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indicant els criteris utilítzats pera la seva selecció, desglossant la informació per sexes i 
detallant /'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. Cal informar de la 
publicitat de la convocatoria i del seu resultat. _ _ _ _ ___ ___________ 22 
1.5. lnformació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat detracte 
i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. _________________ 22 
1.6. Entitats del grup _ _____ ___________________ 22 

1. 7. Moneda funcional ----,-- - - ------- ---------- - ---23 
2. BASE DE PRESENTACIÓ DE LES COMPTES ANUALS ______ _____ 23 

2.1. Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació ___ _ _ _ _ _ _ 23 
2.2. lmatge fidel 24 
2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats 24 
2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa i judicis rellevants en 
l'aplicació de polítiques comptables ___________ ___ ___ _ ___ 25 
2.5. Comparació de la informació 26 
2. 6. Agrupació de partides 26 
2. 7. Elements reco/lits en varíes partides 26 
2.8. Canvis en criteris comptables 27 
2.9. Correcció d 'errors 27 
2.10. Importancia relativa 27 

3. APLICACIÓ DE RESUL TATS 27 
3. 1. Proposta d'aplicació de l 'excedent de l'exercici 2 7 

3.2. Augment de Fons Especials 2 7 
3.3. Detall del resultat de l'exercici económic 28 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 28 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL 42 
6. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 44 
7. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 44 

Pagina 2 de 84 



A¡;i?ONIS 
Comptes Anua Is FUNDACI Ó PRIVADA ASPRONIS a 31 d e d esembre de 2020 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE ____________________ 44 
8. 1. General 44 
8.2. Fans de comen;;; _________________________ 46 

9. ARRENDAMENTS I AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR _____ 46 
9.1. Arrendaments financers ______________________ 46 
9.2. Arrendament operatius _________ _____________ 46 

10. INSTRUMENTS FINANCERS ___________________ 47 
10. 1. lnformació referent el Balam; ____________________ 47 
10.2. /nformació referent a Compte de Pérdues i Guanys i Patrimoni Net _____ 52 
10.3. lnversions en entitats del grupo associades _ _____________ 54 
10.4. Usuaris o a/tres deutors ____ ____ ______________ 55 
10.5. Compromisos ferms de compra o venda d'instruments financers ______ 55 
10.6. Líneas de descomptes i pólisses de crédit al tancament de l'exercici _____ 55 
1 O. 7. De u tes amb administracions públiques ___________ ____ _ 55 
10.8. Deutes amb el persona/ _ _ _ _ _ _ _ ____ ____ _______ 55 
10.9. Oeutes amb garantia real ______ _____________ __ 56 

11. EXISTÉNCIES _______________________ 56 
12. MONEDA ESTRANGERA ____________________ 56 
13. FONS PROPIS _______________________ 57 

13.1. Composició deis Fans Dotaciona/ _ _________________ 57 
13.2. Moviments de l'exercici _________________ _____ 57 
13.3. Altra informació _________________________ 57 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS ______________ 57 
14.1. Subvencions, donacions i llegats de capital 58 
14.2. Subvencions, donacions i llegats a l 'explotació ______________ 60 

15. SITUACIÓ FISCAL ____________________ __ 61 
15. 1. Saldos amb administracions públiques _________________ 61 
15.2. lmpost de societats ________________________ 62 

15.3. Régim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals del mecenatge 62 
15.4. A/tres tributs __________________________ 65 

16. INGRESSOS I DESPESES ___________________ 66 
16. 1. Detall de les despeses de l 'activitat __________________ 66 
16.2. Detall deis a/tres ingressos de l 'activitat ________________ 67 
16.3. Resu/tats extraordinaris __________________ _ ___ 67 

17. PROVISIONS, CONTINGÉNCIES ,GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS 1 

LITIGIS67 
17.1. Provisions _____________________ ____ __ 67 
17.2. Contingéncies _ _ _ _ _____________________ 68 
17.3. Garanties i ava/s compromeses amb tercers. ___ _ _ _ _ ________ 69 
17.4. Litigis _________________________ _ __ 70 

18. AP LICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS L D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTARIES _________________________ 70 

18. 1. Composició de la dotació fundacional ________________ _ 70 

18. 2. Informa ció sobre els béns o drets venuts 70 
18.3. Ca/cu/ per determinar que s'ha destinat a les finalitats estatutaries el percentatge 
legalment establert __________________________ 70 

18.4. Aplicació d 'excedents 71 
19. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 71 
20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 72 
21. NEGOCIS CONJUNTS I COMBINACIONS DE NEGOCI 72 

Pagina 3 de 84 



A~ ONIS 
Comptes Anuals FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de d esembre de 2020 

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER LA VENDA _ ___ _____ _ 72 
23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 72 
24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 72 

24. 1. Operacions amb parts vinculades 73 
24. 2. Saldos amb entitats vinculades 74 
24.3. lmport rebut pe/ personal d 'alta direcció 74 

25. AL TRE INFORMACIÓ 74 
25. 1. lnformació sobre el personal. 74 
25.2. Honoraris percebuts pels auditors de comptes 75 
25.3. lnformació sobre drets d 'emissió de gasos d'efecte hivernac/e, GEi 76 
25.4. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÍDORS 
Disposició addicional tercera. "Deure d 'informació de la Llei 15/2010, de 5 de julio/" ___ _ 76 
25.5. lnformació sobre béns i drets a l'estranger 76 
25.6. Contractes amb membres del Patronal 76 
25. 7. Canvis en el Patronal 77 
25.8. Dades sobre usuaris 77 
25.9. Dades sobres professionals 77 

25. 1 O. Dades sobre el personal laboral 78 
26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 79 

Pagina 4 de 84 



A/'RONIS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

BALAN~ DE SITUACIÓ 

Pagina s de 84 



A ~ ONIS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRON IS a 31 de desembre de 2020 

AJ ACT/U NO CORRENT 
l lmmobilitzat intangible 

BALAN~ DE SITUACIÓ 

ACTIU 

5. Aplicacions informatiques 
11 lmmobilitzat material 

l. Terrenys 

2. Construccions 

3. lnstal.lacions t ecniques 

4. Maquinaria 

5. Altres instal.lacions i utillatge 

6. Mobiliari 

7. Equips pera processament d'informació 

8. Elements de transport 

9. Altre lmmobilitzat 

10. lmmobilizat en curs i acomptes 

111 lnversions immobiliaries 

IV Béns del patrimoni cultural 

V lnversions en entitats del grup i associades a 11/t 

l. lnstruments de patrimoni 

VI lnversions financeres a 11/t 

5. Altres actius fin ancers 
VII Actius per impost diferit 

B) ACTJU CORRENT 
1 Actius no corrents mantinguts pera la venda 

11 Exist encies 

2. Materies primeres i altres aprovisionaments 

111 Usuaris, patrocin. i deutors de les act ivitats i alt res 

l. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 

2. Deutors entitats del grup, associades i altres parts vincu lades 

5. Personal 

7. Al t res credits ambles Administ Públiques 

IV lnversions en empreses del grup i associades a c/t 

2. Credits a entitats 

4. Altres actius financers 

V lnversions financeres a c/t 

2. Credits a tercers 

5. Altres actius financers 

VI Periodificació a c/t 

VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 

l. Tresorer ia 

T O T A L AC TIU 
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Notes 

M em. 

8 

5 

6 

7 

10.3 

10.1 

11 

10 

24 

15.1 

24 
10 

10.1 

Saldo a 

31/12/2020 
3.423.686 

27.507 
27.507 

3.351.592 
132.223 

1.619.439 
791.703 
208.772 

37.512 
88.595 
24.963 

276.166 
o 

172.218 
o 
o 

21.000 
21.000 
23.587 

23.587 
o 

4.860.391 
o 

17.148 
17.148 

2.248.231 

612.992 
27.516 

2.040 

1.605.682 
61.092 
10.065 
51.027 
80.184 
48.637 

31.547 
o 

2.453.736 

2.453.736 

8.284.077 

Saldo a 

3 1/ 12/2019 
3.563.760 

34.177 
34.177 

3.485.761 
132.223 

1.717.225 
959.950 
236.736 

33.339 

103.137 
36.921 

248.531 
2.070 

15.630 
o 
o 

21.000 
21.000 
22.822 

22.822 

o 
4.219.357 

o 
17.881 
17.881 

2.463.687 

870.599 
16.205 
3.590 

1.573.292 
102.118 

o 
102.118 

80.646 
50.646 
30.000 

1.063 
1.553.961 

1.553.961 

7.783.117 



A/ilONIS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

Aj PA TRIMONI NET 

A-1) FONS PROPIS 

BALAN<; DE SITUACIÓ 

PASSIU 

1 Fons Dotaciona ls o Fons Socials 

l. Fons dotacionals o fans socials 

11 Fans Especials 

111 Reserves 

IV Excedents d 'exercicis anteriors 

l. Romanent 

2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors) 

V Excedent pdt. d 'aplicació en activitats estatutaries 

VI Excedent de l'exercici 

VII Aportacions pera compensar perdues 

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR 

1 Actius financers disponibles pera la venda 

11 Operacions de cobertura 

111 Altres 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

l . Subvencions oficials de capital 

2. Donacions i llegats de capital 

B) PASS/U NO CORRENT 

1 Provisions a llarg t ermini 

3. Provisions per alt res responsabilitats 

11 Deutes a llarg termini 

l. Deutes amb entitats de credit 

111 Deutes amb empreses del grup i associades a 11/t 

IV Passius per impost diferit 

V Periodificacions a 11/t 

C) PASS/U CORRENT 

1 Passius vincul. amb actius no corr. mant. pera la venda 

11 Provisions a curt termini 

111 Deutes a curt termini 

l . Deutes amb entitat s de credit 

3. Altres passius financers 
IV Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 

V Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

l . Prove·idors 

2. Prove'idors, empreses del grup i associades 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 

6. Altres deutes ambles Administracions Públiques 

VI Periodificacions a curt t ermini 

T O T AL PATRIMONI NET I PASSIU 
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Notes 

Mem. 

13.2 

13.1 

13.2 

14.1 

17 

10 

17 

10 

10 

24 

10.8 

15.1 

Saldo a 

31/12/2020 

6.310.272 

4.319.783 

121.610 

121.610 

o 
o 

4.093.316 

5.991.730 

-1.898.414 

o 
104.857 

o 
o 
o 
o 
o 

1.990.489 

1.858.266 

132.223 

1.141.722 

327.349 

327.349 

814.373 

814.373 

o 
o 
o 

832.084 

o 
o 

148.164 

148.164 

o 
o 

683.920 

313.222 

o 
183.774 

186.925 

o 
8.284.077 

Saldo a 

31/12/2019 

5.878.685 

4.214.926 

121.610 

121.610 

o 
o 

3.988.588 

5.887.002 

-1.898.414 

o 
104.728 

o 
o 
o 
o 
o 

1.663.759 

1.531.536 

132.223 

1.089.903 

327.349 

327.349 

762.554 

762.554 

o 
o 
o 

814.528 

o 
o 

130.261 

129.551 

710 

o 
684.267 

326.401 

1.609 

158.909 

197.348 

o 
7.783.117 
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A~ ONIS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

Notes Sa ldo a Sa ldo a 
(DEURE/HAVER) Me moria 31/12/2020 31/12/ 2019 

l . lngressos p erles act ivit ats 9 .388.349 10.077.S97 
a) Vendes 2.214.478 2.579.065 
b) Prestacions de serveis 3.416.706 3.204.900 
c) lngressos rebuts amb caracter periodic 368.748 668.043 
e) Subvencions oficials a les act ivitats 14.2 3.290.421 3.531.433 
f) Donacions i altres ingressos pera les activitats 14 .2 97.996 94.157 

2. Ajuts concedits i altres despeses o o 
3. Variació d'existencies de P.A. i en curs de fabricació o o 
4. Treballs realitzat s per !'empresa pel seu actiu o o 
5. Aprovisionament s 16. 1 -664.734 -790.787 
b) Consum M.P. i altres materies consumibles -289.765 -300.004 
e) Treballs realitzats per altres empreses -374.969 -490.783 

6. A lt res ingresssos de les act ivitats 16.2 52.578 76.885 
b) lngressos per serveis el personal 9.740 8.794 

c) lngressos accessoris i altres d e gestió corrent 42.838 68.091 
7. Des peses de personal -7 .532 .240 -7.928.284 
a) Sous, salaris i assimilats -5.524.475 -5.926.878 

b) Carregues socia Is 16.1 -2.007.764 -2.001.406 

8 . Alt res d espeses d'explot ació -784.946 -915.626 

a) 5erve is e xte riors 16.1 -775.148 -904.631 

Arrendaments i canons -74.473 -19.184 
Repa racions i conservació -136.830 -159 .385 

Serveis professionals independents -85.352 -111.735 

Transports -34.707 -45.915 

Primes assegurances -49.610 -53.231 

Serveis bancaris -6.594 -4.650 

Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.348 -7.675 

Subministraments -233.047 -267.324 

Alt res serveis -152.186 -235.533 

b) Tributs -9.799 -10.995 

9. Amortització d e l'immobilitzat -432.316 -429.917 

10. Subvencions, donacions i llegats t raspassats a resultats 14.1 205.490 207.499 

11. Exces de provisions o o 
12. Det er ioram. i resultat per alineacions de l'immob 5 -290 -174.276 

b) Resultat per alineació i altres -290 -174.276 

13. A ltres resultats 16.3 20.800 3 .647 

1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 252.691 126.738 

14. lngressos financers o o 
b) De valors negociab les i alt res instruments fina ncers o o 
b2) En tercers o o 

15. Despeses financeres -26.835 -22.011 

b) Per deutes amb tercers -26.835 -22.011 

16. Variació de valor raonable en inst . financers o o 
17. Diferencies de can vi o o 
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst . financers -121.000 o 
a) Deterioraments i perdues -121.000 o 

11) RESULTAT FINANCER -147.835 -22.010 

111 ) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 104.857 104.728 

I V} EXCEDENT DE L 'EXERCICI 104.857 104.728 
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A ~ON/S Comptes Aouals FUNDACIÚ PRIVADA ASPRON!S a 31 de dmmb,e de 2020 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI 

NET: A) ESTAT D'INGRESSOS Y DESPESES 

RECONEGUDES EN L'EXERCICI 
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A/ilONIS 
Comptes Anuals FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

Saldo a Saldo a 

31/12/2020 31/12/2019 

A) RESULTATS DE LA COMPTE DE RESULTATS 104.857 104.728 

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT A P.N. 

l. Per valoració d'instruments financers o o 
1.) Actius financers disponibles per a la venta o o 
2.) Altres ingressos i despeses o o 
11. Per cobertura de fluxos d'efectiu o o 
111. Subvencions, donacions i llegats rebuts 39.495 39.495 

IV. Per guanys i perdues actuaríais i altres ajustos o o 
V. Efecte impositiu o o 
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mant. Perla venda o o 
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT A P.N. 39.495 39.495 

TRANSFERENCIES A LA COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

VII. Per valoració d'instruments financers o o 
l.) Actius financers disponibles pera la venta o o 
2.) Altres ingressos i despeses o o 
VIII . Per cobertura de fluxos d'efectiu o o 
XIX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 287.234 -207.499 

X. Per actius no corrents y passius vinculats, mantinguts perla venda o o 
XI. Efecte impositiu o o 
XII. Actius no corrents i passius vinculats, mant. Perla venda o o 
C) TOTAL TRANSFERENCIES A LA COMPTES DE PERDUES I GUANYS 287.234 -207.499 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 431.587 -63 .276 
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A ~ON/S Comptes Anual, FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desemb,e de 2020 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL 

PATRIMONI NET 
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A~ONIS 
Comptes Anuals FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre d e 2020 

Fons Resultat ex. Excedent Subv-donac. 

Social anteriors de l'exercici lleg. Rebuts TOTAL 

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 121.610 3.840.177 148.411 1.831.762 5.941.961 

l. Ajustas per canvis de criteri 2018 i anteriors o o o o o 
11. Ajustos per errors 2018 i anter iors o o o o o 

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 121.610 3.840.177 148.411 1.831.762 5.941.961 

l. Total ingressos i despeses reconeguts o o 104.728 -168.004 -63.276 

11. Operacions amb socis o propietaris o o o o o 

111. Altres variacions del patrimoni net o 148.411 -148.411 o o 
2. Al tres variaciones o 148.411 -148.411 o o 

Capital Resultat ex. Excedent Subv-donac. 

