.  
 

Element  Coeficient d’amortització 

Programes informàtics 33% 

Drets sobre Béns cedits en ús 10% - 20% - 100% 

 
 
L’entitat té reconeguts com a drets sobre béns cedits en us gratuïtament la següent relació d’actius: 
 

Actiu cedit en ús Ubicació data cessio Anys us Valor cessió 

PISOS BANC SABADELL C. Joan Jorba, 2, 3-3, Manresa 16/06/2014 10 10.296,05 € 

PISOS BANC SABADELL C. St. Jeroni, 36-40, B, 1-1, El Pont de Vilomara 16/06/2014 10 9.311,57 € 

PISOS BANC SABADELL Passatge Ginjoler, 6 ,4-2, Manresa 16/06/2014 10 9.166,14 € 

PISOS BANC SABADELL Passatge Misermes, 2, Bxs-1, Manresa 16/06/2014 10 5.691,99 € 

PISOS BANC SABADELL Via St. Ignasi, 39, 4-2, Manresa 16/06/2014 10 7.562,23 € 

PISOS BANC SABADELL C. Pont de Vilomara, 118, 4 16/12/2015 10 9.064,65 € 

PISOS BANC SABADELL C. Pare Ignasi Puig,5, 1-2 16/12/2015 10 3.903,49 € 

LOCAL PLATAFORMA Ctra. De Vic, 158, baixos, Manresa 02/11/2014 5 12.457,20 € 

CAN SERRA Finca Can Serra, Ctra. Igualada s/n, Manresa 20/06/2015 1 894,65 € 

CASA SÚRIA Cm Futbol 806, Súria 02/07/2012 5 5.496,93 € 

LOCAL PIRELLI Magatzem Avda. Pirelli 25/11/2015 1 4.055,82 € 

HORTS El guix 26/06/2015 1 269,70 € 
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L’entitat ha determinat la valoració dels actius anteriors com la millor estimació del valor raonable de l’actiu 
a la data de la cessió. S’ha calculat el valor raonable en funció d’un teòric usdefruit. L’entitat ha 
homogeneïtzat els criteris de valoració utilitzats en els diferents immobles respecte els emprats l’exercici 
anterior en la mesura que ha disposat de les dades necessàries per adequar els valors de les cessions d’ús. El 
canvi de criteri de la valoració de l’actiu immobilitzat intangible de béns cedits en us, i el valor registrat a la 
partida de Subvencions del Patrimoni Net del Balanç, han causat uns disminució del valor net dels 
immobilitzats i del patrimoni net de 71.909,58 euros. 
 
Durant l’exercici 2015 l’entitat ha comptabilitzat els següents immobilitzats que estan afectats per 
subvencions de capital. 
 
 

ELEMENT  IMPORT 

DRET D'ÚS PISOS BANC DE SABADELL  12.968,14 

DRET D’ÚS CASA SÚRIA  5.496,93 

DRET D’ÚS MAGATZEM AVDA. PIRELLI   4.055,82 

DRET D’ÚS  HORTS (EL GUIX)  269,70 

 
 
 
Hi ha elements  totalment amortitzats per valor de 20.183,15 euros (787,55 euros l’any anterior). 
Al balanç no consten elements de vida útil indefinida. 

 

 

 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

9.1. Arrendaments financers 

La fundació no té contractes d’arrendament financer que esdevinguin un obligació contractual. 

 

 

9.2. Arrendaments operatius 

L’entitat actua com a arrendadora de pisos per a lloguer social, del quals n’ha obtingut els següents 

ingressos: 

    Import 

Quotes d'arrendament  regonegudes com a ingrés de l'exercici 6.000,00 

Quotes contingents reconegudes com a ingrés de l'exercici 4.155,80 

 

 

 

La fundació és arrendatària els següents locals on desenvolupa les seves activitats socials: 
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Descripció 
Pagaments 
minims  

Quotes 
contingents 

Data 
inicial 

Data 
finalització Condicions addicionals 

Lloguer local Ctra. Vic 183 17.424,00 0,00 01/09/2010 31/08/2015  PRORROGAT ANUALMENT 

Lloguer pis C/Alcalde Armengou 18 5.445,00 118,80 12/02/2014 11/02/2019 PRORROGABLE ANUALMENT 

Lloguer local Ctra. Vic 181 49.658,40 0,00 01/06/2013 31/05/2023 PRORROGABLE ANUALMENT 

 

No existeixen quotes derivades de subarrendaments. 