Escripturat anteriors de l 'exercici lleg. Rebuts TOTAL 

C) SALDO, FINAL DE L' ANY 2019 121.610 3.988.588 104.728 1.663.759 5.878.685 

l. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors o o o o o 
11. Ajustes per errors 2019 i anteriors o o o o o 

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 121.610 3.988.588 104.728 1.663.759 5.878.685 

l. Total ingressos i despeses reconeguts o o 104.857 326.730 431.587 

11. Operacions amb socis o propietaris o o o o o 

111. Altres variacions del patrimoni net o 104.728 -104.728 o o 
2. Al tres variaciones o 104.728 -104.728 o o 
E) SALDO, FINAL DE L' ANY 2020 121.610 4.093.316 104.857 1.990.489 6.310.272 
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Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
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A~ ONJS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

Saldo a Saldo a 

31/12/2020 31/12/2019 

A} FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

l. Resultat de l'exercici abans deis impostos 104.857 104.728 
2. Ajustos del resultat 374.951 418.704 

a) Amortització de l' immobilitzat (+) 432.316 429.917 
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 121.000 o 
d) lmputació de subvencions (-) -205.490 -207.499 

e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobi litzat (+/-) 290 174.276 
g) lngressos fi nancers (-) o o 
h) Despeses fi nanceres (+) 26.835 22.011 

3. Canvis en el capital corrent 216.905 -339.843 

a) Existencies (+/-) 733 -3.543 
b) Deutors i alt res comptes a cobrar(+/-) 215.456 -425.242 
e) Altres actius corrents (+/-) 1.063 -1.063 
d) Cred itors i altres comptes a pagar(+/-) -347 90.004 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -26.835 -22.010 

a) Pagaments d' interessos (-) -26.835 -22.011 

e) Cobraments d' interessos (+) o o 
5. FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 669.878 161.579 

6. Pagaments per inversions (-) -388.101 -311.194 

a) Empreses del grup i associades -79.974 -29.254 

b) lmmobilitzat intangible -3.324 -1.794 

e) lmmobilitat material -289.593 -280.145 

e) Altres actius financers -15.210 o 
7. Cobraments per desinversions (+) 16.057 22.626 

b) lmmobilitzat intangible 1.150 o 
e) Altres actius financers 14.907 22.626 

8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ -372.044 -288.568 

C} FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ - - o o 
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 532.220 39.495 

a) Emissió d'instruments de patrimoni (+) o o 
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 532.220 39.495 

10. Cobraments i pagaments per instrum. de passiu financer 69.721 78.657 

a) Emissió 200.000 200.000 

2. Deutes amb entitat s de credit (+) 200.000 200.000 

b) Devo/ucions i amortització de -130.279 -121.343 

2. Deutes amb entitats de credit (-) -129.569 -112.835 

5. Altres (-) -710 -8.508 

11. Pagaments per dividents i remuner. d'altres inst. Pat o o 
12. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVIT. DE FINANCIACIÓ 601.941 118.152 

D) Efecte de les variacions deis tipus de canvi o o 
E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 899.775 -8.837 

Efectiu o equiva lents al comenc;ament de l'exercici 1.553.961 1.562.798 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2.453.736 1.553.961 
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MEMORIA 
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11. ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

L'entitat FUNDACIÓ PRI VADA ASPRONIS es va constituir mitjanc;:ant escriptura autoritzada pel 
Notari O.Emilio Casasús Honet, de data 31 de juliol de 1.991, per acord pres en l'Assemblea 
General Extraordinaria de l'ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB RETARD MENTAL ASPRONIS 
(ASSOCIACIÓ ASPRONIS} de data 22 de juny de 1.991, sota la denominació de FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPRONIS. L'entitat figura inscrita en el registre de Fundacions de la Genera litat de 
Cata lunya el 16 d'abril de 1992 amb el número 603. 

En data 19 d'agost de 2016 La Fundació va escripturar la fusió per absorció de la Fundació 
Privada El Vilar {entitat absorbida) i la Fundació Privada Aspronis (entitat absorbent). El 20 de 
setembre de 2016 es va rebre l'aprovació de l'acord de fusió per part del Departament de 
Justícia. Aquesta fusió es va dura t erme en data comptable a 1 de gener de 2016. 

Durant l'exercici 2017 es van incorporar els actius i pass ius del l'ASSOCIACIÓ ASPRONIS derivat 
del seu acord de dissolució de data 21 de juny de 2017. 

A data de tancament de l 'exercici economic, l'entitat té com a domicili l 'avinguda Joan Caries 1, 
Número 81, 2n 1ª, a Blanes. 

Les seves activitats van comenc;:ar 1'1 de gener de 1993, essent la seva final itat, d'acord amb el 
que es fa constar en l'article 6 deis Estatuts, " la promoció i el foment de la prevenció, educació, 
l'esbarjo, l'atenció residencial i l'assistencia sanita ri a, cultura l i social de les persones 
discapacitades, en l'ambit de les comarques catalanes" . 

Degut a la incorporació de la Fundació Privada El Vilar, també s'incorpora les activitats que 
realitzava: " la promoció i el foment de la formació professional i l'activitat laboral, així com la 
integració social de les persones discapacitades en l 'ambit de les comarques cata lanes, i de 
forma específica les activitats realitzades en el centre especia l de treba ll." 
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Els membres que compasen el Patronat es detallen a continuació: 

Carrec Nom Designada A renovar 

President M. Dolors Oms Bassols A t ítol personal 27/06/2021 
Vicepresident Robert Pujo! i Ferrer A títol personal 27/06/2021 
Secret ari Joan Domenech Moner A t ítol personal 27/06/2021 
Vocal Dolors Belmonete i Sala Repres. pares 27/06/2021 
Vocal Narcís Busquets Costa A títol personal 27/06/2021 
Vocal Joaquim (aballé Massa Repres. pares 05/02/2023 
Vocal Cristina Cabañas Rodríguez A títol personal 05/02/2023 
Vocal Joan Pere López Pulido A títol personal 27/06/2021 
Vocal Xavier Manresa Gras A titol personal 05/02/2023 
Vocal Lluís Pascual Castany A títol personal 05/02/2023 
Vocal Rosa Pujol ras i Bassó Repres. pares 27/06/2021 
Vocal Isabel Sanagustín Aijón Repres. pares 05/02/2023 
Vocal Sandra Sauleda Carbonell A títol personal 05/02/2023 

1.1. Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici la 
forma que es gestionen: 

Residencia Pinya de Rosa 

Avinguda Costa Brava, nº22. Palafolls 

Establiment residencial que té com a funció aferir una llar alternativa als disminu"i"ts psíqu ics 
profunds d'edat adulta, que per raons fam iliars, socials o de local ització geografica, no poden 
romandre al seu domicili, oferint- los allotjament, manutenció i atenció especialitzada. Existe ix 
també un servei diürn, centre d'atenció especialitzada, per aquells usuaris que segueixen vivint 

a casa seva . 

Centre Ocupacional 

Camí Mas Borinot, nºSl i Ctra. de Malgrat,12 de Blanes 

És un se rvei d'atenció diürna que atén persones amb discapacitat intel· lectual. La seva activitat 
té per objecte faci litar als seus usuaris, mitjan(;:ant una atenció diürna de t ipus rehabilitador 
integral, els serve is de t erapia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibi litats de 
cadascun i a través d'un programa individua l, la seva maxima integració socia l. 
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Lla rs-res idencia 

C/ Les Conquilles n!:! 3. Palafolls. 

Avinguda d'Extremadura n!:! 22 baixos. Blanes. 

Crta. Tordera n!:! 61. Blanes. 

És !'a lternativa a la llar fami liar d'aquelles persones que, perles seves característiques persona Is 
no poden real itzar una vida autonoma, necessitant supervisió i suport. 

Servei de suporta la propia Llar 

És un servei que s'ofereix a persones amb necessitat s de suport intermitent, que viuen al seu 
domici li, soles, amb altres persones amb discapacitat, o en el nucli famil iar. Els beneficiaris del 
servei reben ajut pera portar a terme amb exit les principals actuacions de la seva vida diaria 

Centre de detecció i atenció precoc (CDIAP) 

Av. Europa, 31, a Blanes 

C/ Dr Robert, 3, a Sta Coloma F. 

Té per fina litat la prevenció, el diagnostic, l'orientació, la intervenc ió clínica i terapeutica, i el 
suport en el procés d' integració socioeducativa de totes les patologies o els trastorns del 
desenvolupament bé siguin d'origen organic, psicologic o social, que afecten la població infantil 
entre O i 6 anys, o es consideri que es trobin en r isc de partir-ne 

Servei d'atenció domiciliaria 

Complementa els altres serveis que oferim als nostres usuaris quan necessiten algun suport 
puntual ja sigui al seu domicili o per alguna gestió domestica. 
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Centre Especial de Treball 

Que es dedica a proporcionar feina estable a persones amb discapacitat intel· lectual, així com 
una bona adaptació psico-social dins i fara del medi laboral, intentant així millorar la seva 
qualitat de vida. En aquest centre s' integren els USAP (Unitat s de Suport a l'Activitat 
Professional). 

Servei Ocupacional d'inserció 

Av. Francesc Sanllehi, 14. Malgrat de Mar 

És un servei d'atenció diürna que atén a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral 
que poden arribar a tenir capacitat productiva adequada per a un CET pero que enca ra no es 
traben integrats laboralment en aquest tipus d'empreses. 

D'altra banda també arriben a aquest servei usuaris que degut al seu deteriorament físic, han 
perdut moltes habilitat s labora Is i no poden mantenir e l ritm e de treba ll d'un Centre Especial de 
Treball . 

Servei d'lnserció Laboral 

Av. France sc Sanllehf, 14. Malgrat de Mar 

Recerca de feina al món laboral ordinari per a persones amb discapacitat intel·lectual 
consistent en: prospecció, preparació i acompanyament perla integració a !'empresa. 

A més, es compta amb un servei de transport, menjador i lleure, per complementar les 
necessitats de les persones usuaries . 

1.2. Descripció específica deis ajuts atorgats. Criteris i . forma d'assegurar que 
satisfan l'interes general i que incorporen la perspectiva de genere i de les dones en el 
seu atorgament. 

L' activitat de la fundació esta orientada a la prestació de serveis direct es al seu col·lect iu 
d'usuaris, i no a l'atorgament d'ajuts. No obstant aixo, puntualment es poden concedir ajuts 
específics als nostres usuaris amb situació socioeconomica més precaria consistent en una beca 
d'entre el 25% i el 70% del preu de les vacances, quan els nostres assistents socials va loren la 
conveniencia t erapeuti ca d 'aquesta activitat i la impossibilitat de parti cipació de la persona per 
motius economics. 
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1.3. ldentificació deis convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, 
indicant !'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven pera la fundació 
o l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva 
al millor compliment de les finalitats fundacionals. 

La Fundació Privada Aspronis té subscrits els següents convenís de col· laboració amb la 
Direcció General de Protecció Social, depenent del Departament de Trebal l, Afe rs Socials i 
Famílies: 

• Contracte de gestió, amb regim de concert, de 46 places d'acol liment residencial per a 

persones amb discapacitat intel·lectual a l'establiment "Residencia Pinya de Rosa·de 

Palafolls. 

• Contracte de gestió deis serveis d'atenció preco~ a l'ambit territorial de la comarca de la 

Selva i als municipis de Torciera, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Malgrat de 

Mar (Maresme). 

• Conveni pera l'atorgament de subvencions peral manteniment de programes, serveis i 

establiments de serveis socials, per al nostre Servei Ocupaciona l d'lnserció, Centre 

Ocupacional, Llars-Habitatge i Centre d'Atenció Especialitzada. 

• Conveni de col ·laboració per l'atenció de les persones beneficiaries del Programa de 

suport a !'autonomía a la propia llar. 

• El Departament de Trebal l ens concede ix subvencions per a les Unitats de Suport a 

l'Activitat Professional pel manteniment de lloc de t reball per a persones amb 

discapacitat, i pel Programa de Treball amb Suport pera persones amb discapacitat. 

• Conveni de participació al programa INCORPORA de "La Caixa" subscrit ambla Fundació 

Caixa d'Esta lvis i Pens ions de Barcelona per la promoció de la inserció laboral de 

col·lect ius amb dificultats d'accés al mercat labora l i per la realització de cursos de 

formació. 

Els imports d'aquests convenís s' ind iquen al punt 14.2 de la memoria. La Fundació Privada 
Aspronis s'obliga amb els mateixos a prestar els serveis d'acord a la normativa vigent de serveis 
socials, i contribueixen a poder rea litzar les activitats prop ies de la finalitat fundacional amb 
garantía de continu"itat. 

La Fundació Privada Aspronis signa altres convenís de ca racter esporadic -tot i que alguns tenen 
continu'itat- amb diferents entitats per contribui r a la consecució deis seus fins socials. Alguns 
d'e lls són el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, pel servei de transport adaptat o la 
participació en convocatories de programes d'obres socia ls de ca ixes d'estalvi tant per prestar 
serveis als nostres usuaris com per millorar les nostres instal·lacions. 
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1.4. lnformació sobre les persones usuanes o beneficiaries de les activitats 
descrites, tot indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la 
informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat d'aguestes activitats sobre 
homes i dones. Cal informar de la publicitat de la convocatoria i del seu resultat. 

Amb excepció del Servei d'At enció Prec0<;:, que s'adrec;:a a la gent gran o amb necessitats de 
suport en general, i la formació que esta destinada a tots els col· lectius amb d ificu ltats 
d'inserció al mercat labora l; que atén a la població infantil entre O i 6 anys amb trastorns del 
desenvolupament o que es consideri que es trobin en risc de partir-ne -ja siguin derivats per 
l'atenció primaria, !'escala, els serveis socia ls o per consulta directa-, els altres centres i serveis 
que prestem van destinats a persones adultes amb discapacit at intel· lectual, no existint cap 
criteri que limiti la seva acceptació llevat de !'existencia de places i la va loració pel CAD 
corresponent . 

La distribució d'usuaris al tancament de l'exercici és la següent: 

Veure not a 25.8. 

1.5. lnformació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat 
detracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. 

La distribució de la plantilla és parita ria ent re generes i exist eixen mesures per promoure la 
conciliació de la vida familiar i professional. Tot i aixo, no es disposen d'indicadors ni d'un pla 

específic al respecte. 

1.6. Entitats del grup 

L'entitat si participa en el Capita l o Fans Socia l d'altres entitats. A més, manté relacions amb 
altres entitats que podríem qualificar com del grup. 

Entitats que compasen el grup: 

Denominación Objeto Social Vinculación NIF Domicilio Social 

IMPULSA FUTUR INTEGRAL 
Enllumenat públic i altres serveis Entitat del grup 855344444 

C/ Provenca 22Esc.i - local 3 17300 • 

SL (Blanes) - Girona 

CLUB ESPORTIU El VILAR 
Activitat física i esportiva adre~ada a persones amb 

discapacitat intel·lectual 
Entitat del grup 617483439 Av Joan Caries 1, 8117300 Blanes 
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1.7. Moneda funcional 

La moneda funcional amb la qual opera l'entitat és !'euro. Per a la formulació deis estats 
financers en euros s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura 
en l'apartat 4. Normes de registre i va loració. 

12. BASE DE PRESENTACIÓ DE LES COMPTES ANUALS 

2.1. Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació 

Aquests compt es anua ls s'han formulat per part del Patronat de la Fundació d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, que és l'establert a: 

Normativa Catalana: 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de ve rificació de 

l'activitat de les associacions declarades d' utilitat pública. 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon 

govern. 

• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del !libre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. 

• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

• Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivel! de subjecció de 

les fundacions i de les associacions declarades d' utilitat pública als instruments de 

transparencia que estableix la Ll ei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 

fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'uti litat pública . 

• Ordre JUS/119/2017, de 14 de j uny, per la qua l es dona pub licitat a la relació de taxes 

vigents que gestiona el Departament de Justícia. 

• Ordre JUS/37 /2015, de 2 de mar~, perla qual es crea el Cens d'associacions i funda cions 

vinculades a partits polít ics, vincu lat als registres d'associacions i funda cions de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les 

condicions per a la presentació deis compt es anuals de les fundacions en suport digital 

o per via te lematica. 
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• Resolució JUS/1796/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven els criteris pels quals 

s'ha de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades 

d'utilitat pública pera l'any 2018. 

Normativa Estatal: 

• Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capita ls i del finan~ament del 
terrorisme. 

• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats 

lucratives i deis incentius fisca ls al mecenatge. 

• Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre pel qua! s'aprova el Reglament per l'aplicació 

del regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al 

mecenatge. 

2.2. lmatge fidel 

Aquests comptes anua ls s'han preparat a partir deis registres comptables de l'Entitat i es 
presenten d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li resulta d'aplicació i, en 
particular, els principis i criteris comptables en ell continguts. Aquestes han estat formu lades 
pel Patronat de la. Fundació amb l 'objecte de mostrar la imatge fidel de el patrimoni, de la 
situació financera, deis resultats de les seves operacions, deis canvis en el seu patrimoni i de is 
seus fluxos d'efectiu, d'acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment i se sotmetran a 
l'aprovació del Patronat, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

Perla seva banda, els comptes anuals de l'exercici 2019 van ser aprovats pel Patronat de data 
6 de juliol de 2020. 

2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats 

Els principis i criteris comptables aplicat s pera l'elaboració d'aquests comptes anuals són els 
que es resumeixen a la Nota 4 d'aquesta memoria. No s'han aplicat principis comptables no 
obligatoris. Addiciona lment, el Patronat ha formu lat aquests comptes anua ls tot considerant la 
totalitat deis principis i normes comptables d'aplicació obligatoria que t enen un efecte 
significatiu en aquests comptes anua ls. No hi ha cap principi comptab le que, sent ob ligatori, 
hagi deixat d'aplicar-se. 
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2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa i judicis rellevants en 

l'aplicació de polítigues comptables 

La Fundació ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2020 sota el principi d'entitat en 
funcionament, havent tingut en consideració, la situació de l'exercici 2020 i la situació actual 
del COVID-19, així com els seus possibles efectes en l'economia en general i en la Fundació en 
particular, no existint risc de continu'itat en la seva activitat, i detallant a continuació les 
mesures i efectes que han t ingut lloc per aquesta pandemia a !'empresa, al nostre parer més 
rel levants: 

1) Expedient de regulació temporal d'ocupació presentat amb data 10/04/2020, amb 
efectes retroactius des del 01/04/2020. Al dia 18/04/20 es va rebre la confirmació, per 
part de l'Autoritat Laboral, de que l'expedient estava amb caracter de forc;:a major 
segons l'article 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, per risc imminent de 
contagis per la singularitat de la plantilla, sent el personal especialment vulnerable al 
Covid-19 i amb especials dificultats d'adopció de mesures preventives. 

D'una plantilla total de 350 treballadors, es sol·licita la suspensió temporal del contracte 
de 80 treballadors amb discapacitat intel·lectual. Finalment, accedeixen a la prestació 
74 treballadors jaque 6 d'ells estaven de baixa medica. Deis 74 treballadors afectats, es 
van reincorporar a l'activitat 28 treballadors de manera esglaonada, quan es van poder 
adaptar les noves mesures organitzatives. A 31 de desembre de 2020 encara romanen 
46 treballadors amb ERTO. 

2) lmplementació de mesures pera garantir la salut deis treballadors, així com teletreball 

per alguns treballadors. 

3) Disminució de la xifra de negocis de la Societat en 450.000 M milions d'euros 
aprox imadament 

La preparació deis comptes anuals requereix que la Direcció faci estimacions comptables 
rellevants, judicis, estimacions i hipotesis, que poguessin afectar les polítiques comptables 
adoptades i a l'import deis actius, passius, ingressos, despeses i desglossaments amb ells 
re lacionats. 

Les estimacions i les hipotesis realitzades es basen, entre d'altres, en !'experiencia historica o 
altres fets considerats raonables tenint en compte les circumstancies a la data de tancament, el 
resultat de les quals representa la base de judici sobre el valor comptable deis actius i passius 
no determinables d'una quantia de forma immediata. 

Els excedents reals podrien manifestar-se de forma diferent a !'estimada. Aquestes estimacions 
i judicis s'avaluen contínuament. 
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Algunes estimacions comptables es consideren signifi catives si la naturalesa de les estimacions i 
supos its és mat erial i si !'impact e sobre la posició financera o el rendiment operatiu és mat erial. 

Tot i que aquestes estimacions van ser rea litzades per la Di recc ió de la Fundació amb la mi llar 
informació disponible a el t ancament de cada exercici, aplicant el seu milla r estimació i 
coneixement de mercat, és possible que eventuals esdeveniments futurs obliguin a la Fundació 
a modificar- les en els següents exercicis. D'acord amb la legislació vigent es reconeixera 
prospectivament els efect es del canvi d'estimació en el compte de resultats . 

S'afegeix la inform ació rellevant en relació a el ca lcul de les estimacions, davant la majar 
incertesa que aquesta situació provocada per la pandemia de la COVID-19 comporta. Les 
variables i hipotesis emprades en la det ermin ació de l' import recuperable i la j ustificació 
concret a i raonada de les mateixes, és la següent : 

• Vida úti l deis actius mate ria ls i intangibles. 

• Deterio rament de sa ldos de comptes a cobrar i actius financers. 

• Les estimacions rea litzades per a la determin ació deis comprom isos de cobraments i 

pagaments futurs. 

2.5. Comparació de la informació 

No existeix cap altra ca usa que impedeixi la comparació deis estats comptables de l'exercici 
actua l amb els de l'any anterior. 

2.6. Agrupació de partides 

El s comptes anuals no t enen cap parti da que hagi est at objecte d'agrupació al balanc;:, en el 
compte de perdues i guanys, en l'estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fl uxos 
d'efectiu . 

2.7. Elements recollits en varíes partides 

ldentificació deis elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o 
més part ides de balanc;:, amb indicació d'aquestes i de l'import inclos en cadascuna d 'elles. 

Prestecs amb entitats de credit lmport 
A llarg termini 814.373 
A curt termini 148.164 
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2.8. Canvis en criteris comptables 

Durant l'exercici 2020 no s'han produü canvis significatius de criteris comptables respecte als 
criteris aplicats en l'exercici anterior. 

2.9. Correcció d'errors 

Els comptes anuals de l'exercici 2020 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüencia 
d'errors detectats en l'exercici. 

2.10. Importancia relativa 

Al determinar la informació a desglossar en la present memoria sobre les diferents partides 
deis estats financers o altres assumptes, l1 entitat, d'acord amb el marc conceptual del Pla 
Genera l de Comptabilitat, ha tingut en compte la importancia relativa en relació amb els 
comptes anuals de l'exercici 2020. 

, 3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

3.1. Proposta d'aplicació de l'excedent de l'exercici 

Es presenta comparativament amb l1 exercici anterior . 

BASE DE REPARTIMENT Exercici 2020 Exercici 2019 
Excedent de l'exercici 104.857 104.728 
Romanent 

Reserves voluntaries 

Altres reserves de lliure disposició 

TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ 104.857 104.728 
APLICACIÓ A Exercici 2020 Exercici 2019 
Fons dotacional o fons social 

Romanent 104.857 104.728 
Fons especia Is 

Compensació de perdues d' exercicis anteriors 

TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT 104.857 104.728 

3.2. Augment de Fons Especials 

En el present exercici no s1 ha destinat cap importa augmentar el sa ldo del fon s es 
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3.3. Detall del resultat de l'exercici economic 

El detall del resultat de l'exercici economic de 2019 i 2020 de les activitats de prestació de 
serveis socials subvencionades per diversos departaments de la Generalitat el podem deta llar 
en: 

Activitats Saldo a Saldo a 

31/12/2020 31/ 12/2019 
Activitat subvencionada 252.691 126.738 

Activitat no subvencionada -147.835 -22.010 

Excedent 104.857 104.728 

D'acord amb allo que disposa "l'Ordre de 12 de j uny de 1995", perla qual es fixa l'aplicació de 
determin ats aspectes de les condicions de les subvencions atorgades pels departaments 
corresponents a la iniciativa social i pública, cal indicar que en el darrer exercici i en !'anterior 
s'han donat resu ltat s positius d'explotació. 

D'acord amb l'article 39.f del Decret 284/1996, de 23 de Juliol, referent a les "Condicions 
generals de les subvencions" s' informa que no hi ha excedents pendents d'aplica r. 

14. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les normes de registre i valoració detallades a continuació no són aplicables per a la 
formulació deis comptes anuals quan l'entitat no tingui elements patrimonials, o no realitzi 
transaccions o fets economics que motivin la seva existencia. 

lmmobilitzat intangible 

L'immobilitzat int angible es valora inicia lment pel seu cost, ja sigu i aquest el preu d'adquisició o 
el cost de producció. El cost de l' immobilitzat intangible adquirit mitjanc;:a nt combinacions de 
negocis és el seu valor raonable en la dat a d'adquisició. 

Després de el reconeixement inicial, l'immobilitzat intangible es va lora pel seu cost, menys 
l'amortització acumulada i, si escau, l 'import acumulat de les correccions per det eriorament 

registra des. 

Els actius int angibles són actius de vida útil definida i, per tant, s'amortitzen sistematicament en 
funció de la vida úti l estimada deis mat eixos i del seu valor residual. Els metodes i períodes 
d'amortització aplicats són revisats en cada tancament d'exercici i, si escau, ajustat s de manera 
prospectiva. A el menys a el tancament de l'exercici, s'ava lua !'existencia d'indicis de 
deteriorament, en el cas s'estimen els imports recuperables, efectuant les correccions 
va loratives que siguin procedents, t al com s'estableix en l'apartat h d 'aquest epígraf. 
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L'amortització deis elements de l'immobilitzat intangibles de fo rma lineal durant la seva vida 
útil estimada, en funció deis següents anys de vida út il: 

Descripción Años % Anual 
Desarrolo 

Concesiones 

Patentes, licencias, marcas y similares 

Aplicaciones informáticas 10 10,00% 
Otro inmovilizado intangible 

Fondo de comercio 

Quan la vida útil d'aquests actius no es pugu i estimar de manera fiable s'amortitzaran en un 
termini de deu anys, sense perjud ici deis terminis establerts en les normes particu lars sobre 
l'immobilitzat intangible. 

L'Entitat inclou en el cost de l' immobilitzat intangible que necessita un període de temps 
superior a un any per estar en condicions d'ús, exp lotació o venda, les despeses financeres 
relacionats amb el fin arn;:a ment específic o generic, directament atribufüle a l'adquisició, 
construcc ió o producció . 

Propietat Industrial 

La propietat industrial es va lora pels costos inco rregut s pera l'obtenció de la propietat o el dret 
d'ús o a la concessió de l'ús de les diferents manifestacions de la mat eixa, sempre que, per les 
condicions economiques que es deriven del contracte s'han d'inventariar per l'entitat 
adquirent. S'inclouen, entre altres, les patents d'invenció, els cert ifica ts de protecció de models 
d'uti litat, el disseny industrial i les patents de producció. 

Els drets de la propietat industrial es va loren pel preu d'adquisició o cost de producció, incloent 
el valor en !libres de les despeses de desenvo lupament activades en el moment en que s'obt é la 
corresponent patento similar, inclos el cost de registre i formalització de la propietat industrial. 

Són object e d'amortització i correcció valorativa per det eriorament. 

Apl icacions informatiques 

Es va loren a preu d'adquisició o cost de producció, incloent-se en aquest epígraf les despeses 
de desenvolupament de les pagines web. La vida úti l d'aquest s elements s'estima en 10 anys. 

Les despeses de personal propi que ha treba llat en el desenvolupament de les aplicacions 
informatiques s'inclouen com a major cost de les mateixes, amb abonament a l'epígraf 
"Trebal ls real itzats per !'empresa per al seu actiu" del compte de perdues i guanys. 
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Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de manteniment es 
carreguen al compte de perdues i guanys en l'exercici en que es produeixen. 

Deteriorament de valor de l'immobilitzat intangible 

A el tancament de l'exercici o sempre que hi hagi indicis de perdues de va lor, l'entitat revisa els 
imports en !libres deis seus actius intangibles per determinar si hi ha indicis que aquests actius 
hagin sofert una perdua per deteriorament de valor. Si hi ha qualsevol indici, l'import 
recuperable de l'actiu es calcula amb l'obj ecte de determinar l'abast de la perdua per 
deteriorament de va lor. En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per si mateix que siguin 
independents d'al tres actius, l'entitat ca lculara l'import recuperable de la unitat generadora 
d'efectiu a la qual pertany l'actiu. 

En l'exercici 2020 l'Entitat no ha registrat perdues per deteriorament de l'immobilitzat 
intangible. 

Béns de patrimoni cultural 

No figuren Béns del Patrimoni Cultural comptabilitzats en aquest epígraf en el present exercici. 
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lmmobilitzat material 

Es valora al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més de J' import 
facturat després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, tates les despeses 
addiciona ls i directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en 

funcionament, com les despeses de explanació i enderroc, transport, assegurances, instal·lació, 
muntatge i altres similars. La Fundació inclou en el cost de l'immobilitzat material que necessita 
un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les 
despeses financeres relacionats amb el finanr;ament específico generic, directament atribu"ible 
a l 'adquisició, construcció o producció . Forma part, també, de la valor de l'immobilitzat 
material, J' estimació inicial de la valor actua l de les obligacions assumides derivades del 
desmantellament o retir i altres associades a J'actiu, com ara costos de rehabilitació, quan 
aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millar estimació de valor 
actual de l'import contingent, no obstant aixo, els pagaments contingents que depenguin de 
magnituds relacionades amb el desenvolupament de l'activitat es comptabilitzen com una 
despesa en el compte de perdues i guanys a mesura que es donen. Las quantitats lliurades a 
compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material es registren en l'actiu i els 
ajustas que sorgeixin per J'actua lització de la valor de l'actiu associat a la bestreta donen Jloc a 
el reconeixement d'ingressos financers, conforme es meriten. A aquest efecte s'utilitza el tipus 
d'interes incremental del prove"fdor existent en el moment inicial, és a dir, el tipus d'interes a 
que el prove·fdor podria finanr;ar-se en condicions equ iva lents a les que resu lten de l'import 
rebut, que no sera objecte de modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes 
amb venciment no superior a un any i l'efecte financer no sigui significatiu, no sera necessari 
dura terme cap ti pus d'actualització. 

L'entitat no té compromisos de desmantellament, retiro rehabilitació per als seus béns d'actiu. 
Per aixo no s'han comptabilitzat en els actius va lors pera la cobertura d'aquestes obligacions 
de futur. 

L'organ d'Administració de la Fundació considera que el valor comptable deis actius no supera 
el va lor recuperable deis mateixos. 

Es registra la perdua per deterioram ent de valor d'un element de l'immobilitzat material quan 
el seu valor net comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el majar 
import entre el seu va lor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 

Les despeses rea litzades durant J' exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats per La 
Fundació es carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d'ampliació o 
millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil 
deis béns, són inco rporades a J'actiu com a majar va lor del mateix. Els comptes de 
l'immobi litzat material en curs es carreguen per l 'import d'aquestes despeses, amb abonament 
a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per La Fundació per a si mateixa. 
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Els costos relacionats amb grans reparacions deis elements de l'immobilitzat material es 
reconeixen com a substitució en el moment en que es produeixen i s'amortitzen durant el 
període que hi hagi fins a la següent reparació, donant de baixa qualsevol import associat a la 
reparació que pogués romandre en el va lor comptable de l'esmentat immobilitzat 

En els arrendaments financers es comptabilitza l'actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un 
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i 
el valor actual a l'inici de l'arrendament deis pagaments mínims acordats. 

L'amortització deis elements de l'immobilitzat material es rea litza, des del moment en que 
estan disponibles pera la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva vida útil 
estimada calculant un valor residual nul, en funció deis següents anys de vida útil : 

Descripció Anys % Anual 

Construccions 33 3% 

lnstal-lacions tecn iques 13 8% 

Maquinaria 10-13 8-10% 

Altres lnstal·lacions 10-13 8- 10% 

Mobiliari 10 10% 

Equips lnformatics 5-10 10-20% 

Altre immobilitzat 10 10% 

La Fundació avalua a el menys a el tancament de cada exercici si hi ha indicis de perdues per 
deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable 
d'aquests actius a un import inferior al de l seu va lor en !l ibres. Si hi ha qualsevo l indici, s'estima 
el va lor recuperable de l'actiu amb l 'objecte de determinar l'abast de !'eventual perdua per 
deteriorament de valor. En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents 
d'altres actius o grups d'actius, La Fundació calcu la el va lor recuperable de la unitat generadora 

d'efectiu (UGE) a la qual pertany l'actiu . 

El va lor recuperable deis actius és el majar entre el seu va lor raonable menys els costos de 
venda i el seu valor en ús. La determinació de la va lor en ús es realitza en funció deis fluxos 
d'efectiu futurs esperats que es derivaran de la uti lització de l'actiu, les expectatives sobre 
possibles va riacions en l'import o distribu ció temporal deis fluxos, el valor temporal de els 
diners, el pre u a satisfer per suportar la incertesa relacionada amb l'actiu i altres factors que els 
partícips del mercat considerarien en la valoració deis fluxos d'efectiu futurs relacionats amb 

l 'actiu. 

En el cas que l'import recuperable estimat sigui inferior a el valor net en !libres de l'actiu, es 
registra la corresponent perdua per deteriorament amb carrec al compte de perdues i guanys, 
reduint el valor en !libres de l'actiu al seu import recuperable. 

Un cop reconeguda la co rrecció va lorativa per deteriorament o la seva reversió, s'ajusten les 
amortitzacions deis exercicis següents considerant el nou valor comptable. 
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No obstant aixo, si de les circumstancies específiques deis actius es posa de manifest una 
perdua de caracter irrevers ible, aquesta es reconeix directament en perdues procedents de 
l 'immobilitzat del compte de perdues i guanys. 

En l'exercici 2020 La Fundació no ha registrat perdues per deteriorament deis immobilitzats 
materia Is. 

lnversions immobiliaries 

La Fundació classifica com a inversions immobiliaries aquells actius no corrents que siguin 
immobles i que posseeix per obtenir rendes, plusvalues o tates dues, en lloc de peral seu ús en 
la producció o subministraments de béns o serveis, o bé per a fin s administratius, o la seva 
venda en el curs ordinari de les operacions. Així com aquells terrenys i edificis els usos futurs no 
estiguin determinats en el moment de la seva incorporació a el patrimoni de La Fundació. 

Pera la va lorac ió de les inversions immobi liaries s'utilitza els criteris de l'immobilitzat material 
per als t errenys i construccions, sent els següents: 

• Els solars sense edificar es va loren pel seu preu d'adquisició més les despeses de 

condicionament, com tancaments, moviment de t erres, obres de sanejament i 

drenatge, les d'enderroc de construccions quan sigui necessari per poder efectuar obres 

de nova planta, les despeses de inspecció i aixecament de planols quan s'efectuen amb 

caracter previ a la seva adquisició, així com, l'estimació inicial de la va lor actual de les 

obligacions presents derivades deis costos de rehabilitació del solar. 

• Les construccions es valoren pel seu preu d'adquis ició o cost de producció incloses 

aquelles instal·lacions i elements que t enen caracter de permanencia, per les taxes 

inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. 