 

 

 

10.ACTIUS FINANCERS 

Les partides d’actius financers a llarg termini (excepte les classificades com a inversions en patrimoni 

d’entitats de grup) es classifiquen en aquest quadre: 

CATEGORIES 

CLASSES               

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute Crèdits, derivats i altres TOTAL 

Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 

Actius financers 
mantinguts per  negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554,85 10.554,85 10.554,85 10.554,85 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554,85 10.554,85 10.554,85 10.554,85 

 

L’import que figura al quadre anterior es correspon principalment a les fiances entregades a tenor dels  

contracte d’arrendament vigents que té subscrits l’entitat. 

 

 

Les partides d’actius financers a curt termini (excepte les classificades com a inversions en patrimoni 

d’entitats de grup)  es classifiquen en aquest quadre: 

 

CATEGORIES 

CLASSES               

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute Crèdits, derivats i altres TOTAL 

Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 

Actius financers 
mantinguts per  negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 128.687,40 81.250,70 128.687,40 81.250,70 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 128.687,40 81.250,70 128.687,40 81.250,70 
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No s’han registrat deterioraments de cap partida d’actiu financer (excepte els classificats com a entitats de 

grup). 

 

Les partides del grup B.II del balanç “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 

cobrar” han tingut el  següent moviment durant l’exercici. 

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar saldo incial entrades sortides saldo final 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 0,00 893.356,18 893.356,18 0,00 

5. Personal 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 

7. Altres crèdits amb les administracions públiques 79.250,70 65.900,00 28.023,30 117.127,40 

Total 79.250,70 960.316,18 921.379,48 118.187,40 

 

No hi ha litigis, ni embargaments pendents sobre cap deutor de l’entitat. 

 

Informació sobre Entitats del Grup: 

A 23-10-2013 la fundació va constituir la societat “E.I. L’HORT FLOR DE BLAT S.L. UNIPERSONAL”. La societat 

té el domicili social a Manresa, Ctra. de Vic, 181.  L’activitat principal de l’entitat es el conreu i venda de 

fruites i hortalisses. La societat es va constituir i opera sota la fórmula jurídica d’Entitat d’Inserció.  

El capital social de la societat es de 12.500 euros, i esta format per 12.500 participacions d’un euro 

cadascuna. El capital està totalment desemborsat. La fundació es actualment propietària de la totalitat de 

les participacions de la societat i de la  totalitat dels drets de vot de les mateixes. 

Exercici Actual 
       Empreses del Grup Participació Capital social Reserves Resultat Aportacions Socis Patrimoni Net Valor llibres 

E.I. L'HORT FLOR DE BLAT 100% 12.500,00 361,59 -1.032,76 10.000,00 21.467,24 21.467,24 

        Exercici anterior 

       Empreses del Grup Participació Capital social Reserves Resultat Aportacions Socis Patrimoni Net Valor llibres 

E.I. L'HORT FLOR DE BLAT 100% 12.500,00 -7.584,56 7.946,15 10.000,00 22.861,59 22.500,00 

 

La fundació ha practicat la següent dotació del deteriorament de la participació en valor en llibres de la 

inversió en capital de la societat E.I. L’HORT FLOR DE BLAT SL. 