Arrendaments 

Els actius arrendats a tercers sota contractes d'arrendament financer es presenten d'acord amb 
la natura lesa deis mateixos, resu ltant d'aplicació els principis comptables que es desenvolupen 
en els apartats d'immobilitzat mat erial i immaterial. Els ingressos procedents deis 
arrendaments operatius, nets deis incentius concedits, es reconeixen com a ingressos de forma 
linea l al llarg de/ term in i d'arrendament, llevat que resulti més representativa una altra base 
sistemat ica de repartiment per reflectir més adequadament el patró t emporal de consum deis 
beneficis derivats de l'ús de l'actiu arrendat. 
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La normativa vigent estableix que el cost deis béns arrendats es comptabil itzara en el balanc;: de 
situació segons la naturalesa de el bé objecte de el contracte i, simultaniament, un passiu pel 
mateix import. Aquest import sera el menor entre el va lor raonable de el bé arrendat i el va lor 
actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats mínimes acordades, inclosa l'opció de compra, 
quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No s'inclouran en el seu calcul les 
quotes de caracter contingent, el cost deis serveis i els impostas repercutibles per !'arrendador. 

Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als aplicats 
a el conjunt deis actius materials, atenent la seva naturalesa. 

Els contractes d'arrendament financer han estat incorporats directament com a actiu de la 
Societat i es fa figurar en el passiu el deute existent amb el creditor. Els interessos s'incorporen 
directament coma despeses a mesura que es van liquidant les quotes corresponents . 

En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat de el bé arrendat i substancialment tots 
els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en !'arrendador. 

Quan la Societat actua com a arrendatari, les despeses de l 'arrendament es carreguen 
linea lment al compte de perdues i guanys en funció deis acords i de la vida de/ contracte. 

Per aquells immobilitats arrendats a la Fundació 

Els actius adquirits mitjanc;:ant arrendament financer es registren d'acord amb la seva 
natura lesa, pel menor entre el valor raonable de l'actiu i el va lor actual a l'inici de 
l'arrendament deis pagaments mínims acordats, comptabilitzant un passiu financer pel mateix 
import. Els pagaments per l'arrendament es distribueixen entre les despeses financeres i la 
reducció del passiu . Als acti us se 'ls apliquen els mat eixos criteris d'amortització, deteriorament 
i baixa que a la resta d'actius de la seva naturalesa. 

Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despeses en el compte de 
perdues i guanys quan es meriten. 

Per aquells immobilitzats que la Fundació arrenda a tercers 

Els ingressos derivats deis arrendaments operatius es registren en el compte de perdues i 
guanys quan es meriten. Els costos directes imputables al contracte s'inclouen com a majar 
valor de l'actiu arrendat i es reconeixen com a despesa durant el termin i de el contracte, 
aplicant el mateix criteri utilitzat peral reconeixement deis ingressos de l'arrendament. 
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Permutes 

En les permutes de caracter comercia l, es valora l' immobilitzat material rebut pel valor 
raonable de l'actiu lliurat més les contrapartides monetaries que s'han lliurat a canvi tret que es 
tingui una evidencia més clara de la va lor raonable de l'actiu rebut i amb el límit d'aquest últim. 

S'ha cons iderat una permuta de caracter comercial quan: 

• El risc, calendari i import deis fluxos d'efectiu de l' immobilitzat rebut difereix de la 

configuració deis fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat. 

• El valor actua l deis fluxos d'efectiu després d 'impostos de les activitats de la Societat 

afectades perla permuta es veu modificat com a conseqüencia de la permuta. 

Quan la permuta no tingui caracter comercial o quan no es pugui obtenir una estimació fiable 
de la valor raonable deis elements que intervenen en l'operació, l'immobilitzat material rebut 
es valora pel valor comptable de el bé lliurat més, si s'escau, les contrapartides monetaries que 
s'haguessin lliurat a canvi, amb el límit, quan estigui disponible, d'el valor raonable de 
l'immobilitzat rebut si aquest és menor. 

lnstruments financers 

La Fundació té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que donen 
lloc a un actiu financer en una entitat i, simultaniament, a un passiu financer o a un instrument 
de patrimoni en una altra entitat. Per tant, la present norma és apl icable als instruments 
financers següents: 

Actius Financers. 

• Els actius finan cers inclosos dins l'epígraf "Préstecs, partides a cobrar i inversions 

mantingudes fin s al venciment" es va loraran inicialment al seu va lor raonable, incloent 

les despeses de transacció. Els préstecs i partides a cobrar amb venciment inferior a un 

any es valoraran pel seu valor nominal. Les va loracions posteriors es faran segons el 

Cost Amortitzat, ca lculant els corresponents interessos mitjanc;:ant el t ipus d'interes 

efectiu. Les poss ibles perdues per deteriorament i les reversions es registraran al 

compte de perdues i guanys. 
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Els actius financers inclosos dins l'epígraf "Actius financers mantinguts per negociar", així 

com els inclosos a l'epígraf "Altres actius financers a va lor raonable amb canvis al 

compte de perdues i guanys" , es valoraran inicialment pel seu valor raonable, sense 

incloure les despeses de transacció, que s'imputaran al compte de perdues i guanys. 

Posteriorment es valoraran a valor raonable, amb contrapartida al compte de resultats. 

• Les " lnversions en empreses del grup, multigrup i associades" es valoraran inicialment 

pel seu valor raonable, incloent les despeses de transacció, fent -se les valoracions 

posteriors a va lor de cost menys correccions valoratives. les possibles perdues per 

deteriorament i les reversions es registraran al compte de perdues i guanys. 

• Els "Actius financers disponibles perla seva venda" es va loren a va lor raonable, incloent 

les despeses de transacció. Posteriorment es valoren a valor raonable, sense incloure 

les eventuals despeses de venda, imputant els canvis a patrimoni net fins la seva baixa o 

deteriorament. 

• De manera periodica, i mai superior a un any, es revisara el possible deteriorament deis 

actius fin ancers. Es considerara que existeix deteriorament quan el va lor compt able de 

l'actiu sigui superior al seu valor recuperab le, entenent coma ta l el majar entre: 

./ Valor raonable, menys costos de venda, ajustat perles plusvalues tacites existents . 

./ Va lor actual deis fluxes d'efectiu futurs a generar per l'actiu. 

• Les perdues per deteriorament, i les possibles reversions, es comptabilitzaran com a 

despeses financeres de l'exercici en que es produeixin . 

• No es reclassificara cap actiu financer indos inicialment en les categories "Actius 

financers mantinguts per negociar" o "Actius financers a valor raonable amb canvis al 

compte de perdues i guanys" a d 'altres categori es, ni d'a ltres cap aquestes, excepte 

quan ca lgui considerar l'actiu com a una inversió al patrimoni d'empreses del grup, 

associades o mult igrup. 

• Els actius fi nancers es donaran de baixa quan: 

./ Acabin els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu que genera l'actiu . 

./ S'hagin cedit de manera substancia l els riscos o beneficis inherents a la propietat de 

l'actiu. 

• Les diferencies per baixa d'actius es reconeixeran al compte de perdues i guanys. 
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Pass ius fin ancers 

• Els pa ssius financers inclosos dins l'epígraf "Deutes i partides a pagar" es valoraran 

inicialment pel seu va lor raonable, ajust at perles despeses de transacció. Les partides a 

cobrar amb venciment inferior a un any es va loraran pel seu valor nominal. Les 

valoracions posteriors es fa ran segons el Cost Amortitzat, calcu lant els corresponents 

interessos mitjan<;:ant el tipus d'inte res efectiu. 

• Els passius considerats com a "Passius financers mantinguts per negociar" i com a 

"Altres passius fin ancers a valor raonable amb canvis al compte de perdues i guanys" es 

valoraran al seu valor raonable, passant les despeses de t ransacció al compte perdues i 

guanys. Les va loracions posteriors es faran a valor raonable, sense incloure les possibles 

despeses per venda. 

• No es reclassificara cap passiu financer considerat inicialment dins la categoría "Passius 

financers mantinguts per negociar" o com a "Altres passius finance rs a valor raonable 

amb ca nvis al compte de perdues i guanys" a d'altres categories, ni d'altres a aquest es. 

• Els passius es donaran de baixa quan s'extinge ixin les obligacions respectives. 

• Les diferencies per baixa de passius es reconeixeran al compte de perdues i guanys. 

Cobertures comptables 

En les cobertures de va lor raonable, els ca nvis de va lor de l'instrument de cobertura i de la 
partida coberta atribuYb les a el risc cobert, es reconeixen en el compte de perdues i guanys. 

La part del guany o la perdua de l'instrument de cobertura deis fluxos d'efectiu, es reconeix 
transito riament en el patrimon i net, imputant al compte de perdues i guanys en l'exercici o 
exercicis en que l'operació coberta prevista afecti el resultat fora de perill que la cobertura 
co rrespongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d'un actiu o passiu no 
fin ancer, en aquest cas els import registrats en el patrimoni net s' inclouen en el cost de l'actiu o 
passiu quan és adquirit o assumit. 

Les operacions de cobertura d'inversions netes en negocis a l'est ranger en entitats dependents, 
multigrup i associades, es tracten coma cobertures de va lor raonable pel component de t ipus 
de canvi. 
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Existencies 

Es valoren a preu d'adquisició o cost de producció. El preu d'adquisició és l'import facturat pel 
prove"idor, dedu"its els descomptes i els interessos incorporats al nominal deis debits més les 
despeses addiciona ls perque les existencies es traben ubicats pera la seva venda: transports, 
aranzels, assegurances i altres atribu"ibles a l 'adquisició . Pel que fa a el cost de producció, les 
existencies es valoren afegint a el cost d'adquisició de les materies primeres i altres materies 
consumibles, els costos directament imput ables al product e i la part que raonablement 
correspon deis costos indirectament imputables als productes. 

L'assignació deis costos s'ha realitzat seguint el metode conegut com a última entrada
primera sortida (UFO). 

Els impostas indirectes que graven les existencies només s'incorporen el preu d'adquisició o 
cost de producció quan no són recuperables di rectament de la Hisenda Pública . 

Ates que les existencies de l'Entitat no necessiten un període de temps superior a un any per 
estar en condicions de ser venudes, no s'inclouen despeses financeres en el preu d'adquisició o 
cost de producció. 

Els avarn,:aments a prove"idors a compte de subministraments futurs d'existencies es va loren pel 
seu cost. 

La valoració deis productes obsolets, defectuosos o de lent moviment es redueix al seu possible 
va lor de realització. 

Quan el valor net realitzable de les existencies és inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost 
de producció, s'efectu en les oportunes correccions valoratives recone ixent- les com una 
despesa en el compte de perdues i guanys. 

Si deixen d'existir les circumstancies que van causar la correcció de el valor de les existencies, 
l'import de la correcció és objecte de reversió reconeixent-lo com un ingrés en el compte de 
perdues i guanys. 

Transaccions en moneda estrangera 

Les operacions rea litzades en moneda estrangera es registren en la moneda funcional de 
l'Entitat (euros) als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant l 'exercici, les 
diferencies que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que es traba en vigor a 
la data de cobrament o de pagament es registren com a resultats financers en el compte de 
resultats. L'entitat no ha canviat en l'exercici la moneda funcional que és !'euro. 
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Així mateix, a 1'31 de desembre de ca da any, es realitza al tipus de canvi de tancament la 
conversió deis sa ldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les diferencies de 
valoració produ"ides es registren com a resultats financers en el compte de resultats. 

lmposts sobre beneficis 

L'entitat té concedits, per !'Agencia Tributaria, els beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals del 
mecenatge, quedant exempta de l'lmpost sobre societats. 

lngressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament amb independencia del 
moment en que es produeix el corrent monetario financer que se'n deriva. Tanmat eix, l'Entitat 
únicament comptabilitza els beneficis rea litzats a la data de tancament de l'exercici, en tant 
que els riscos i les perdues previsibles, tot i ser eventua ls, es comptabilitzen tan aviat com són 
coneguts. 

Els ingressos perla venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida 
rebuda o a rebre derivada deis mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o 
un altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al nominal deis credits, es 
registren com una minoració deis mateixos. No obstant l'entitat inclou els interessos 
incorporats als credits comercials amb venciment no superior a un any que no t enen un tipus 
d'interes contractual, quan l'efect e de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és sign ificatiu. 

Els descomptes concedits a client s es reconeixen en el moment en que és probable que es 
compliran les condicions que determinen la concessió com una reducció deis ingressos per 
vendes. 

Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorats pel valor rebut. 

Provisions i contingencies 

La Fundació Privada Aspronis ha tingut en compte totes les possibles contingencies que es 
poden derivar de la crisis provocada pel coronavirus. 
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Les obligacions existents a la data del balanc;: de sítuacíó sorgídes com a consequencia de 
successos passats deis quals poden derivar-se perjudicis patrimonials pera l'Entitat l 'import i 
moment de cancel·lació són indeterminats es registren en el balanc;: de situació com a 
provisions pel valor actua l de l'import més probable que s'estima que l'Entitat haura de 
desemborsar per cancel·lar l'obligació. 

La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obl ígació no suposa una 
minoració de l'import del deute, sense perjudici de el reconeixement en l'actiu de l'entitat del 
corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament 
sera percebut, registrant aquest actiu per un import no superior de l'obl igació registrada 
comptablement. 

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Els costos incorreguts, si escau, en sistemes, equips i insta l·lacions tinguin per finalitat la 
minimització de !'impacte mediambiental en el desenvolupament de l'activitat, i /o la protecció 
i millora de l'entorn es registren coma inversions en immobilitzat. 

La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents deis anteriors, es consideren 
despeses de l'exercici. Peral calcu l de possibles provisions mediambientals que puguin sorgir es 
dota d'acord amb la millar estimació de la meritació en el moment que es coneguin, i en el cas 
que les polisses d'asseguranc;:a no cobreixin els danys causats. 

Criteris utilitats pel registre y valoració de les despeses de personal 

Pel cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a rea litzar donen !loe a un 
passiu per retribucions a llarg t ermini al personal quan, al tancament de l'exercici, figurín 
contribucions meritades no satisfetes. 

L'import que es reconeix com a provisió per retribu cions a personal a llarg t ermini és la 
diferencia entre el va lor actua l de les retribucions compromeses i el valor raonable deis 
eventuals actius afectes als compromisos amb que es liquidaran les obligacions. 

Excepte en el cas de causa justificada, l'entitat esta obligada a indemnitzar els seus empleats 
quan cessin en els seus serveis. 

Davant l'absencia de qualsevol necessitat previ sible d'acabament anormal l'ocupació i ates que 
no reben indemnitzacions aquell s empleats que es jubilen o cessen voluntariament en els seus 
serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el 
moment en que es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament. 
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Subvencions, donacions y llegats 

Les subvencions de capital no re integrables es valoren per l'import concedit, reconeixent 
inicialment com ingressos directament imputats a el patrimoni net i s' imputen a resultats en 
proporció a la depreci ació experimentada durant el període pels actius finan c;:at s per aquest es 
subvencions, llevat que es tracti d'actius no depreciables en aquest cas s'imputaran a el resultat 
de l'exercici en que es produeixi l'alienació o baixa en inventari deis mateixos. 

Ment re tenen el caracter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com a deutes a llarg 
termini transform ables en subvencions. 

Quan les subvencions es concedeixin per financ;:ar despeses específiques s'imputen com a 
ingressos en l'exercici en que es meri ten les despeses que estan fi nanc;:ant. 

Negocis conjunts 

En el present exercici l 'entitat no té negocis conjunts amb altres entitat s. 

Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre ent itats vinculades amb independencia del grau de vinculació, es 
compta bilitza ran d'acord ambles not es generals. Els elements objecte de les t ransaccions que 
es realitzin es comptabilit za ran en el m oment inicial pel seu va lor raonable. La va lorac ió 
post erio r es reali tza ra d'acord amb el previst en les notes particulars per als comptes que 
correspongui. 

Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat 
d'exerc ir d irect a o indirecta ment o en virtut de pact es o acords entre acc ionistes o partícips, el 
control sobre una altra o una influencia significat iva en la presa de decisions financeres i 
d'explotació de l'alt ra. 

Actius no corrents mantinguts perla seva venda 

No figuren en l'actiu de l'entitat actius no corrents mantinguts per a la venda. 

Pagina 41 de 84 



A/i:ION/S 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

Combinacions de negocis 

En el cas de produir-se una combinació de negoci, en data d'adquisició, els actius identificables 
adquirits i els passius assumits s'han de registrar, amb caracter genera l, pel seu va lor raonable 
sempre que aquest valor raonable pugui ser mesurat amb pro u fiabilitat. 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El moviment produ"it en aquest epígraf del balan<; de situació adjunt és el següent: 

A) VALOR DE COST INICI 2019 

(+) Resta d'ent rades 

(-) So rtides, baixes o reduccions 

B) VALOR DE COST FINAL 2019 

C) VALOR DE COST INICI 2020 

(+) Resta d'entrades 

(-) Sortides, baixes o reduccions 

D) VALOR DE COST FINAL 2020 

E) AMORTIT2ACIÓ ACUMULADA INI CI 2019 

(+) Dotació a l'amortització de l 'exercici 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos 

F) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019 

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICI 2020 

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici 

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos 

H} AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020 

1) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2019 

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2019 

K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT INICI 2020 

L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT FINAL 2020 

IMMOBILITZAT MATERIAL NET, SALDO FINAL 2020 

Valor de la construcció i del terreny deis immobles 

CONCEPTE 

Bens immobles, indiq u i per separat : 

- Va lo r d e la co nst rucció 

- Va lor de l terre ny 
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Terrenys i 

construccions 

4.219.739 

1.633 

4.221.372 

4.221.372 

4.221.372 

-2.273.700 

-98 .224 

-2.371.924 

-2.371.924 

-97. 785 

-2.469.710 

1.751.662 

lnstal·lacions 

tecniques, i lmmobilitzat 

altre en cursi Total 
immobilitzat bestretes 

material 

6.297.114 178.906 10.695.759 

267.512 11.000 280.145 
-17.446 -174.276 -191.721 

6.547.181 15.630 10.784.183 

6.547.181 15.630 10.784.183 

134.156 156.588 290.743 
-14.855 -14.855 

6.666.482 172.218 11.060.072 
-4.620.898 -6.894.598 

-323.045 -421.269 
17.446 17.446 

-4.926.497 -7.298.422 

-4.926.497 -7.298.422 

-325.687 -423.473 
13.414 13.414 

-5.238.770 -7.708.480 

1.427.712 172.218 3.351.592 

1 Ejercicio 2020 J Ejercicio 2019 

1 
4.089.1491 

132.223 

4.089.149 

132.223 
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lmmobi litzat materia l totalment amortitzat a 31 de desembre 

lmport del béns totalment amortitzats: Exercici 2020 Exe rci ci 2019 
TOTAL 3.463.607 3.183.224 

- Const ruccions 413 .378 400.133 
- lnstalacions 554.153 495.229 
- Maquinaria 1.119.787 1.033.243 
- Uti llatges 57.901 56.888 
- Mobiliari 485.377 429.136 
- Equips lnformátics 180.792 166.120 
- Elements de t ransport 652.219 602.475 
- Altre immobilitzat material 

Alt re informació sobre l'immobilitzat materia l 

CONCEPTE Exercici 2020 Exercici 2019 

Compensaciones por elementos deteriorados, perdidos o retirados 

Valor de cost e de los bienes afectos a garantías (ver nota 9.3) 
Bienes afectos a reversión 

Béns adquirits en regim d'arrendament financer (veure nota n2 8.1) 

Resultats perla venda o baixa d'immobilitzat material -290 -174.276 
Subvencions o donacions rebudes durant l 'exercici que financien 
l' immobilitzat materia l 532.220 39.495 

Al mes de juny de 2019 la Fundació Privada Aspronis va rebre una comunicació de l 'Ajuntament 
de Palafolls informant que el terreny ( que havia cedit pera la construcc ió d'una residencia que 
ampli'I i substitueixi la Residencia Pinya de Rosa ). havia sofert una va r iació en la seva 
qua lificació per part de !'Agencia Catalana de l 'Aigua passant a considerar-se t erreny inundable 
i per tant limitant els usos. i impossibi litant la construcció d'una nova residencia. Arrel d'aquest 
fet la Direcció de la Fundació Privada Aspronis, seguint els principis de comptabilitat aplicables 
va decidir proced ir a la baixa de l'immobi litzat en curs activat per import net de 174.276 euros. 

La vida útil estimada aplicada a l'amortització deis elements de l 'immobi litzat material és la 
indicada a la nota 4 anterior. No s'han produ"it durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a 
va lors residuals, vides úti ls ni metodes d'amortització que t inguin incidencia significativa en 
l 'exercici presento en exercicis futurs. 

Tot l'immobilitzat materia l adquirit es troba afecte direct ament a l'explotació i no ha patit 
actualitzacions de valo r. A m és, no s'han activat despeses fin anceres relatives a inversions ni en 
l'exercici ni en l'exercici anterior. 
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No existeixen partides de l'immobilitzat material que incorporin costos de desmantellament, 
retir o rehabilitació. No existeixen béns subjectes a reversió ni restriccions a la titularitat. 
Tampoc hi ha elements de l'immobilitzat material ubicats a l'estranger, ni s'han adquirit actius 
de l'immobilitzat material a entitats vinculades. 

L'Enti tat té contractades polisses d'asseguran<;a que cobreixen els danys propis que puguin 
patir els diversos elements de l'immobilitzat material de la Fundació amb límits i cobert ures 
adequats als tipu s de risc. 

No hi ha compromisos ferms de compra ni de venda sobre elements de l'immobilitzat material 
al tancament de l'exercici. Tampoc hi embargaments ni litigis que afectin l'immobilitzat 
material. 

1 6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

No figuren imports registrats en aquest epígraf del balan<; de situació adjunt. 

11. BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

No figuren imports registrats en aquest epígraf del balan<; de situació adjunt. 

1 s. IMMOBIUTZAT INTANGIBLE 

8.1. General 

El moviment produ"it en aquest epígraf del balan<; de situació adjunt és el següent: 
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Patents, 

!licencies, Ap licacions 
TOTAL 

marques i lnformatiq. 

similars 

A) SALDO INICIAL BRUT 2019 12.000 91.125 103.125 

(+) Resta d'entrades 1.794 1.794 

B} SALDO FINAL BRUT 2019 12.000 92.919 104.919 

C) SALDO INICIAL BRUT 2020 12.000 92.919 104.919 

(+) Resta d'entrades 2.174 2.174 

D) SALDO FINAL BRUT 2020 12.000 95 .093 107.093 

E) AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2019 -12.000 -50.095 -62.095 

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici -8.648 -8.648 

F} AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2019 -12.000 -58.743 -70.743 

G} AMORTITZACIÓ ACUMULADA INICIAL 2020 -12.000 -58.743 -70.743 

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici -8.844 -8.844 

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINAL 2020 -12.000 -67.58 6 -79.586 

1} CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. INICIAL 2019 

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2019 

K) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR, INICIAL 2020 

L) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIOR. FINAL 2020 

VALOR NET DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE FINAL 2020 27 .507 27.507 

lmmobi li tzat intangible totalment amortitzat a 31 de desembre 

lmport del béns totalment amortit zats en ús Exercici 2020 Exercici 2019 

TOTAL 63.025 21.010 

Propietat industrial 12.000 12.000 

Fondeo de Comercio 

Derechos de t raspaso 

Aplicacions informatiques 51.025 9.010 

Altre inform ació sobre l' immobilitzat int angible 

La vida útil estimada apl icada a l 'amortització deis elements de l'immobilitzat intangible és la 
indicada a la nota 3 ant erior. No s'han produ"it durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a 
va lors residuals, vides útils ni metodes d 'amortització que tinguin incidencia significat iva en 

l 'exercici present o en exercicis futurs. 

Tot l' immobi litzat intangible adquirit es traba afecte direct ament a l'explotació i no ha pat it 
actua litzacions de va lor. A més, no s'han activat despeses fi nanceres re latives a inversions ni en 
l'exercici ni en l'exercici anterior. No existeixen béns subjectes a reversió ni rest riccions a la 
titu laritat . Tampoc hi ha elements de l'immobi litzat intangible ubicats a l'estranger, ni s'han 
adquirit actius de l'immobil itzat intangible a ent itats vincu lades. 
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No existeixen contractes vigents d'arrendament financer sobre béns de l' immobilitzat 
intangible. 

La Fundació té contractades polisses d'asseguranc;:a que cobreixen els danys propis que puguin 
patir els diversos elements de l'immobilitzat intangible de !'empresa amb límits i cobertures 
adequat s als t ipus de risc . 

El resultat de l 'exercici no inclou perdues procedents de l'immobilitzat intangible, ni correccions 
va loratives. 

No hi ha compromisos ferms de compra ni de venda sobre elements de l'immobi litzat 
intangible a el tancament de l'exercici . Tampoc hi embargaments ni l itigis que afectin 
l'immobilitzat intangible. 

8.2. Fans de comen;: 

No figura Fans de Comerc;: registrat. 

19, ARRENDAMENTS I Al TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

9.1. Arrendaments financers 

La Fundació no figura ni com arrendadora, ni com arrendataria d'arrendaments financers. 

9.2. Arrendament operatius 

L'entitat no figura com arrendadora d'arrendament operatius a cobrar. 

Actuant com arrendat aria 

La Fundació, coma arrendataria, al tancament de l'exercici 2019 i 2020 té subscrits els següents 
contractes d'arrendament operatiu. 

Pagina 46 de 84 



A~ONIS 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRON IS a 31 de desembre de 2020 

CONCEPTE 1 2 3 5 6 

Parquing 
Hotel Tropic Objecte del contracte: Llar Llar Cala Sant 

Park 
Altres 

Francesc 

Centre de cost: 
Suporta la 

CP CET Piña de Rosa 
Llar 

Period icitat de Pagament : Mensual Mensual Anual Mensual 
Quota a pagar X-1 354 222 5.548 2 
Quota a pagar X 354 233 5 .501 27.500 
lmport pagat durant l 'exercici 4.244 2 .796 5.501 55.000 6.933 

10. INSTRUMENTS FINANCERS 

La informació deis instruments fin ancers es def in ira segons la naturalesa i en base al r egist re i la 
nota devaloració dese na del Pla Genera l deComptabilitat vigent. 

10.1. lnformació referent el Balan~ 

DETA LL DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A 31 DE DESEM BRE 

No exist eixen act ius financers ni pass is fin ancers va lorats a valor raonable amb ca nvis en el 
compte de Perdues i Guanys. Durant l'exercici l 'ent itat no ha rea litzat reclassificacio ns d'actius 
fin ance rs entre diferents categories . 
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lnformació referent el balan~ Exercici 2020 Exercici 2019 Exe rcici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 

Actius financers a 11/t, llevat d'inversions en el patrimoni lnstruments de lnstruments de 
Valors Valors 

representatius representatius 
Credits, derivats Credits, derivats 

d'empreses del grup, mult igrup i assoc. patrimoni patrimoni i altres i altres 
TOTAL TOTAL 

de deute de deute 

Préstecs i part ides a cobrar 23.587 22.822 23.587 22.822 
- Fiances i d iposits a recuperar 23.587 22.822 23.587 22.822 

TOTAL LL/T 23.587 22.822 23.587 22.822 

Actius financers a c/t, llevat d' inversions en el patrimoni lnstruments de lnstruments de 
Valors Valors 

Credits, derivats Credits, derivats 
d'empreses del grup, multigrup i assoc. patrimoni patrimoni 

representatius representat ius 
i alt res i altres 

TOTAL TOTAL 
de deute de deute 

Préstecs i partides a cobrar 141.276 182.764 141.276 182.764 
- lmposicions a termini 30.000 30.000 30.000 30.000 
- Credits a empreses 58.702 50.646 58.702 50.646 
- Altres 52.574 102.118 52.574 102.118 

Clients comercials 562.560 786.702 562.560 786.702 
Altres deutors 79.988 103.693 79.988 103.693 
Efectiu i altres líquids equivalents 2.453.736 1.553.961 2.453.736 1.553.961 
TOTALC/T 3.237.561 2.627.120 3.237.561 2.627.120 
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS D'ACTIU 3.261.148 2.649.942 3.261.148 2.649.942 

~ 
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lnformació referent el balan~ Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 
Deutes amb Deutes amb Obligacions i Obligacions i 

Passius financers a llarg termini entitats de entit ats de altres valors altres valors Derivats i altres Derivats i altres TOTAL TOTAL 
credit credit negociables negociables 

Deutes amb bancs i caixes d'estalvi 814.373 762.554 814.373 762.554 
TOTAL LL/T 814.373 762.554 814.373 762.554 

Deutes amb Deutes amb Obligacions i Obligacions i 
Passius financers a curt termini entitats de entitats de altres va lors altres valors Derivats i altres Derivats i altres TOTAL TOTAL 

credit credit negociables negociables 
Debits i partides a pagar 

710 710 
-Al tres 

710 710 
Deutes amb bancs i caixes d 'estalvi 148.164 129.551 148.164 129.551 
Deutes per arrendament financer 

Deutes amb empreses del grup i associades 

Obligacions i altres valors negociables 
Derivats de cobertura 

Prove'idors comercia Is 313.222 
Creditors comercials 

328.010 313.222 328.010 

Deutes amb el personal 183.774 158.909 183.774 158.909 
Acomptes de clients 

TOTALC/T 148.164 129.551 496.996 487.629 645.159 617.180 
TOTAL D'INSTRUMENTS FINANCERS DE PASSIU 962.536 892.105 496.996 487.629 1.459.532 1.379.734 

01 
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CLASSIFICACIÓ PER VENCIMENTS 

Venciment per anys 

2021 2022 2023 2024 2025 + de 5 anys lndefinit TOTAL 
Actius a valor raonable amb canvis en PiG: 

- Accions i fons d'inversió 

- Altres 

lnversions mantingudes fins al venciment 

Préstecs i partides a cobrar 141.276 23.587 164.863 
- lmposicions a termini 30.000 

30.000 
- Fiances i diposits a recuperar 

23.587 23 .587 
- Credits a empreses 58.702 

58.702 
- Comptes corrents 

- Dividend a cobrar 

- Altres 52.574 52.574 
Derivats de cobertura 

Participacions en societats valorad es a valor net comptable 

(excepte del grup i associades) 

Actius disponibles pera la venda: 

- Valors a valor raonable 
- Valorats a cost 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 642.549 
642.549 

Clients per vendes i prest.de serveis 535.044 
535.044 

Clients, empreses del grup i associades 27.516 
27.516 

Deutors varis 77.948 
77.948 

Personal 2.040 
2.040 

Efectiu i altres actius liquids equivalents 2.453.736 2.453.736 
TOTAL 3.237.561 23.587 3.261.148 
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Venciment per anys 

2021 2022 2023 
Debit i partides a pagar 

2024 2025 + de 5 anys lndefinit 

- Prove'fdors d'immobilitzat 

- Deutes amb tercers 

- Fiances i diposits a retornar 

- Altres 

Passius a valor raonable amb canvis en PiG: 

- Mantinguts per negociar 

- Altres 

Deutes amb bancs i ca ixes d'estalvi 148.164 176.045 153.242 115.411 62.424 307.250 
- Préstecs 148.164 176.045 153.242 115.411 62.424 307.250 
- Polisses de credit 

- Altres deutes 

Deutes per arrendament financer 

Deutes amb empreses del grup i associades 

Obligacions i altres valors negociables 

Derivats de cobertura 

Prove'idors comercia ls 313.222 
Creditors comercials 

Deutes amb el personal 183.774 
Acomptes de clients 

TOTAL 645.159 176.045 153.242 115.411 62.424 307.250 

L'entitat no ha realitzat cessions de béns que no poguess in ser considerades coma vendes/ ba ixes de l'exercici. L'entitat t ampoc no ha 
rebut actius financers en garantia deis que en pugui disposar. 
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EFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS 

El det all és el següent: 

Exercici 2020 Exercici 2019 
Efectiu 10.910 6.594 
Bancs 2.442.826 1.547.367 
A/tres actius líquids equivalents 

Total 2.453.736 1.553.961 

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT ORIGINADES EN EL RISC DE CREDIT 

Durant l'exerci ci s'han realitzat correcc ions de valor per det eriorament originades pel r isc de 
credit : 

Classes d'actius financers Classes d'actius financers 

Va lors representatius de deute Crédits, derivats i altres 
Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 

Pérdues per deteriorament inici 2019 129.754 
(+) Correcció valorativa per deteriorament 

(-) Reversió del deteriorament 

(-) Sortides i reduccions -67.575 
(+/-} Traspassos 

Perdua per deteriorament fina l 2019 62.179 
Pérdua per deteriorament inici 2020 62.179 
(+} Correcció valorativa per deteriorament 

(-} Reversió del deteriorament 

(-) Sortides i reduccions 

(+/-} Traspassos 

Perdua per det eriora ment final 2020 62.179 

No s'han prod uYt impagaments ni s'esperen incompliments de les condicions deis contract es 
que l'Ent ita t t é vigents. 

10.2. lnformació referent a Compt e de Perdues i Guanys i Patrimoni Net 

El detall de les despeses i guanys procedents deis instrument s fin ancers de l'entitat en 

l'exercici, així com les correcc ions va loratives efectuades i els resu ltats fi nancers calculats per 
apl icació del m etode de l'interes ef ect iu és el següent: 
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lngressos finan. lngressos finan. 

ACTIUS PiG Netes PiG Netes 
per aplicació del per aplicació del 

tipus interés tipus interés 

efectiu efectiu 

CATEGORIES Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 
Participació en instruments de patrimoni 

Actius amb variacions en el valor raonable 

• Cartera de negociació 

· lnstruments de cobertura 

lnversions mantingudes fins al venciment 

Actius financers disponibles perla venda 

Diferencies de canvi positives 

!TOTAL 

Correccions Correccions 
lngressos lngressos 

Finan.a PiG Finan.a PiG 

CLASSES Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 
lnstruments de patrimoni 

Valors rep resentatius de deute 

Crédits, derivats i altres ·121.000 o o 
!TOTAL ·121.000 o o 

Resultats per Resultats per Despeses Despeses 
venda venda financeres financeres 

CLASSES Exercici 2020 Exe rcici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 
lnstruments de patrimoni 

Valors representatius de deute 

Crédits, derivats i alt res 

[!_OTAL 

PASSIUS PiG Netes PiG Netes 
lngr.Finan.per lngr.Finan.per 

t.i.e. t.i.e. 
CATEGORIES Exercici 2020 Exercici 201 9 Exercici2020 Exercici 2019 
Debits i partides a pagar -26.835 ·22.011 

• lnteressos per deu tes -26 .835 -22.011 
· lnteressos per descompte d'efectes 

- lnteressos per operacions de "factoring" 

lnversions mantingudes fins al venciment 

Actius financers diponibles perla venda 

Diferencies de canvi negatives 

!TOTAL -26.835 -22.011 
[TOTAL RESU LTATS FINANCERS -121.000 -26.835 -22.010 

En aquest exercici la Fundació ha dotat com a perdu es 121.000 euros corresponent a cred its 
parcials de dos entitats del grup: 

• Club Esportiu el Vi lar: 51.000 euros. 