Deteriorament participació saldo inicial deterioraments reversions saldo final 

E.I. L'HORT FLOR DE BLAT 0,00 -1.032,76 0,00 -1.032,76 
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11.PASSIUS FINANCERS 

No hi ha partides de passius financers a llarg termini al balanç. Les partides de passius financers a curt 

termini es classifiquen en aquest quadre: 

CATEGORIES 

CLASSES               

Deutes amb entitats de 
crèdit 

Obligacions i altres 
valors negociables Derivats i altres TOTAL 

Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 Exer. N Exer. N-1 

Passius financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 187.954,38 73.859,74 187.954,38 73.859,74 

Passius financers mantinguts per  
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 187.954,38 73.859,74 187.954,38 73.859,74 

L’entitat ha registrat un deute de 120.894,37.- euros corresponents als ajuts pendents de pagar a entitats 

subscrites al conveni de la campanya “TODOS CONTRA LA POBREZA INFANTIL” 

 

En els següent quadre els passius financers es classifiquen en funció del venciment ens els propers 5 anys. 

Classificació de Venciments per exercici 2016 2017 2018 2019 2020 resta 

II. Deutes a llarg termini 157.344,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Altres deutes a curt termini 157.344,01           

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 30.610,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Proveïdors 3.513,85           

2. Creditors varis 21.705,00           

3. Personal (Remuneracions pendents de pagament) 0,00           

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. 
Públiques 5.391,52           

Total 187.954,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

No hi ha deutes amb garantia real. 

 

12.FONS PROPIS 

Al present exercici hi ha hagut el següent moviment en els fons propis de l’entitat: 

  SALDO INICIAL AUGMENTS  DISMINUCIONS SALDO FINAL 

FONS DOTACIONAL 60.000,00  65.000,00  0,00  125.000,00  

FONS DOTACIONAL PENDENT DE DESEMBORSAR 0,00  0,00  0,00  0,00  

ROMANENT 83.330,73  -2.149,36  0,00  81.181,37  

EXCEDENT DE L'EXERCICI -2.149,36  3.255,24  -2.149,36  3.255,24  

          

TOTAL FONS PROPIS 141.181,37  66.105,88  -2.149,36  209.436,61  
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13.SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Les subvencions rebudes durant l’exercici 2015 han estat les següents: 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS: INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS 
 

DESCRIPCIO SALDO INICIAL 
ATORGADES A 

L'ANY 
APLICACIONS / 

BAIXES  SALDO FINAL 

CAMBRA FRIGORIFICA 0,00  3.999,99  0,00  3.999,99  

CAMBRA FRIGORIFICA 4.200,00  0,00  773,33  3.426,67  

VEHICLE FRIGORÍFIC 2.750,19  0,00  2.750,19  0,00  

OPENERP 69,39  0,00  69,39  0,00  

INSTAL·LACIONS DUTXES 237.972,67  0,00  237.972,67  0,00  

NISSAN MICRA 2.386,80  0,00  881,28  1.505,52  

RENAULT KANGOO 637,89  0,00  392,54  245,35  

DRET US PISOS BANC SABADELL 46.232,10  6.472,62  4.256,09  48.448,63  

DRET US LOCAL CTRA VIC 158 77.461,71  2.261,54  70.167,04  9.556,21  

DRET US FINCA CAN SERRA 2.094,28  894,65  2.572,24  416,69  

FURGONETA FRIGO. VW 0,00  34.000,00  3.626,67  30.373,33  

PEUGEOT 0,00  5.000,00  133,33  4.866,67  

DRET US CASA SURIA 0,00  2.748,46  1.099,39  1.649,07  

OPEL CORSA 6884CVW 0,00  1.092,00  87,36  1.004,64  

DRET US LOCAL PIRELLI 0,00  7.711,61  4.055,82  3.655,79  

DRET US TERRENY GUIX 0,00  269,70  0,00  269,70  

          

TOTAL SUBV. DE CAPITAL 373.805,03  64.450,57  328.837,34  109.418,26  

 
 
En el present exercici s’han percebut tres donatius per finançar adquisicions d’immobilitzat, i s’ha donat de 
baixa 237.972,67.- euros corresponents a la cessió de l’equipament de les dutxes de l’edifici de les Saleses, a 
la Fundació Germà Tomàs Canet.  
 