• Impulsa Futur Int egra l: 70.000 euros. 

L'entitat no ha uti litzat en el present exercici comptabilitat de cobertures. No figuren actius o 
passius a valor raonable a fi d 'exercici. 
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10.3. lnversions en entitats del grup o associades 

Moviments de 1' exercici 

lnversions en entitats del grup i associades a llarg termini 

lnstruments de 
Valors 

Credits, derivats i 
representatius TOTAL patrimoni 

de deutes 
altres 

Saldo inicial exercici 2019 

(+) Altes 21.000 21.000 
Saldo final exercici 2019 21.000 21.000 
Saldo fina l exercici 2020 21.000 21.000 

lnformació en entitats participades 

Denominació 
IMPULSA FUTUR 

INTEGRAL 

NIF B55344444 

Dom icili Blanes (Girona) 

Forma Juríd ica SL 

CNAE 8130 - Activitats 

de jardineria 

Valor de cost de la participació 21.000 
Provisió acumulada a inici d 'exercici 

Provisió acumulada a final d 'exercici 

Va lor net comptable a fin al d 'exercici 

% de Capital directe 70,00 
% de Capital indirecte 

% de Drets de vot directe 

% de Drets de vot indi recte 

Exercici 2020 (pdt 
d'aprovar) 

Situació Activa 
Capital 30.000 
Reserves 7.307 
Altres partides del Patrimoni Net 

Resultat de l'exercici -178.080 
Resu ltat de l'explotació -230.791 
Rtat.Operacions continuades 

Rtat.Operacions interrompudes 

Valor en llibres de la participació 

Dividends rebuts durant l'exercici 
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10.4. Usuaris o altres deutors 

El moviment de l'exercici ha estat el següent: 

Usuaris de 
Usuaris dubtós Altres deutors Total 

cobrament 
Saldo el final de l'exercici 2020 95.803 4.300 100.103 
(+) Altes usuaris nous 

(+/-) Variacions -23.380 -23 .380 
H Sortides i reduccions 1.225 1.225 

Saldo el fin al de l 'exe rcici 2019 72.423 5.525 77.948 

10.5. Compromisos ferms de compra o venda d'instruments financers 

A dat a de tancament de l'exercici no exist ien compromisos en ferm de compra d'actius 
financers, així com tampoc de venda deis mat eixos. Tampoc no exist eixen contractes de 
compra o venda d'actius no financers que ca lgués fossin valorats com a instruments financers. 

10.6. Líneas de descomptes i polisses de credit al tancament de l'exercici 

Entidades de crédito Límit concedit Disponible Disposat 

Tota l línees de descompte n.d. n.d. n .d. 
Tota l polisses de credit 400.000 400.000 

10.7. Deutes amb administracions públigues 

Veure nota nº 15.1. 

10.8. Deutes amb el personal 

Saldo a Saldo a Deutes amb el personal 
31/12/2020 31/12/201 9 

Nomines pendents de pagament a f inal d'exercici 

Previsió pagues extres 138.574 158.909 
lncrements salarials 45.200 
Total 183.774 158.909 
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10.9. Deutes amb garantia real 

Hipoteca a favor Importe 
Importe 

Fecha de Descripció de l'actiu: Fecha concesión Pendiente a fin 
de Hipoteca Vencimiento 

de ejercicio 
Pis de suporta la Llar 16/02/2008 Bancs 41.603 12.583 16/02/2025 
Nau C.O. 19/06/2018 Bancs 562.000 481.215 19/06/1933 
Subtotal 1 (veure notan~ 17.3) 603.603 493.797 
Local CDIAP 17/09/2009 ICF 404.000 72.143 16/06/2023 
TOTAL 1.007.603 565.940 

11. EXISTENCIES 

La compos ició de les existencies és la següent: 

EXJSTENCIES 17.881 -733 17.148 

Materies primeres i altes aprovisionaments 17.881 -733 17.148 
M ateries primeres 17.881 -733 17.148 

En el present exercici no ha estat necessari la dotació de correccions de valor sobre les 
exist enci es de l'entitat. Tampoc s'han realitzat reversions de correccions de va lor procedents 
d'exercicis anteriors. No s'han capita litzat despeses financeres com a més valor de les 
existencies, a l'ésser el cicle de producció de les mateixes inferior a un any. No figuren 
circumstancies que afecten la titularitat o disponibilitat de les existencies. 

La Fundació té contractades po lisses d'assegurances que garante ixen la recuperabil itat de el 
va lor net comptable de les ex istencies. 

A data de formulació, no figuren compromisos ferms de compra i venda i contract es de futuro 
d'opcions. 

12. MONEDA ESTRANGERA 

La moneda funcional de l'Entitat és l'Euro i no existeixen e lements de l'actiu o del passiu en 
_moneda estrangera. Tampoc s'han real itzat durant l'exercici compres, vendes o serveis en 
moneda diferent a la funciona l. 
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13. FONS PROPIS 

13.1. Composició deis Fons Dotacional 

Aportació 
Fusió per Dissolució 

CONCEPTE absorció Associació Total dineraria 
Fundació El Vilar Aspronis 

Data 31/07/1991 19/08/2016 01/01/2017 
Dotació fundacional 3.005 3.005 115.600 121.610 

13.2. Moviments de I' exercici 

Saldo a Aplicació 
Saldo a CONCEPTE Altes Baixes excedent 31/12/2019 

exercici anterior 
31/12/2020 

Fons dotacional 121.610 121.610 
Resultats d'exercicis anteriors 3.988.588 104.728 4.093.316 
Exceden! de l'exerci 104.728 104.857 -104.728 104.857 

TOTAL 4.214.926 104.857 4.319.783 

13.3. Altra informació 

No ex isteixen desemborsaments pendents, ni s' han rea litzat aportacions no dineraries, ni per a 
compensa r perdues. Tampoc s' han generat moviment a les reserves com a conseqüencia 
d'actualitzacions de va lors d'immobi litzat. 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

L'Ent itat ve complint els requisits lega ls exigits per a l 'obtenció 
subvencions, donacions i llegat s concedides. 

manteniment de les 

L'import i característiques de les subvencions, donacions i llegat s rebuts que apareixen en el 
balanc;:, així com els imputats en el compte de perdues i guanys es desglossen a cont inuació: 
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14.1. Subvencions, donacions i llegats de capital 

L'analisi de el moviment del contingut de la subgrup corresponent del balanc;:, ind icant el saldo 
inicial i final així com els augments i disminucions es desglossa en el quadre següent: 

b) Subvencions, donacions i llegats recollits en el bala ni;:, 
Exercici 2020 Exercici 2019 atorgats per tercers 

Saldo a l'inici de l'exercici 1.663.759 1.871.258 
(+) Rebudes en l'exercici 532.220 
(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions 

(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici -205.490 -207.499 
(-) lmports retornats 

(+/-) Altres moviments 

Saldo al tancament de l'exercici 1.990.489 1.663.759 

Tal i com es detalla en les normes de valoració, les subvencions en capital s'imputen a resultats 
de l'exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius 
financ;:ats. 
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Detall de les subvencions 

Concepte Béns finan~ats 
Saldo a 

Atorgades a l'any 
Saldo a 

31/12/2019 31/12/2020 

Subvencions i donacions de capital concedides lmmobilitzat 

Material 
3.315.D12 3.315.012 

Subvencions entitats de credit Camió jardi nería 6.000 6.000 

Subvencions entitats de credit Furgoneta neteja 10.000 10.000 

Subvencions entitats de credit Furgoneta SOi 15.000 15.000 

lberdrola Nova area de 

negoci del CET 
40.000 40.000 

Subvencions (PIVE) Furgonetes 4.000 4.000 

Subvencions I donacions concedides fins a 31/12/2009 lmmobilitzat 

Material 
1.608.770 1.608.770 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales (O, 7%) Obres de 

refonna CO 
140.000 140.000 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales (0,7%) Obres de 

refonna CO 
140.000 140.000 

Ministerio de San idad y Asuntos Sociales (0,7%) Obres de 

refonna CO 
154.000 154.000 

M inisterio de Sanidad y Asuntos Sociales (0,7%) Obres de 

refonna CO 
250.000 250.000 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales (O, 7%) Obres de 

refonna CO 
250.000 250.000 

Direcció General d'Economia Socia l, el Tercer Sector Fultrak 39.495 39.495 

Departament de treball, afers socials i famíli es 
Reforma 

residencia Pinya 275.400 275.400 

Departament de t reball, afers socials i families 
Trasllat 

27.500 
bugaderia 27.500 

Departament de treball, afers socials i famílies Reforma 

residencia Pinya 
229.320 229.320 

TOTAL 5.972.278 532.220 6.504.498 
Traspassat a resultats fins a 31/12/2012 -2.956.147 
Traspassat a resultats 2013 -186.729 
Traspassat a resultats 2014 -211.068 
Traspassat a resultats 2015 -228.544 
Traspassat a resultats 2016 -224.474 
Traspassat a resultats 2017 -214.771 
Traspassat a resultats 2018 -211.510 
Traspassat a resultats 2019 -205.490 
Traspassat a resultats 2020 -207.499 
Valor net a 31/12/2020 1.858.266 

Figura registrat al bala n<;: una donació de capital per import de 132.223 euros corresponents a 
un t erreny cedit gratu'ftament per l 'Ajuntament de Blanes l'a ny 1997 per a ubica r-hi el Centre 
Ocupacional. 

Pagina 59 de 84 



A~ONIS 
Comptes Anuals FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de desembre de 2020 

14.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació 

Deta ll de les subvencions 

Entitat subvencionadora 

Secretaria d'lnclusió Social i Promoció 

de l'Autonomia Personal (SISPAPJ 

Departament de Treba ll, Serveis 

Socials I Familia 

Direcció General d'Economia Social, el 

Tercer Sector, les Cooperatives i 

l 'Autoempresa 

Agencia Catalana de l'Habitatge i 

Diputació de Girona 

Dincat 

Fundació Tripartita 

Departament d'Empresa i Ocupació 

Departament de salut 

Fund. Bancaria la Caixa 

Ajuntament de Malgrat Mar 

Aiuntament de Llo ret de Mar 

Ajuntament de Ca lella 

Ajuntament de Vidreres 

Ajuntament de Palafolls 

Fundación ONCE 

Departament d'Empresa i Ocupació 

Altres 

Detall de les donacions 

Entitat subvencionadora 

Entitats privades 
11 Amics 11 

Donants privats 

TOTAL 

Descri pció Exercici 2020 Exercici 2019 

Programa 133 Atenció especialitzada : centre diürn Pinya 
75.321 66.755 de Rosa 

Programa 134 Llars residencies 796.303 766.645 

Suporta la llar (SAi) 30.000 

SOi 246.362 220.187 

Programa 732 Programes d'lnserció sociolaboral: taller i 
734.917 681.427 centre ocupacional (CO) 

Projectes singulars 47.705 

Conven i suporta les entitats que formen part de la 

xarxa d'Habitatges d'lnserció Socia l establiments de 17.980 16.800 
serveis socials especial itzats 

Lleure, vancaces ... 4 .955 4.414 
Bonificació formació 

USAPS 309.099 308.018 
CETSSMI 507.424 743.336 
Forma ció juvenil 

Bon ificació SS CET 422.120 475.949 
Maniputals 8.000 

Programa Incorpora 62.000 40.000 

Subvenció 13.000 12.300 

Subvenció 15.000 15.000 

Subvenció 1.100 1.100 

Subvenció 8.000 7.814 

Subvenció 6.100 

Programa Uno a Uno 20.000 

Programa SIOAS 69.500 65.000 

Al tres su bvencions 2.883 
TOTAL 3.291.082 3.531.433 

Exercici 2020 Exercici 2019 

83.261 83.848 
9.460 

5.275 10.309 

97.996 94.157 
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15. SITUACIÓ FISCAL 

15.1. Saldos amb administracions públigues 

Saldos deutors 

Saldos deutors amb administracions públiques 3 1/12/2020 31/12/ 2019 
HP deutora para IVA 

HP deutora per subvencions conced ides 1.605.682 1.573 .292 
HP deutora per devolució d 'impostos 

Organisme seguretat social deutor 

lmpost de societats anticipat 

Total 1.605.682 1.573.292 

Sa ldos cred itors 

Deutes amb administracions públiques 31/ 12/2020 31/12/2019 
HP, creditora per IVA 34.547 34.892 
HP, cred itora per retencions practicades 85.171 77.702 
HP, cred ito ra per impost de societats 

HP, creditora per subvencions a retornar 

Organisme seguretat social creditora 67.207 84.755 
lmpost de societats diferit 

Tota l 186.925 197.348 

Exercicis pendents de comprovació 

Segons est able ix la legislaci ó vigent, els impostas no poden cons iderar-se defi nitivament 
l iquidat s fins que les decla racions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritat s 
fi sca ls o hagi tra nscorregut el te rm ini de prescripció de quatre anys. A el tancament de l'exercici 
acabat al 31 de desem bre de 2020 l'Entitat té oberts a inspecció per les auto ritats fisca ls els 
exercicis 2017 a 2020, ambdós inclosos, per a tot s els impost as que Ji són d'aplicació i, 
add icionalment, l 'exerci ci 2016 en el cas de I' lmpost sobre Societ ats. 

El Patron at de la Fundació considera que s'han practicat adequadament les liquidacions deis 
esmentats impost as i si bé, és possible que hi hagi r iscos fiscals, considerem poc probable que 
es generin passi us add iciona ls signifi catius. 
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15.2. lmpost de societats 

Conciliació de l'import net d'ingressos despeses de l'exercici amb la base imposable de 
l'impost sobre beneficis. 

Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de 

l'exercici amb la base imposable de l'impost sobre Exercici 2020 Exercici 2019 
beneficis 

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici 104.857 104.728 
lmpost sobre Societats 

Regim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002) -104.857 -104.728 

Base lmposable ( Resultat fiscal) o o 

15.3. Regim fiscal de les entitats sense fins lucratius deis incentius fiscals del 
mecenatge 

Per t al de complir amb la normativa que descriu l'article 3.10 de la Ll ei 49/2002 de 23 de 
desembre, la Fundació det alla la següent informac ió: 

ldentificació de rendes exemptes i no exemptes de l'lmpost de Societats 

Totes les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes d'impost de societats; per tant, la 
totalitat d'aquestes est an classificades coma Rendes Exemptes en el següent deta ll : 

Pagina 62 de 84 



A/i?ON/S 
Comptes An ua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 de d esembre de 2020 

2020 RENDES EXEMPTES RENDES NO EXEMPTES TOTAL TOTAL 

Art. 6 i 7 de la llei 49/2002 INGRES. DESPESES INGRES. O ESPESES INGRES. DESPESES 
1.a) Donatius i donacions (incloses les de concepte 

97.996 97.996 "dotació patrimonial"). 

1.b) Quotes d'associats, col·laboradors o 

benefactors 368.748 368.748 

1.c) Subvencions a l'exp lotació. 2.868.300 2.868.300 

1.d) Subvencions i donacions de capital 
205.490 205.490 traspassades a resultats 

2) Dividends, participació en beneficis de societats, 
o -26.835 o interessos, canons i lloguers. 

3) Adquisicions o transmissions de béns, drets ... 

4) Les obtingudes de les següent explotacions 

econOmiques: 

4.1) Presta ció de serveis per promocionar l 'a cció, 
5.683.762 -9.092.606 5.683.762 assisténcia i inclusió socia l. 

TOTAL 9.224 .298 -9.119.441 9 .224.298 

Despeses, ingressos i inversions detallats per projectes es o activitats real it zades 

Els ingressos i les despeses det allades per projectes o activitats rea litzades s'informen en la 
nota nQ 26 d'aquesta memoria " Informa ció segmentada". Les inversions separades per 
projectes o activitats realitzades són les següents: 

Pagina 63 d e 84 

-26.835 

-9.092.606 

-9.119.441 



A¡;i?ON/S 
Comptes Anua Is FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS a 31 d e desembre d e 2020 

INVERSIONS TOTAL CDIAP co LLARS PINYA USAPS SOi CET 
Jnvestigació o 
Desenvolupament o 
Concessions o 
Pat ents, llicéncies, marques i similars o 
Fans de comer~ o 
Aplicacions informatiques 2.174 
Drets de Traspas o 
Altre immobilítzat intangible o 
Drets s/Béns cedits en ús gratuitament o 
TOTAL IMMOBILIT2AT INTANGIBLE 2,174 o o o o o o o 
Terrenys i béns natura Is o 
Construccions o 
lnstal,lacions técniques 21.446 5.111 16.335 
Maquinaria 21.085 2.818 15.927 
Util latge 9.478 1.215 
Altres instal·lacions o 
M obiliari 5.858 4.398 1.461 
Anticips i immobi!itzat en curs 156.588 76.533 3.923 76.131 
Equips processos d'informació 1.383 
Elements de transport 74.906 46.270 10.373 18.263 
Altra immobi!itzat o 
TOTAL IMMOBILIT2AT MATERIAL 290.743 o 51 .380 101.299 3.923 o 10.373 11 1.782 

Rendes destinades a fins d' interes genera l (article 3 .2. Llei 49/20022) 

Rendes destinades a fins d'interés general lngressos Despeses Resultat 

Actititat d'atenció a discapacitat s 6.045.809 -5.895.452 150.357 

Activitat d' inserció socio- laboral de persones 
3.600.609 -3.646.109 -45.500 amb discapacitat 

Rendes derivades de transmissió de béns o 
drets o 

(1-0) obtinguts per qualsevol altre concepte o 

TOTA L RENDES DESTINADES A F. I.G. 9.646.418 -9.541.561 104.857 
TOTAL REND ES EXERCICI 2020 9.646.418 -9.541.561 104.857 

% DE RENDES DESTINADES A F. 1.G. 100,00% 100,00% 100,00% 
RENDES NO DESTINADES A F.I.G. o o o 

Tat es les rendes obt ingudes per la fundació han estat dest inades a activit ats amb fins d'interes 
genera l. 