 
 
 
SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ 
 
ENTITAT PARTIDA CTE RESULTATS ORIGEN SALDO FINAL 

Donatius de caràcter periòdic (quotes) 1.  b. PRIVAT 12.170,00 

Ingressos d'actes promocionals i convenis 1.  c. PRIVAT 101.996,82 

Ajuntament de Manresa 1.  d. PUBLIC 45.000,00 

Generalitat de Catalunya. Departament de  
Benestar Social i Família 

1.  d. PUBLIC 65.900,00 

Altres donatius privats 1.  e. PRIVAT 473.692,61 

TOTAL SUBV. A L’EXPLOTACIÓ     698.759,43 
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L’entitat ha percebut subvenció de l’Ajuntament de Manresa per import de 45.000 euros per finançar 

l’activitat de la plataforma dels aliments i la residencia. Per altra banda, també ha percebut una subvenció 

de 65.900,00 euros de la Generalitat de Catalunya , per finançar activitats de la fundació destinades a la 

prestació de serveis directes o indirectes a famílies en situació de vulnerabilitat.  

La resta dels ingressos de la fundació provenen de donatius de caràcter privat. Dins l’epígraf 1.c s’han de 

destacar els 72.527,40 euros procedents dels convenis subscrits amb “LA CANTERANA SLU”, pel qual 

s’atorga a l’entitat l’equivalent del les quotes del lloguer del local de la plataforma del aliments i de la 

residencia. Totes les donacions ha estat destinades al finançament de les activitats ordinàries de la fundació. 

 

 

14.SITUACIÓ FISCAL 

El resultat de l’exercici ha estat de 3.255,24 euros de benefici , una vegada deduïda la despesa per Impost 
sobre Beneficis de 0,00 euros. 
 
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de 
"Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació 
ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003 de 10 
d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots 
els requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada Llei. 
 
D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, el tipus impositiu aplicable 
als rendiments subjectes i no exempts, obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és 
del 10%. 
 
    

RESULTAT COMPTABLE  3.255,24 

- Disminucions al resultat comptable   

    

Resultat positiu obtingut en activitats exemptes Llei 49/02 -3.255,24 

   

+ Augments al resultat comptable   

    

      Impost sobre beneficis comptabilitzat 0,00 

    

BASE IMPOSABLE    

    

TIPUS GRAVAMEN X B.I.= QUOTA ÍNTEGRA   0,00 

    

RETENCIONS SUPORTADES I PAGAMENTS A COMPTE 0,00 

    

QUOTA EXERCICI 0,00 
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15.INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Despeses d’administració 

No hi ha despeses d’administració del patrimoni de la fundació en el compte de Pèrdues i Guanys. 

15.2. Ajuts Monetaris, càrregues socials i variació de provisions de les activitats 

La fundació ha realitzat els següents ajuts monetaris durant l’exercici. Aquest ajuts són de caràcter 
extraordinari. 
 
ACTIVITAT IMPORT REINTEGRAMENTS TOTAL 

CAMPAÑA “EQUIPO DE LOS COMPROMETIDOS” 120.894,37 0,00 120.894,37  

E. I. HORT FLOR DE BLAT 27.622,34 0,00 27.622,34  

AJUDES PISOS SOCIALS 11.334,25 0,00 11.334,25  

TALLER DE COSTURA 1.070,00 0,00 1.070,00  

TOTALS 160.920,96 0,00 160.920,96 

 
 
La fundació ha meritat càrregues socials per valor de 20.873,06 euros, i sous i salaris per valor de 75.307,36 
euros. 
 
La fundació no ha efectuat provisions a les activitats. 

15.3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions a les activitats 

La fundació ha registrat 25.969,42 euros provinents de donatius derivats d’actes de promoció de la fundació, 
amb la col·laboració d’altres col·lectius i persones socialment reconegudes. 
 
L’entitat ha registrat ingressos per convenis de col·laboració amb la mercantil “LA CANTERANA SL” per 
import de 72.527,40.- euros. 
 
 
 
 

16.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

No s’ha registrat cap tipus de provisió al balanç 
 

 

17.APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

ESTATUTÀRIES 

17.1. Dotació fundacional 

No hi ha elements a l’actiu del balanç que estiguin vinculats directament al compliment de les finalitats de la 
fundació. 
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17.2. Compliment de les finalitats fundacionals 

Per calcular el compliment de les activitats fundacionals s’ha partit dels ingressos totals de la fundació, els 
quals hem sostret les despeses necessàries pel funcionament de la mateixa i que esdevinguin 
imprescindibles per a exercir les activitats fundacionals. 
 
 

Rendes Exemptes Import Lletra llei 49/2002 
Despeses 
Associades 

Serveis 972.277,60 Article 6, 1er. 969.022,36 

Rendiments de tresoreria 0,00 Article 6, 2on. 0,00 

Total 972.277,60   969.022,36 

 
 
 
La Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos nets a finalitats fundacionals. Dóna compliment a 
l’article 3 ap.2 de la llei 49/2002 de 23 de desembre. 
 

Exercici Ingressos Computables 
% destinat a finalitats 

fundacionals 

Despesa a 
destinar a 
activitats 

fundacionals 

Despesa 
destinada a 

activitats 
fundacionals Diferència 

2012 229.330,75 70% 160.531,53 204.322,00 -43.790,48 

2013 340.055,10 70% 238.038,57 342.526,93 -104.488,36 

2014 547.651,91 70% 383.356,34 549.801,27 -166.444,93 

2015 972.277,60 70% 680.594,32 969.022,36 -288.428,04 

 

17.3. Partides més significatives del compliment de les finalitats fundacionals 

La partida més significativa de les despeses de l’entitat és la compra d’aliments i altres aprovisionaments, 
que representa un 24,46% del total de les despeses meritades de l’exercici. Les despeses per ajuts 
signifiquen un 16,61% de les despeses registrades.  
 
 
 
 
 

18.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

El patronat de la fundació no te coneixement s’hagin registrat fets posterior al tancament que alterin la 

imatge fidel de la fundació i el principi d’empresa en funcionament. 

 

19.OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

La fundació no té participacions en entitats que considerin vinculades, empreses del grup o associades. 
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La fundació ha considerat com a rellevants, les següents operacions mercantils amb els seus patrons, i/o 
entitats que tenen influència amb els òrgans de govern de la fundació. Totes les operacions han estat 
realitzades i comptabilitzades a valor normal de mercat. 
 
 

Exercici 2015 E.I. L'HORT 
FLOR DE 
BLAT 

LA 
CANTERANA 
SLU 

JOYERIA 
TOUS S.A. 

CORREDORIA 
DE SEGUROS 
SANTASUSA
NA, S.A. 

SISTEMES 
D'ORGANITZ
ACIÓ S.A. 

GROS 
MONSERRA
T SL 

Ingressos/(despeses)             

Donatius percebuts     43.500,00   3.650,00   

Ajuts entregats -27.622,34           

Ing. de convenis de col·laboració   67.082,40         

Adquisicions de béns no corrents             

Adquisicions de béns corrents -7.696,95         -6.772,31 

Adquisicions de Serveis   -67.082,40   -7.375,63 -6.654,40   

Interessos meritats a pagar     -1.400,00       

Interessos meritats a cobrar             

       saldos a 31-12-15             

Actiu no corrent, fiances   9.240,00         

Actiu corrent, deutors de les activitats             

Actiu corrent, credits a c/t a entitats 10.500,00           

Passiu corrent, deutes a c/t     -36.668,49       

Passiu corrent, proveïdors -427,33           

Passiu corrent, creditors per prestacions de serveis         -2.282,63 -858,08 

 
 

Exercici 2014 E.I. L'HORT 
FLOR DE 
BLAT 

LA 
CANTERANA 
SLU 

JOYERIA 
TOUS S.A. 