Retribució en els Patrons 

Els Patrons no han rebut retribucions per l' exercici del seu carrec, ni t am poc han cobrat per 
form ar part de l'organ de govern d' Entit at s part icipades per la Fundació. 
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Activitats prioritaries de mecenatges 

La Fundació no ha realitzat cap de les activitats prioritaries del mecenatge. 

lndicació del destí del patrimoni de la Fundació en cas de dissolució de l'entitat 

Destinat al manteniment del centre i serve is de la Fundació que subs isteixin amb una altra 
personalitat jurídica o dependencia; i en el seu defecte, s'adjudicaran a altres entitats sense 
anim de lucre amb finalitats ana logues. 

15.4. Altres tributs 

S' informa que no existeixen circumstancies de caracter significatiu en relació amb altres tributs; 
en particular qualsevo l contingencia de caracter fiscal, així com els exercicis pendents de 
comprovació . 
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16. INGRESSOS I DESPESES 

16.1. Detall de les despeses de l'activitat 

Detall del compte de perdues i guanys Exercici 2020 Exercici 2019 
Despeses per col.lab. del carrec de membre de l'organ de govern 

Comp. de despeses per prestacions de col·laboració 

Reemborsaments de despeses a l'organ de govern 

Ajuts concedits 

Ajuts Monetaris individuals 

Ajuts Monetaris a entitats 

Ajuts monetaris rea litzats a través d'altres entitats 

Reintegrament d'ajuts i assignacions 

Consum de M.P. i altres materies consumibles -289.765 -300.004 

a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte, deis qua Is: -289.032 -303.547 

- nacionals -289.032 -303.547 
- adqu isicions intracomunitaries 

- importacions 

b) Variació d'existencies -733 3 .543 
Carregues socials -2.007.764 -2.001.406 

a) Seguretat Social a carrec de !'empresa -1.912.417 -1.925.679 
b) Aportacions i dotacions pera pensions 

c) Altres carregues socia ls -95.348 -75.727 
Serveis exteriors -775.148 -904.631 

Despeses de recerca i desenvolupament de l'exercici 

Lloguers i canons -74.473 -19.184 
Reparacions i conservació -136.830 -159.385 
Serveis professionals independents -85.352 -111.735 
Transports -34.70 7 -45 .915 
Primes d'asseguran~a -49.610 -53.231 
Serveis bancaris i similars -6.594 -4.650 
Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.348 -7.675 
Subministres -233.047 -267.324 
Altres serveis -152.186 -235.533 

Pérdues i provisions d'operacions comercia ls 

Pérdues per saldos no recuperables 

Saldos provisionats 

Saldos recuperats 

Amortizació de l'immobilitzat -432.316 -429.917 
lmmobilitzat intangible -8.844 -8.648 
lmmobilitzat material -423.473 -421.269 
lnversions immobiliaries 
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16.2. Detall deis altres ingressos de l'activitat 

Detall del compte de perdues i guanys Exercici 2020 Exercici 2019 

lngressos accessoris i altres de gestió corrent 52.578 76.885 
lngressos per lloguer 

lngressos per comiss ions 

lngressos per serveis al personal 9.740 8.794 
lngressos per serveis diversos 42.838 68.091 

lngressos diversos 2.718 4.225 
lngressos parking Sant Francesc 35.502 49.882 
lngressos varis SOi 217 8.201 
lngressos loteria 2.412 3.250 
lngressos filigranes - STO 1.740 2.144 
Altres 249 389 

16.3. Resultats extraordinaris 

Detall del compte de perdues i guanys Exercici 2020 Exercici 2019 

Resultats originats tora de l'activitat normal de l'entitat influi'ts en "altres 
resultats". 20.800 3.647 

Sinistres 14.419 
lndemnitzacions cobrades 45.913 

lndemnitzacions anys anter iors pagades -21.000 

Regu larizació de saldos -10.622 
Multes i Sancions -150 
Altres -4.112 

17. PROVISIONS, CONTINGENCIES ,GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS 1 
LITIGIS 

17.1. Provisions 

L'anal isi de el moviment de cada partida del balan~ durant l'exercici és el següent : 
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Estat de moviments de les provisions Altres Provisions a 

provisions c/t 
TOTAL 

SALDO A L'INICI DE l'Exercici 2019 327.349 327.349 
SALDO AL TANCAMENT DE l'exercici 2019 327.349 327.349 
14.1) Drets de reemborsament en l'exercici 2019 

lmport de qualsevol dret de reemborsament , deis: 

Reconeguts en l'actiu del bala ni;: 

SALDO A L'INICI DE l'Exercici 2020 327.349 327.349 
SALDO AL TANCAMENT DE l'Exercici 2020 327.349 327.349 
14.1) Drets de reemborsament en l'exercici 2020 

lmport de qualsevol dret de reemborsament, deis : 

Reconeguts en l'actiu del bala ni;: 

Descri pció 

A data de tancament de l'exercici l'ent itat té comptabilitzat s en l'epígraf de provisions per 
responsabilit ats 327.349 corresponents a deute ambla Seguretat Social. 

En dat a 23 d'octubre de 2018 el Di rector General de la Tresoreria General de la Seguretat Socia l 
va dictar una prorroga de resolució de data 14 de maig de 2009, concedint una moratoria sobre 
el pri ncipal del deute per im port de 327.349 euros, am pliant el període de morator ia fins el 
desembre de 2028. 

17.2. Contingencies 

La Fundació Privada Aspronis pels ef ect es derivat s del COVID-19 estima que no tindra uns 
efect es significatius sobre les part ides deis seus estats fi nance rs. 
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17.3. Garanties i avals compromeses amb tercers 

Amb entitats financeres 

L'entitat és la 

primera obligada al 

pagament del 

préstec, !'emisora L'entitat de 
deis valors 

L'entitat ha ava lat, 
!'informe, sense ser 

representatius de 
garantitzat o 

una titular de risc 
deute, la persona 

contraavalat una 
directe, ha 

sobre les operacions 
operació, llevat que 

compromes la seva 
TOTAL s'ha concedit una signatura en els 

garantia financera o 
aquesta consisteixi 

efectes financers o 
un a ltre ti pus d'aval 

en efectes financers 
comercials en que 

o comercials. 
o caució o la s'instrumenti 

contrapart deis l'operació. 

restants 

compromisos i deis 

préstecs de valors. 

Garantia pignoraticia/actius financers 

Hipoteca inmobiliaria 493.798 493.798 
Resta de garanties personals 

Total Garantía Rea l 493.798 493.798 
Garantía de Admin. Públiques 200.000 577.129 777.129 
Garantía de entitat declarat a la CIR 95.629 95.629 
Garantía a CESCE o altres adm. Públiques 
Total Garantía Personal 200.000 672.758 872.758 
Avals no financers prestats 127.331 127.331 
TOTAL 821.129 672.758 1.493.887 

Avals no financers prestats Venciment lmport 

Jardinería Ajuntament de Blanes lndefinit 109.770 
Jardinería Ajuntament de Blanes (jardinería) Jndefinit 4.026 
Muntatges Ajuntament de Lloret de Mar lndefinit 6.000 
SAO Ajuntament d'Arenys de Munt lndefinit 4.046 
Sta. Clotilde Ajuntament de Lloret de Mar lndefinit 3.489 

127.331 

L'entitat ha avalat la polissa de credit de l'entitat del Grup Impulsa Futur Integra l SL, essent el 
sa ldo pendent de retornar a fi d'exercici de 95.629 euros. 
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Amb altres administ racions públiques 

L'entitat té concedida una Hipoteca lmmobiliaria amb l'ICF de Valor Nominal 404.000 euros i 
sa ldo pendent a fi d'exercici 72.143 euros. 

17.4. Litigis 

L'Órgan de govern de l'ent itat informa que no existe ixen lit igis en curs que puguin afectar a la 
Fundació Privada Aspronis. 

18. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUT.ARIES 

18.1. Composició de la dotació fundacional 

Veure epígraf nº 13.1. 

18.2. lnformació sobre els béns o drets venuts 

Durant aquest exercici, ni en !'anterior, l'entitat no ha venut ni béns ni dret s. 

18.3. Calcul per determinar que s'ha destinat a les finalitats estatutaries el 
percentatge legalment establert 

La tota litat deis béns i drets que formen part del fans social es traben vinculats direct ament al 
comp liment deis fins propis de la Fundació. 

La llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, en el seu article 33, est ab leix l'ap licació obligat oria 
de com a m ínim el 70% deis ingressos en el t ermini de tres exercicis, a compta r des de l' inici de l 
següent al de l'ac reditació comptable. L'entitat s'ha ajustat al que marca la llei i en el present 
exercici ja ha superat aquest percentatge mínim. El ca lcul és el següent: 
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CONCEPTE lmport 

l . lngressos de l'entitat perles activitats 8.966.229 

2. Alt res ingressos 52.578 
INGRESSOS PROPIS DE l'ACT/VITAT 9.018.807 

3. Dotacions pera amortitzacions de l'immobilitzat -432.316 
4. A/tres despeses -784.946 
5.- Despeses financeres -26.835 
INGRESSOS NETS 7.774.710 

70% DELS INGRESSOS NETS 5.442.297 

6. - Compres i trebo/Is fets pera/tres empreses 
-5.524.475 

re/acionades amb el Centre Especial de Trebo// 

7.- Despeses de personal -7.110.120 
RECURSOS PENDENTS o 

18.4. Aplicació d'excedents 

El Decret 284/1996, de 23 de julio!, de regulació del Sist ema Cata la de Serveis socials, en el seu 
article 39.f, est ableix que els excedents s'hauran d'aplicar, en el t ermini de 2 anys, en millares 
materi als, en béns inventariables o per amortitzar deficits d'exercicis anteriors o post eriors, en 
qualsevol deis serveis socia ls subvencionats per l'entitat. A continuació s'acredita el compliment 
d'aquest article per part de l'entit at: 

INVERSIONS 

2019 2020 
QUADRE D'APLICACIONS D'EXCEDENTS 

2019 104.728 280.145 
2020 104.857 290.743 

lnversió anua l 280.145 290.743 
lnversió sobrant 175.417 361.304 

19. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

AMORTITZAC. 

DEFICITS 

EXER. 

ANTERIORS 

o 
o 

EXCEDENTS 

PENDENTS 

D'APLICAR 

o 
o 

No existe ixen en l'epígraf de l' lmmobilitzat Mat erial i Intangible, actius de naturalesa 
med iambiental que, atenent a la Resolució de 25 de mar~ de 2002, en relació a la informació 
sobre els aspectes mediambienta ls en les Comptes Anuals, hagin de exposar-se de forma 
detallada. Tampoc s'han generat despeses ni provisions derivades de !' impacte mediambiental. 

Les tasques de l'Entitat amb relació a la conservació del medi am bient corresponen a l'aplicació 
de cri teris d'estalvi d'energia; al t ract ament i reciclat ge de residus que es generen i la posada 
en funcionament de sist emes de regulació energetica i impacte medinU-M"Tlfl""l..Jtal. 
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120. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI Al PERSONAL 

No figuren retribucions a llarg termini a el personal. 

NEGOCIS CONJUNTS I COMBINACIONS DE NEGOCI 

L'Entitat no ha participat en el present exercici en J'explotació de negocis conjuntament amb 
altres Entitats. Tampoc no s'han rea litzat combinacions de negocis durant l'exercici. 

ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PERLA VENDA 

L'entitat no té actius no corrents mantinguts perla seva venda . 

123. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

El Amb data 11 de man;: de 2020, l 'Organització Mundial de la Sa lut va elevar la situació 
d'emergencia de sa lut pública ocasionada pel brot de coronavirus (COVID-19) a pandemia 
internacional. La rapida evolució deis fets, a escala nacional i internacional, va suposar una crisi 
sanitaria sense precedents, impactant molt negativament en J'entorn macroeconomic i en 
J' evolució deis negocis. L'absencia, de moment, d'un tractament medie efica<;: contra el virus, no 
permet rea litzar una estimació fiable de possibles impactes futurs provocats pel COVID-19. No 
obstant aixo, ressa ltar que actualment, el Patronat i la Direcció de la Fundació estan rea litzant 
una supervisió constant de l'evolució de la situació, per tal d'afrontar amb garanties els 
eventuals impactes, tant financers com no financers, que poguessin produir-se en un futur. 

Tret deis efectes possibles derivats del COVID-19, no hi ha altres fets posteriors que posin de 
manifest circumst ancies que j a existien en la data de tancament de J'exercici, ni que mostrin 
cond icions que no existien a el tancament de J'exercici, ni que afecten l'aplicació del principi 
d'entitat en funcionament. 

124. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Les operacions rea litzades per la Fundació amb parts vincu lades, pertanyents al seu trafic 
ordinari i s'efectuen en cond icions de mercat. El deta ll de les entitats vincu lades és el següent: 
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Denomina ció Categoria 

IMPULSA FUTUR INTEGRAL Altres entitats 

del grup 

CLUB ESPORTIU EL VILAR 
Altres entitats 

del grup 

En compliment amb la llei Organica 1571999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de 
Caracter Personal que té per objecte garantir i protegir el tractament de les dades personals, 
les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especia lment del seu 
honor i intimitat personal i familiar, l'entitat no especifica en aquesta memoria el nom de les 
persones físiques vincu lades. La informació referent a persones f ís iques vinculades es posa a 
disposició de les autoritats públiques que ho requereixin en la seu social de l 'entitat. 

No hi ha acords de financ;:ament entre entitats vinculades. Tampoc hi ha compromisos en ferm 
per opcions de compra o de venda, ni hi ha acords de gestió de tresoreria i acords de 
condonació de deutes i prescripció de les mateixes entre entitats vinculades . 

24.1. Operacions amb parts vinculades 

Transaccions amb parts vinculades Altres parts vinculades Altres entitats del grup 

Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 

Venda de productes 26.689 20.624 
Prestación de servicios 22.736 
Recepción de servicios 4.385 
Compra d'immobilitzat -1.330 
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24.2. Saldos amb entitats vinculades 

Sa ldos pendents a fi d'exercici Altres parts vinculades Altres entitats del grup 

Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2020 Exercici 2019 
A) ACTIU NO CORRENT 21.000 21.000 
l. lnversions financeres a 11/t 21.000 21.000 
a) lnstruments de patr imoni 21.000 21.000 
B) ACTIU CORRENT 88.608 118.324 
l. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 27.516 16.205 
b) Clients per vendes i prestació de serveis a c/t 27.516 16.205 
2. lnversions financeres a c/t 61.092 102.118 
b) Cred its 80.065 
d) Compte corrent 51.027 102.118 
D) PASSIU CORRENT -1.609 
3. Creditors comercials i altres comptes a pagar -1.609 
b) Proveidors a c/t -1.609 

24.3. lmport rebut pel personal d'alta direcció 

•D'acord amb la llei 26/2009 de 23 de Desembre de mesures fisca ls, fin anceres i 
admin istratives, les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada 
són les següents: 

lmports rebuts pel personal d'alta direcció Exercici 2020 Exercici 2019 

l. Salaris, dietes i altres remuneracions 164.582 156.796 

25. ALTRE INFORMACIÓ 

25.1. lnformació sobre el personal. 

El nombre mitja de persones ocupades en el curs de l'exercici, expressat per cat egories és el 
següent: 
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Número mig de persones emprades en el curs 
Exercici 2020 Exercici 2019 de l'exercici, per categories 

Alts directius 2,00 2 ,00 
Resta de persona l directiu 7,08 7,50 

Tecnics i professionals científics i intel·lectuals i 
35,32 31,72 recolzamen t 

Empleats de ti pus administratiu 14,02 13,97 
Comercia ls, venedors i similars 0,00 
Resta de personal qualifi cat 131,18 115,96 
Treballadors no qualificats 139,63 129,82 
Total empleat mig 329,23 300,97 

La distribució per sexes de personal de la societat és la següent: 

PROMIG DE TREBALLADORS Exercici 2020 Exercici 2020 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2019 Exercici 2019 

Fixes No fixes Total Fixes No fixes TOTAL 
Dones 181,02 20,S3 201,55 162,06 17,65 179,71 
Homes 115,19 12,49 127,68 108,86 12,40 121,26 
Total 296,21 33,02 329,23 270,92 30,05 300,97 

EN ALTA A: 31-12-20 31-12-20 31-12-20 31-12-19 31-12-19 31-12-19 
Fixes No fixes Total Fixes No fixes TOTAL 

Dones 183 30 213 176 27 203 
Homes 117 18 135 116 21 137 
Total 300 48 348 292 48 340 

25.2. Honoraris percebuts pels auditors de comptes 

Els honoraris percebuts pels auditors de comptes i de les societats que pertanyen a el mateix 
grup de societats a que pertanyi !'auditor, o societat amb la qual !'auditor estigui vincu lat per 
propiet at comuna, gestió o control són els següents: 

Honoris de !'auditor en l'exercici Exercici 2020 Exercici 2019 

Honoraris per !'auditoria de comptes 7.800 7.800 
Honorarios per altres serveis de verificació 2.000 
Honoraris per serveis f iscals prestats 

Altres honoraris per serveis prestats 

Total 7.800 9.800 
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25.3. lnformació sobre drets d'emissió de gasas d'efecte hivernacle, GEi 

No existeix ca p partida que s'hagi d'incloure en el document sobre informació mediambiental 
prevista la normativa regu ladora deis mateixos, especialment el Reia l Decret 1370/2006, de 24 
de novembre, pel qua! es va aprovar el PNA (Pla nacional d'assignació) de drets d'emissió de 
GEH, pel període 2008-2012, i l 'Ordre PRE/3420/2007, que recoll ia l 'assignació ind ividual de 
GEH a les instal· lacions incloses en el PNA 2008-2012, així com la Decisió 2011/278/UE de la 
Comissió Europea i la seva transposició a la normativa espanyo la, segons el RO 1722/2012, de 
28 de desembre, que regulen l 'assignació de drets pel període 2013/2020. 