CORREDORIA 
DE SEGUROS 
SANTASUSA
NA, S.A. 

SISTEMES 
D'ORGANITZA
CIÓ S.A. 

GROS 
MONSERRAT 
SL 

Ingressos/(despeses)             

Donatius percebuts   72.642,02 193.507,89 0,00 1.750,00 0,00 

Adquisicions de béns corrents -7.696,95           

Adquisicions de Serveis   -67.082,40   -5.099,94 -10.873,07 -6.074,96 

Interessos meritats a pagar     -268,49       

       

       saldos a 31-12-14             

Actiu no corrent, fiances 0,00 9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actiu corrent, credits a c/t a entitats 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passiu corrent, deutes a c/t 0,00 0,00 -35.268,49 0,00 0,00 0,00 

Passiu corrent, proveïdors -125,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passiu corrent, creditors per prestacions de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 -719,72 -511,98 
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Així mateix, la fundació no ha realitzat altres operacions mercantils rellevants i que s’hagin efectuat fora de 
la valoració normal de mercat, amb els seus patrons i/o empreses on aquests tenen influència significativa, 
així com els seus ascendents i descendents. 
 

 
 
 

20.ALTRA INFORMACIÓ 

20.1. Distribució del personal 

La fundació te la següent distribució de la plantilla mitja 

Categoria Homes Dones Total 

Personal directiu 0,00 0,27 0,27 

Personal tècnic 2,00 1,00 3,00 

Personal administratiu 0,00 0,31 0,31 

Total personal 2,00 1,58 3,58 

 

20.2. Composició del Patronat 

La composició del patronat a 31-12-2015 és la següent: 

PATRÓ CÀRREC FUNDACIÓ REPRESENTA L' ENTITAT 

ROSA MARIA ORIOL PORTA PRESEIDENTA HONORIFICA   

ROSA MARIA TOUS ORIOL PRESEIDENTA   

ELENA RAKOSNIK TOMÉ VICEPRESIDENTA   

LLUIS COROMINAS PADULLÉS SECRETARI   

XAVIER GROS IGLESIAS TRESORER GROS MONSERRAT SL 

PILAR RAHOLA MARTÍNEZ VOCAL   

Sor LUCIA CARAM PADILLA VOCAL   

ELISEO VARONA ALVAREZ VOCAL   

JORDI VALLS RIERA VOCAL   

VICENÇ MAURI CLARET VOCAL   

VALENTIN MARTÍNEZ ESPINOSA VOCAL   

FRANCESC SANTASUSANA RIERA VOCAL   

JORDI SOLER PAREDES VOCAL   

JOSE MANUEL PRADO POZUELO VOCAL   

JOAN CORTINA TORNÉ VOCAL   

JOSÉ IZQUIERDO VERA VOCAL   

GABRIEL PRAT AMETLLA VOCAL   

FRANCESC MARGENAT TRIAS VOCAL   

CONSTANTÍ SERRALLONGA TINTORÉ VOCAL   
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20.3. Autoritzacions del Protectorat 

En el present exercici no s’ha tramitat autoritzacions al protectorat per efectuar operacions que requereixen 
la seva aprovació. 
 

20.4. Garanties amb tercers 

La fundació no té contretes garanties amb tercers. 
 

 
 
 

21.INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 
Durant l’exercici 2015 s’han imputat la següent relació d’ingressos i despeses en funció de la seva naturalesa 
i del seu origen. 

Distribució per seccions 1 3 4 5 6 7 9 10 11 

 
INGRESSOS P.Aliments 

Can 
Serra 

Residènci
a Cosidor Pisos Hort Dutxes 

E. 
Pobresa 

Compro
m. Total 

ING. REBUTS AMB CARAC. PERIODIC 12.170 0 0 0 0 0 0 0 0 12.170 

PROMOCIONS PER CAPTACIO DE REC. 21.873 0 640 2.912 0 545 0 0 0 25.969 

DONATIUS CONVENIS 20.924 0 49.658 5.445 0 0 0 0 0 76.027 

SUBVENCIONS OFICIALS 25.000 0 82.700 0 3.200 0 0 0 0 110.900 

DONACIONS TRASP. A RTAT 15.261 2.572 0 0 5.355 270 237.973 0 0 261.431 

DONACIONS I ALTRES ING. PER ACT. 272.482 0 5.519 0 3.000 28.305 269 151.118 13.000 473.693 

INGRESSOS PER ARRENDAMENTS     0 0 10.156 0       10.156 

INGRESSOS EXCEPCIONALS 0 0 1.037 0 0 894 0 0 0 1.931 

TOTAL 367.710 2.572 139.554 8.357 21.711 30.014 238.241 151.118 13.000 972.278 

           Distribució per seccions 1 3 4 5 6 7 9 10 11 
 

DESPESES P.Aliments 
Can 

Serra 
Residènci
a Cosidor Pisos Hort Dutxes 

E. 
Pobresa 

Compro
m. Total 

COMPRES  233.549 0 2.939 394 0 113 0 0 0 236.995 

COMPRES D'ALTRES APROV 4.923 0 0 0 0 0 0 0 0 4.923 

ARRENDAMENTS 17.424 0 49.658 5.564 4.605 0 0 0 0 77.252 

REPARACIONS I CONSERVACIÓ           21.067 0 4.076 33 616 248 909 0 0 26.948 

SERVEIS DE PROFESSIONALS IND 8.535 0 395 0 0 0 0 0 0 8.931 

TRANSPORTS 3.970 0 0 0 0 0 0 0 0 3.970 

PRIMES D'ASSEGURANCES 6.988 0 0 0 563 0 0 0 0 7.551 

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 660 0 17 0 0 3 0 0 0 679 

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RP 2.413 0 0 0 0 905 0 0 0 3.317 

SUBMINISTRAMENTS 8.537 39 15.171 555 11.407 0 0 0 0 35.709 

ALTRES SERVEIS                      28.194 0 1.652 -520 0 260 0 0 2.198 31.783 

ALTRES TRIBUTS 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 

SOUS I SALARIS                      16.290 0 52.343 0 0 0 0 0 6.675 75.307 

SEGURETAT SOCIAL A C/E 2.703 0 16.498 0 0 0 0 0 1.672 20.873 

AJUTS 561 0 -597 2.406 1.434 36.222 0 120.894 0 160.921 

INTERESSOS DE CRÈDITS 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 
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PERDUES PER BAIXES D'IMMOBILITZAT 2.481 0 0 0 0 0 237.973 0 0 240.454 

AMORT. DE L'IMMOB. INTANGIBLE 6.617 2.572 0 0 5.355 270 0 0 0 14.814 

AMORT. DE L'IMMOB. MATE 13.419 0 1.048 168 0 717 0 0 0 15.350 

DET. PARTICIP. EI HORT FLOR DE BLAT 0 0 0 0 0 1.033 0 0 0 1.033 

TOTAL 380.541 2.611 143.200 8.599 23.981 39.770 238.881 120.894 10.545 969.022 

           EXCEDENT -12.831 -39 -3.646 -242 -2.270 -9.756 -640 30.224 2.455 3.255 

 

 

La fundació te comptabilitzats com a ingressos per donacions, les donacions d’aliments i altres serveis que 
realitzen empreses i entitats que estant degudament valorats constitueixen una donació de caràcter 
irrevocable.  
 
 
 
 
Manresa, a 31 de març de 2016 
 
 
 
 
   
   

Rosa Maria Tous Oriol   Lluís Corominas Padullés 
Presidenta  Secretari 

     
 