25.4. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVE°IDORS 

Disposició addicional tercera. "Deure d'informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol" 

D'acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qua! s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, el període de pagament mitja a prove"ido rs és 
el següent: 

Exercici 2020 Exercici 2019 

Dies Dies 
Període mig de pagament a prove'idors 74,16 58,24 
Rati d'operacions pagades 77,05 57,91 
Rati d'operacions pendents de pagament 60,00 60,00 

lmport lmport 
Tota l pagaments real itzats 1.533.529 1.705.789 
Total pagaments pendents 313 .222 328.010 

25.5 . lnformació sobre béns i drets a l'estranger 

Per a complir el que estableix la Llei 7 /2012 de 29 d'oct ubre de prevenció i lluita contra el frau 
fi sca l, que introdueix una nova disposició addiciona l a la Ll ei 58/2003 genera l tributaria, la 
Fundació informa que no disposa de va lors, drets , assegurances o rendes dipositades a 
l 'estranger, pero si possee ix comptes bancaris oberts en ent itats de cred it a l'estra nger. 

25.6. Contractes amb membres del Patronat 

No hi ha cap modificació o extinció anticipada de cont ractes entre la Fundació i qualsevol de is 
seus Patrons o persones que actu"in per compte d'ells, t ant pel que fa a operacions alienes al 
t ransit ordinari de l'entitat com a operacions que no s'hagin rea litzat en condicions normals. 
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25.7. Canvis en el Patronat 

La composició actual del Patronat es deta lla a la nota 1. 

25.8. Dades sobre usuaris 

STO 
SERVEJ-CENTRE 

PJNYA + 
LLARS CAE 

SUPORT 
LLAR SOi CET 

NºRegistre TOTAL S00800 SS00187 E01425 S05220 S04554 T00062 
Us uaris a 1/112019 389 94 52 33 30 61 119 
Total Altes 40 9 2 o o 8 21 
Total Baixes -32 -3 -1 o -2 -3 -23 
Usuaris a 31/12/2019 397 100 53 33 28 66 117 
Total A ltes 22 3 6 o 3 6 4 
Total Baixes -22 -8 -6 o -1 -4 -3 
Us uaris a 31112/2020 397 95 53 33 30 68 118 

25.9. Dades sobres professionals 

Exercici 2018 Exercici 2019 

PROFESSIONALS Despes Despes 
1 . . Atenció directa 7.759 7.202 
Maña Isabel Justo Simon 7.759 7.202 
2. Serveis qenerals 73.299 49 .602 
Prellint 18.965 27 .035 
Fu ndación Ecoloqia v Desarrollo 11.850 o 
Sanchez Molina hlvocats 326 1.250 
Kraulex SL 4.696 7.418 
Alter - Civiles SL 16.661 11.599 
Antonio Valcarel Sanchez 1.398 503 
Equifax lbeñca SL 464 486 
Fraga Aboaados 1.040 1.166 
SCM Looística v trazabilidad S.L. 8.602 146 
INTRESS 716 o 
Trekform S.L 1.130 o 
Fundacio Paco Puerto 7.450 o 
3. Direcció I administració 3.095 3.497 
Casanovas Assessors 3.095 3.497 
4.Qualitat 3.981 2.043 
Rubén Baoüés Vicente 453 o 
Bureau Veñtas Iberia, SL 3.527 2.043 

TOTAL 88.133 62.344 
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25.10. Dades sobre el personal laboral 

SERVEI-CENTRE TOTAL CDIAP STO 
RESIDÉNCIA PINYA DE 

ROSA 
LLARS I SUPORT SOi CET SIL SERVEIS CENTRAL$ 

N'Regislre $00410 • $09134 $00800 5500187 • $00220 E01425. 505220 $04554 T00062 

PERSONAL LABORAL 2019 Promig Oespeses Promig Despeses Promig Oespeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Oespeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses 

1. Atenci6 directa 148,40 4,619,997 17,30 762.542 15,08 476,383 40,44 1,133,260 22,77 632.089 6,17 138,867 41,52 1.331.707 4,25 118.130 0,87 27.019 

2. Serveis aenerals 13,55 377.123 0,00 o 0,00 o 6,52 147.055 0,00 o 0,00 o 4,03 96.450 º·ºº o 3,00 133,619 

3. Direcció i administració 19,48 864.287 3,23 114,887 1,69 59,231 1,89 75.165 1,00 47,649 0,31 15.484 1,63 75.456 0,00 o 9 73 476,414 

4. Personal discapacitat del CET 119,54 1.960.108 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 119,54 1.960.108 0,00 o 0,00 o 
PERSONAL LABORAL 2020 Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Despeses Promig Desposes 

1. Atenci6 directa 168,90 4,627,492 20,26 760,475 17,96 542,932 46,94 1.209.375 28,13 604.570 5,25 129,688 45,66 1.244,026 4,70 136,426 

2. Serveis aenerals 18,47 408,823 9,52 163.181 5,95 115.178 300 130.464 

3. Direcció i adminislració 23,08 972.601 3 61 116.275 1,84 58.703 2,57 80.786 1,00 49.492 0,66 17,159 2,81 130.283 10,59 519.903 

4. Personal discaoacitat del CET 118,78 1.555,597 118.78 1,555.597 
TOTAL 329,23 7.564,513 23,87 876.750 19,80 601.635 59,03 1.453.342 29,13 654.062 5,91 146.847 173,20 3.045.084 4,70 136.426 13,59 650.367 
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26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

TOTAL CDIAP co PINYA LLARS 501 CET SIL S.CENT 

Exercici 2020 N• 5ERVEI 
500410 -
509134 

500800 
5500187 - E01425 -

500220 505220 
504554 T00062 

l . lngressos perles actlvitats 9.388.349 1.311.665 767.729 1 .948.539 1.249.167 296.981 3.469.1 09 131.500 213.659 
a) Vendes 2.214.478 3.273 8 .263 2. 202.942 

b) Prestacions de serveis 3.416.706 1.311.665 18.968 1.828.527 218.747 14.640 24.161 
e) lngressos rebuts amb ca rélcter periOdic 368.748 1 . 471 35.824 216.138 337 114.979 
e) Subvencions oficials a les activitats 3.290.421 744.017 75.321 814.283 246.362 1 .24 5.982 131.500 32.955 

f) Donacions i alt res ingressos pera les dctivitats 97.996 8.868 42.018 5.546 41.564 
S. Aprovlslonaments -664.734 -12.336 -9.205 - 290.187 -104.388 -121 -177.538 -7 -70.953 

b} Consum M.P. i altr es materies consumibles -289.765 - 6.289 -9.205 -53.141 -43.095 -121 - 169. 254 -7 -8.654 
e) Treballs realitzats per altres empreses -374.969 - 6.047 -237.046 -61.293 -8.284 -62.299 

6. Altres ingresssos de les activitats 52.578 1.849 2.404 3.893 743 461 39.508 1.087 2.632 

b} lngressos per serveis el personal 9.740 1 .098,80 664,98 1 .175,24 742,80 243,80 4.006,11 1 .087,38 721,36 
e) lngressos accessoris i altres de gestió corrent 42.838 750 1.740 2.718 217 35.502 1 .911 

7. Despeses de personal -7.532.240 -958.155 -643.087 -1.545.862 -846.912 -195.782 -2.983.659 -138.992 -219.792 
a) Sous, sa la ris i assimllats -5.524.475 -734,023 -494.229 -1 .144.962 -631.539 -150.473 -2.095.505 -99.875 -173.870 

b ) carregucs socia Is -2 .007.764 -224.132 -148.858 -400.900 -215.372 -45.308 -888.154 -39.117 -45.922 

8. Altres despeses d 'explotació -784,946 -39.985 -59.574 - 202.623 -78.586 -51.859 -236.404 - 23.577 -92.338 
a) Serveis exteriors -775.148 -39.836 -59.181 - 202.226 -77.496 -51.563 -230.257 -23.106 -91.482 

Arrendaments i canons -74.473 -25 -273 -55.000 -8.488 -399 -10.043 -76 -169 
Reparaclons i conservació -136.830 -7.020 -21.176 -35.059 -8.546 -3.182 -58.973 -222 -2.653 

Serveis professionals independents -85 .352 - 10.047 -2.386 -11.367 -3.104 -478 - 18.934 -4.607 -34.428 
Transports -34.707 -34.707 
Primes assegurances -49.610 -306 -3 .604 -999 -1.795 -1 .028 -23.992 -665 -17.221 

Serveis bancaris -6.594 -7 -51 -3.550 -2.986 

Publicltat, propaganda i relaclons públiques -2.348 -14 -150 - 218 -25 -1.941 
Subminlstraments -233.047 -15.177 ·27.649 -52.405 -29.743 -11.728 -71 .736 - 1.626 -22.983 
Altres serveis -152.186 -7.261 -4 .080 -47.240 -25.769 -34.749 -8 .104 -15.884 -9.100 
b) Tributs -9.799 -150 -392 -396 -1.090 -296 -6 .146 -471 -857 

9. Amortització de l'immobilitzat -432.316 -43.689 -98.502 -42.957 -35.047 -29.674 -168.661 - 1 .563 -12.224 
10. Subvenclons, donaclons i llegats traspassats a resultats 205.490 80.369 15.173 13.627 21.926 74.38 3 12 
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob -290 o o o o o -290 o o 

b) Resultat per alineació i a ltres -290 -290,44 

13. Altres resultats 20.800 200 7 -539 -6 20.708 430 
1) RE5ULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 252.691 259.348 40.335 -114.016 198.066 41.927 37.1 57 -31.552 -178.573 
14. lngressos flnancers o o o o o o o o o 

b) De valors negociables i al tres instruments financers o o o o o o o o o 
b2) En tercers o o 

15. Despeses financeres -2 6.835 -1 .146 o o -268 o - 1 05 o -25.317 
b) Per deutes amb tercers - 26.835 -1.146 -268 -105 -25.317 

18. Deteriorament i resultat per alineació d1 inst . financers -121.000 o o o o o -51.000 o -70.000 
a) Deterioraments i perdues - 121.000 -51.000 -70.000 

11 ) RE5ULTAT FINANCER -147.835 -1.146 o o -268 o -51.105 o -95.31 6 
111) RESULTAT ABAN5 D'IMP05T0S 104.857 258.202 40.335 -114.016 197.798 41.927 -13.948 -31.552 -273.889 

IV) EXCEDENT DE L'EXERCICI 10 4.857 258.202 40.335 -114.016 197.798 41.927 -13.948 -31.552 - 273.889 
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS 

Blanes el día 7 de Juny de 2021 

En compliment de la normativa vigent, el Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 
formula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anua l acabat al 31 de desembre de 2020 
que es compasen de les fulles número 1 a 79 de la memoria més el Balanc;: de Situació, Compte 
de Perdues i Guanys, Estat de canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de fluxos d'efectiu. 

Sra. Maria Dolors Oms Bassols 

NIF, 40227982~ 

Sra. Cristina Cabañas Rodríguez 

NIF: 45.538.999B 

Sr. Lluís Pascual 

NIF: 7 

Sr. Joan Domenech Moner 

tói;7~º 03G w 

Sra.Rosa Pujolras Bassó 

NIF: 40.240.962R 
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Sra. Isabel Sanagustín Aijón 

NIF: 37.705.489W 
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31 de d esembre de 2020 

BALAN~ CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL 
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BALAN<;: DE SITUACIÓ Saldo a CET ASPRON IS 

ACTIU 31/12/2020 ASSISTENCIAL 

A) ACTIU NO CORRENT 3.423.686 1.941.232 1.482.454 
1 

l lmmobilitzat intangible 27.507 18.026 9.481 

5. Aplicacions informatiques 27.507 18.026 9.4811 
11 lmmobilitzat material 3.351.592 1.901.173 1.450.418 
l. Terrenys 132.223 132.223 

2. Construccions 1.619.439 1.194.524 424.9 15 
3. lnstal.lacions tecniques 791.703 209.173 582.530 

4 . Maquinaria 208.772 173.299 35.473 
5. Altres instal.lacions i utillatge 37.512 35.658 1.854 

6. Mobiliari 88.595 12.993 75 .602 

7. Equips pera processament d'informació 24.963 21.497 3.466 
8. Elements de t ransport 278.607 169.339 109.268 

9. Altre lmmobi litzat -2.441 -2.441 

10. lmmobi lizat en cursi acomptes 172.218 87.131 85.086 

V lnversions en entitats del grup i associades a 11/t 21.000 o 21.000 

l. lnstruments de patrimoni 21.000 21.0001 

VI lnversions financeres a 11/t 23.587 22.032 1.555 

5. Altres actius fi nancers 23.587 22.032 l.5551 
B) ACTIU CORRENT 4 .860.391 1.835.727 3.024.665 

11 Existencies 17.148 17.148 o 
2. Materies primeres i altres aprovisionaments 17.148 17.148 1 

111 Usuaris, patrocin. i deutors de les activitats i altres 2 .248.231 608.126 1.640.105 

l. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 612.992 576.180 36.812 

2. Deutors entitats del grup, associades i altres parts vincula 27.516 -174.902 202.419 

5. Persona l 2.040 975 1.065 

7. Altres credit s amb les Administ Públiques 1.605.682 205.873 1.399.809 

IV lnversions en empreses del grup i associades a c/t 61.092 o 61.092 

2. Credits a entitats 10.065 10.0651 
4. Altres actius financers 51.027 51.027 

V lnversions financeres a c/t 80.184 29.823 50.361 

2. Credits a tercers 48.637 48.6371 
5. Altres actius financers 31.547 29.823 1.724 

VII Efectiu i altres act ius líquids equivalents 2.453.736 1.180.629 1.273.107 

l. Tresoreria 2.453.736 1.180.629 1.273.10~1 
TOTAL ACTI U 8.284.077 3 .776.959 4.507.119 
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BALAN<; DE SITUACIÓ Saldo a CET ASPRONIS 
PASSIU 31/12/2020 ASSISTENCIAL 

A) PATRIMONI NET 6.310.272 21.448 6.288.823 
A-1) FONS PROPIS 4.319.783 -951.943 5.271.727 
1 Fans Dotacionals o Fans Socials 121.610 3.005 118.605 
1. Fans dotacionals o fans socials 121.610 3.005 118.605 

IV Excedents d'exercicis anteriors 4.093.316 -941.001 5.034.316 
1. Romanent 5.991.730 383.764 5.607.965 
2. (Excedents negatius d'exercicis anteriors) -1.898.414 -1.324.765 -573.649 

VI Excedent de l'exercici 104.857 -13.948 118.805 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.990.489 973.392 1.017.097 

1. Subvencions oficials de capita l 1.858.266 973.392 884.874 
2. Donacions i llegats de capital 132.223 132.223 

B) PASSIU NO CORRENT 1.141.722 3.464.884 -2.323.163 
1 Provisions a llarg termini 327.349 o 327.349 
3. Provisions per altres responsabilitats 327.349 327.349 

11 Deutes a llarg termini 814.373 283.961 530.412 
1. Deutes amb entitats de credit 814.373 283.961 530.412 

C) PASSIU CORRENT 832.084 290.626 541.458 
111 Deutes a curt termini 148.164 63.366 84.797 
l. Deut es amb entitats de cred it 148.164 63.366 84.797 

V Creditors per activitats i altres comptes a pagar 683.920 227.260 456.661 
1. Prove'i'dors 313.222 128.851 184.371 
4. Persona l (remuneracions pendents de pagament) 183.774 51.990 131.784 
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 186.925 46.419 140.506 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.284.077 3.776.959 4.507.119 

Blanes el dia 7 de Juny de 2021 
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31 de desembre de 2020 

En compliment de la normativa vigent, el Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 
formula el Balan~ del Centre Especial de Treballa l'exercici anua l acabat al 31 de desembre de 
2020. 

Sra. Cristina Cabañas Rodríguez 

NIF: 45.538.9996 

Sr. Lluís Pascual Cast ny 

NIF: 77.903. 

Sra. Sandra Saul a Carbonell 

NIF: 77.610. 63V 

Qp!)1/ 

Sra.Rosa Pujolras Bassó 

NIF: 40.240.962R 
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Sr. Robert Pujol Ferrer 

Sr. Xavier M ~nresa Gras 

NIF: 77.610.b5~W 

1 ~--+-Hu ---tfV' 
Sra. Isabel Sanagustín Aijón 

NIF: 37.705.489W 
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